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ÚVOD

ÚVOD
Sportovní prostředí bylo vždy ovlivněno jak politickým, tak
i hospodářským a kulturním vývojem společnosti a všechny
změny v uvedených sférách způsobem sobě vlastním následovalo.
V době zásadní společenské změny započaté sametovou revolucí
(1989) probíhaly transformační aktivity ve sportovním prostředí
prakticky souběžně s transformací společnosti jako celku. Do
roku 1989 se v Československé republice (ČSR), později v Československé socialistické republice (ČSSR), uplatňoval tradiční pojem tělovýchovné a sportovní hnutí, a to proto, že tělovýchovné
jednoty vznikaly dříve než sportovní kluby a svým počtem je
převyšovaly. Pojem tělovýchovné hnutí zahrnoval tělesnou výchovu, sport, turistiku a také některé další pohybové aktivity. Od
roku 1989, v zájmu pojmové kompatibility se světem, je používán
zastřešující termín sport jako univerzum, které chápeme v nejširších souvislostech, a to nejen jako specifickou činnost zaměřenou
na soutěživost a dosahování výkonnosti anebo maximálního výkonu, ale jako všechny fyzické aktivity, zaměřené na kultivaci
přírodního základu člověka, na jeho humanizaci, tedy v intencích
pojmů bývalé tělesné kultury či tělesné výchovy a sportu.
Transformace sportovního prostředí v České republice po roce
1989 je zajímavá zejména pro odbornou sportovní veřejnost,
protože její podrobnější zkoumání umožňuje hlubší pochopení
současného stavu a cesty, kterou bylo dnešního stavu dosaženo.
Zároveň je možno na příkladu transformace sportovního prostředí jako na jistém výseku společenské reality sledovat některé
obecnější celospolečenské jevy a trendy sledovaného období.
Zatímco společenská a ekonomická transformace české společnosti jsou témata poměrně široce historicky a faktograficky reflektovaná, vlastní transformace sportovního prostředí je naopak
7
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doposud poměrně málo zpracovaným námětem. Jedná se o téma
z odborně sportovního hlediska nesporně aktuální, protože současný organizační rámec, který vznikl v procesu změn po roce
1989, významně ovlivňuje celé sportovní prostředí, a nejinak
tomu bude i v blízkém budoucnu. Publikace si klade za cíl podat
systematický historický pohled na vývoj českého sportovního
prostředí od listopadu 1989 do konce roku 2010 a zaměřuje se na
vlastní transformaci ČSTV, která byla zcela dominantní tělovýchovnou organizací již v ČSR a ČSSR v době před započetím
společenských změn. I dnes, i když pod jiným názvem  Česká
unie sportu1 je významnou organizací s celostátní působností
a nemalým vlivem. Mimo jiné i díky této kontinuitě je právě
ČSTV velmi vhodným subjektem pro hlubší zkoumání transformačního procesu. Není opomenuta ani stručná analýza sportovního prostředí před rokem 1989, bez níž by nebylo možné pochopení současného stavu spolkové sféry vzniklé demokratickým
vývojem po listopadové revoluci. Podrobněji je popsán vývoj
sportovního prostředí v letech 1989–1992, revoluční změny, státní
a spolková sféra, financování sportovního prostředí všeobecně
a majetkové otázky. Po založení transformovaného ČSTV je
popsán jeho vývoj ve sledovaném období, související legislativa,
stanovy, orgány, valné hromady, funkcionáři a členská základna
organizace. Další kapitoly se zabývají spoluprací ČSTV se státními orgány a spolkovou sférou, vlastní činností, s čímž souvisí
také státní reprezentace, útvary talentované mládeže i sport pro
všechny. Není opomenut ani mezinárodní kontext s důrazem na
spolupráci na úrovni Evropské unie a spolupráci s nejbližším
sousedem Slovenskou republikou. Hlavní obtíží v průběhu zpracování disertační práce, jejíž úpravou vznikla tato publikace, byl
nedostatek primárních archivních pramenů a literárních pramenů
1

V dubnu 2013 změnil Český svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV)
název na Českou unii sportu (ČUS).
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vůbec. Téměř jediným dostupným zdrojem z let 1989–2000 se
staly dokumenty z jednání výkonného výboru ČSTV a jeho valných hromad, stará vydání zpravodaje ČSTV Tělovýchovný pracovník dostupná jen na tehdejším sekretariátu ČSTV. Byly použity i doplňkové prameny typu veřejných informačních zdrojů
(zejména dobový tisk), příspěvky z konferencí a konzultace
s přímými účastníky dění. Od roku 2000 byly vydávány Ročenky
ČSTV, které se staly dalším důležitým pramenem. Při zpracování
materiálu byl uplatněn maximálně nezaujatý pohled na významné
transformační změny ve sportovním prostředí. K poznání objektivní skutečnosti a k získání spolehlivějších výsledků u zkoumaného vzorku byla použita kombinace metod všeobecných (analýza,
porovnávání, hodnocení, syntéza, generalizace, logické metody)
a specifických historických (přímá, nepřímá apod.). Publikace se
z objektivních důvodů jen málo opírá o archivní prameny. Transformace sportovního prostředí a s ním i transformace ČSTV
neprobíhala rovnoměrně v čase. V etapě 1989–2010 je možno
vysledovat dvě nestejně dlouhá a nestejně intenzivní transformační období. Jako vhodný orientační (tj. přibližný) bod pro
rozdělení transformace do dvou časových úseků se jeví okamžik
rozdělení Československé federativní republiky (ČSFR) na dva
samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku. Toto
orientační rozdělení se osvědčilo jako vhodná pracovní periodizace. Z hlediska transformace sportovního prostředí je možno
první období (1989–1992) stručně charakterizovat jako období
velmi intenzivní, občas až živelné transformace. Naopak období
druhé (1993–2010), z hlediska periodizace výrazně delší, je již
obdobím méně transformačním, ve smyslu zásadních změn, a je
spíše typem období konsolidačního, kdy se upevňoval a dotvářel
nový organizační rámec vzniklý v období předešlém. Zatímco
první období bylo nabito událostmi a zásadními změnami, v období druhém je již klíčových změn řádově méně. Proto je první
období rozebráno hlouběji s většími detaily, zatímco u druhého
9
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období publikace sleduje pouze události většího významu s průkazným nebo předpokládaným dopadem do budoucna. Určitým
symbolickým důvodem k právě dvacetiletému časovému vymezení sledovaného tématu byla skutečnost završení dvacetiletí
budování demokracie v České republice.
Na demokratickém principu se od roku 1989 začalo znovu od
základu budovat i sportovní prostředí, které se vracelo ke své
demokratické minulosti, jejíž základy spadají až do spolkové sféry, která se na území českých zemí začala utvářet ve druhé polovině 19. století. Stěžejní rozvoj spolkové sféry se datuje do doby
první republiky. Tato oblast byla vždy vnímána jako specifická
součást naší národní kultury. Více než sto let v různých společensko-ekonomických formacích poskytovala občanům příležitost
k projevům národní svébytnosti, hrdosti, vlastenectví i vlastního
sebezdokonalování. Účast sportujících se rozlišovala na vrcholovou, výkonnostní a rekreační úroveň (Sport pro všechny). Na
tyto tradice a zkušenosti v pozdějších letech transformace sportovního prostředí navazovaly i nové koncepce sportovního prostředí u nás. Vzhledem k tomu, že sportovní prostředí je mimořádně široké téma s mnoha přesahy a množstvím souvislostí, bylo
nutno jej pro účely této publikace zúžit. Z těchto důvodů nejsou
zmiňovány všechny subjekty sportovního prostředí, olympijské
a paralympijské hnutí nevyjímaje.
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1 SPOLEČENSKÝ VÝVOJ
PO ROCE 1989
Ve sledovaném období se odehrávalo mnoho procesů ve všech
oblastech společenského života. Jakkoli vlastním předmětem
publikace je sledování specifického společenského vývoje v oblasti
sportovního prostředí, jeví se jako nevyhnutelné provést alespoň
krátký přehled a periodizaci období od konce roku 1989 až do
roku 2010. Vzhledem k omezenému prostoru pro události mimo
sportovní rámec je publikace omezena pouze na stručnou charakteristiku jednotlivých dílčích období a zejména na nejvýznamnější milníky, které více či méně souvisí s ústředním tématem, kterým je sportovní prostředí.
Základním milníkem byla sametová revoluce odstartovaná
17. listopadu 1989, toto datum se stalo klíčovým mezníkem ve
vývoji české společnosti. Sametová revoluce nebyla typickou revolucí. Běžné představě revolučních událostí se vymykala zejména
svou nenásilnou povahou, ale také začleněním do širokého mezinárodního kontextu2. V průběhu několika týdnů (17. 11. 1989 –
1. 1. 1990) došlo k rázné a hluboké demontáži dřívějšího komunistického (na SSSR silně politicky navázaného) politického režimu a k jeho zásadní přeměně na společenský a politický systém
zcela jiného typu. V jediném týdnu (17. 11. 1989 – 24. 11. 1989)
nabraly události raketový spád a dříve velmi statický a dlouhodobě vcelku neměnný (1968–1989) společensko-politický systém
2

Podrobněji toto téma rozvádí například kniha Rok zázraků britského historika T. G. Ashe, který zaznamenává události roku 1989 jako
přímý svědek a začleňuje je do středoevropského kontextu (Polsko,
Maďarsko, Československo, Německo).
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ovládaný jedinou stranou – Komunistickou stranou Československa (KSČ) – se fakticky zhroutil. Nastalo hektické období
hledání náhrady vedoucí společenské síly při úplné absenci demokratických struktur. Přeměna lidově demokratického (ve své
podstatě nedemokratického) režimu na režim demokratický se
neodehrávala plánovitě a neprobíhala z časového hlediska lineárně. Přerod společnosti se zpočátku odehrával v jakýchsi hektických skocích (to platilo zejména pro období do konce roku 1990)
a posléze ve velmi rychlém tempu (přibližně do začátku roku
1993). Vedoucí politickou silou změn v listopadu 1989 se stalo
Občanské fórum (OF), které vzniklo jako široká, spontánní platforma občanských a politických nezávislých aktivit odmítajících
totalitní komunistický režim. Občanské fórum se začalo v prvním
týdnu sametové revoluce formovat v Praze a rychle se šířilo po
celé českomoravské části federace. Na Slovensku byla obdobou
OF Veřejnost proti násilí (VPN).
V prosinci 1989 byla zvolena nová federální vláda v čele s Mariánem Čalfou, která měla za cíl převzetí moci ve státě a ukončení
tzv. vedoucí úlohy Komunistické strany Československa (KSČ).
Ve stejné době se začala formovat také občanská iniciativa zástupců některých sportů. Vytvořila se Rada vzájemného porozumění pro tělesnou kulturu, která se začlenila do OF. Z iniciativy
bývalého atletického reprezentanta Rudolfa Baudise3 vzniklo
26. 11. 1989 Občanské fórum sportovců. Sportovní prostředí se
„za pochodu“ muselo adaptovat na nové sociální a politické
podmínky (demokratizace, pluralita apod.), tržní prostředí, podnikání a otevřenou profesionalizaci vrcholového sportu. Organizační struktura se postupně začala vracet k prapůvodním základům formování našeho sportovního prostředí, pluralitnímu
uspořádání. Došlo k rychlému vývoji a zásadním změnám ve
3

Rudolf Baudis (1947–2004), československý atlet, který se věnoval
skoku do výšky.
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struktuře a systému fungování tělovýchovných institucí. Dne
29. 12. 1989 byl zvolen Václav Havel prezidentem a Alexander
Dubček předsedou Federálního shromáždění (FS) a v červnu 1990
byly po 44 letech vypsány první svobodné demokratické volby
v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice (ČSFR)4.
V lednu 1990 se poradkyní prezidenta pro sociální otázky a sport
stala sedminásobná olympijská vítězka, gymnastka Věra Čáslavská, a v dubnu 1990 byla zvolena předsedkyní Československého
olympijského výboru (ČSOV). Od prosince 1992 pak čtyři roky
stála v čele obnoveného Českého olympijského výboru (ČOV)
a v letech 1995–1999 byla i členkou Mezinárodního olympijského
výboru (MOV). Etapa let 1989–1992 byla ukončena pokojným
rozdělením ČSFR na samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku, které nabylo právní moci 1. 1. 1993. Období
po roce 1993 již ztratilo revoluční ráz předchozího období převratných změn, a když se společnost nadále významně proměňovala, tyto další proměny již měly spíše pomalejší evoluční ráz, ve
smyslu postupného formování demokratických institucí a jejich
vnitřních přeměn (Strachová, 2008, p. 148).
Další období 1993–1998 bylo obdobím pravicově orientovaných vlád, čemuž odpovídala i převládající ekonomická doktrína
volného trhu, která byla vztažena i na oblast sportu. V souladu
s dobovou tezí o neviditelné ruce trhu se mělo za to, že v zásadě
4

V březnu 1990 došlo k přejmenování Slovenské socialistické republiky na Slovenskou republiku (SR), 6. 3. 1990 pak došlo i k přejmenování České socialistické republiky na Českou republiku (ČR).
Dne 29. 3. 1990 následovalo přejmenování Československé socialistické
republiky na Československou federativní republiku, 23. 4. 1990 však
došlo k definitivnímu přejmenování na Česká a Slovenská Federativní
Republika. Jako důsledek vleklých národnostních sporů Československo zaniklo k 1. 1. 1993, kdy se Česká republika a Slovenská republika
osamostatnily.
13
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stačí zajistit všeobecně demokratické a svobodné tržní podmínky
a trh se pak již automaticky postará o vše sám, včetně financování
všech úrovní sportovního prostředí. Tato teze se v období do
roku 1998 částečně naplnila a ukázala se jako oprávněná (zejména
v oblasti sportovního sponzoringu a sportovní reklamy, v oblasti
všeobecně populárních výkonnostních sportů, jako je fotbal, hokej apod.). Na druhé straně se ovšem výrazně projevily i limity
tržního přístupu (oblast okrajových a alternativních sportů, výchova talentované mládeže, školní tělesná výchova apod.), kdy
v oblastech pro reklamu a sponzory méně atraktivních se postupně začalo významně nedostávat finančních prostředků. Je
však pravdou, že i za pravicových vlád až do roku 1997 byla podpora sportovního prostředí ze strany státu poměrně velkorysá,
i když s trvale klesající tendencí. V roce 1997 došlo k prvnímu
významnějšímu ekonomickému propadu (období tzv. utahování
opasků a úsporných balíčků) a s tím i k první opravdu vážné krizi
ve státní podpoře sportu po roce 1993. V roce 1998 se po půlročním období překlenovací úřednické vlády (Tošovského vláda) po
předčasných volbách (19–20. 6. 1998) do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR vytvořila vláda České strany sociálně demokratické (ČSSD) pod vedením Miloše Zemana s podporou Občanské
demokratické strany (ODS) (období opoziční smlouvy). Toto do
jisté míry nestandardní politické uspořádání vzniklo jako výsledek složitých mocenských poměrů v letech 1996–1997 a těsných
volebních výsledků v předchozích obdobích. Po dlouhém období
pravicových a pravo-středových vlád se jednalo o významnou
vnitropolitickou změnu. Došlo k razantní personální výměně
vedení na Ministerstvu mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR),
a to až na úroveň jednotlivých náměstků a referentů, což ovlivnilo zejména financování sportu ze strany státu. Po změně základní politické orientace státu lze vysledovat o něco větší ochotu
zejména MŠMT směrem k aktivnějšímu angažmá v oblasti organizované tělovýchovy. Tyto snahy vyvrcholily zásadní legislativní
14
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iniciativou v roce 2001. Na druhé straně se ovšem v důsledku
vleklého hospodářského zpomalení státní podpora sportu fakticky
dále zmenšovala.
V letech 2000–2002 proběhla důležitá reforma územněsprávního uspořádání. Byly ustaveny kraje a obce, na které byla převedena odpovědnost a plnění úkolů. Reformou veřejné správy
skončila koncem roku 2002 činnost okresů a vzniklo 14 krajů.
Dlouhodobým důsledkem této změny je významný přesun kompetencí z centra (ministerstva) na kraje. Při tvorbě zákonů o obcích, krajích a hl. m. Praze byla zakotvena povinnost subjektů
pečovat také o sport a mládež, a to včetně dotační podpory (dotace pro sport i nadále zůstávají v pravomoci MŠMT). Na krajích
byla následně zřízena samostatná oddělení nebo odbory pro
sport. Dne 1. 5. 2004 byly naplněny podmínky pro vstup ČR do
EU a ČR se stala jedním z 27 států rozšířené EU. Tímto datem
započala etapa postupného sbližování legislativy ČR s legislativou
EU. Významným rámcovým dokumentem EU v oblasti sportovního prostředí se stala Bílá kniha o sportu,5 která stanovila rámcové cíle tělovýchovy v EU. Na naplňování jejích cílů se od roku
2008 pravidelně podílejí ministři sportu jednotlivých členských
států EU.
Za uplynulých 20 let naše společnost urazila značný kus cesty
v nových demokratických poměrech. V roce 2009 se společnost
nacházela v historickém okamžiku, kdy naše současné demokratické směřování časově odpovídá celé epoše první republiky,
která rovněž trvala přibližně 20 let. T. G. Masaryk se domníval, že
doba potřebná pro skutečné etablování demokracie v československém prostoru je poměrně dlouhá – „…Potřebujeme 50 let
nerušeného vývoje a budeme tam, kde bychom chtěli být už
dnes…“ řekl T. G. Masaryk v Čapkových Hovorech s TGM (Ča5

Dokument Komise evropských společenství projednaný v Bruselu
dne 11. 7. 2007.
15
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pek, 1969, p. 108). Pokud přijmeme tuto tezi zakladatele republiky, pak lze usuzovat, že se stále nacházíme v jakési demokratické
transformační fázi. V současné době se již na jedné straně jedná
o běžný provoz skutečně demokratické společnosti dobře zakotvené v evropském prostoru, na straně druhé stále platí, že postupná evoluce demokratického režimu trvá dodnes a bude i dále
pokračovat.

16
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PŘED ROKEM 1989
V této části je stručně přiblížena doba, kdy vznikaly první tělovýchovné spolky a počal se formovat pluralitní tělovýchovný
systém, jak jej známe v dnešní době. Jako první spolek na území
historických českých zemí, kde se rozvíjelo organizované tělovýchovné a sportovní hnutí, vznikla 16. 2. 1862 Tělocvičná jednota
pražská, pozdější Sokol Pražský. Hlavní osobností Sokola se stal
dr. M. Tyrš, který se narodil 17. 9. 1832 v Děčíně a tragicky zemřel v srpnu 1884 v Őtzu v Tyrolských Alpách. Byl vynikajícím
tělovýchovným odborníkem a rovněž hlavním iniciátorem založení spolku. V roce 1884 měl Sokol 137 jednot se 17 424 členy
(Kössl, Štunbauer & Waic, 2004, p. 107). Krátce před založením
Tělocvičné jednoty pražské jednal Miroslav Tyrš s pražskými
Němci o založení společného česko-německého spolku, ale ti se
rozhodli jít vlastní cestou a v prosinci 1861 založili Prager Männer Turnverein. Tehdejší čeští propagátoři tělocvičných spolků
naráželi na německé spolky (v Brně např. Brünner Turnverein)
a jejich kritiku (První rok za námi, 1927, p. 15). Paralelně s českým hnutím existovalo i hnutí německé minority a na formování
tělovýchovného hnutí v českých zemích se výrazně německé
spolky, především Deutsche Turnverein (DTV), také podílely.
V posledním desetiletí 19. století se začalo formovat i dělnické
a katolické tělovýchovné hnutí. Dne 22. 8. 1897 byla v Praze založena první Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) a v r. 1903 byl založen její střešní orgán Svaz dělnických tělocvičných jednot (SDTJ).
Z důvodu nevšímavosti vzniklých tělocvičných spolků k otázce
víry si začali také věřící zakládat vlastní spolky, a to převážně na
Moravě, kde v roce 1908 vznikla katolická tělovýchovná organi17

SPORT A ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY PO ROCE 1989

zace Orel. V něm se sport preferoval výrazněji než v Sokole, ale
i zde byl pouze vedlejší činností. Turistické hnutí se nejprve rozvíjelo na půdě Sokola, později v r. 1888 byl založen spolek Klub
českých turistů (KČT), rozvíjející svoji činnost jako samostatnou
složku. Na podnět A. B. Svojsíka se začalo rozvíjet i skautské hnutí
(inspirované podobným hnutím britským),6 které r. 1914 přijalo
název Junák – český skaut. Jak Sokol, tak i Junák měly od počátku
jako jeden ze svých cílů i brannou přípravu. V situaci, kdy se
současně jednalo o národnostně profilované organizace (tj. organizace české), tím tyto spolky současně fakticky vstupovaly na
politickou scénu. Protože se tak dělo v době české národní profilace v rámci habsburského mocnářství, byly jejich více či méně
skryté cíle vůči oficiální moci kontroverzní. V případě SDTJ, kde
branná výchova také hrála podstatnou roli, byl v porovnání
s ostatními oslaben národnostní akcent (tzv. češství) a posílen
akcent sociální (tj. příslušnost k sociální skupině pracujících).
Postupně se vytvořila spolková sféra a již v této době měly spolky
poměrně početnou členskou základnu. Sokol v r. 1912 měl 80 462
členů, DTJ v r. 1913 34 283 členů a Orel v r. 1911 12 068 členů.
Vedle tělocvičných spolků v 60. letech 19. století začaly vznikat
i první samostatné sportovní kluby. Na českém území vznikl
údajně jako první v r. 1860 veslařský sportovní klub English
Rowing Club v Praze, k dalším patřily bruslařské, cyklistické
a atletické kluby. Vznikaly i české sportovní svazy, první v roce
1884 svaz cyklistů a svaz veslařů, v r. 1903 to byl svaz českých
lyžařů, který byl prvním národním lyžařským svazem na světě.
Rozvoj sportu podpořil v r. 1899 vznik Českého olympijského
výboru (ČOV) a zásluhou Františka Smotlachy vznikl v roce 1910
univerzitní sportovní spolek pod názvem Vysokoškolský spolek
6

Robert Baden-Powell (1857–1941), zakladatel skautingu, v r. 1908
uspořádal historicky první skautský tábor a v lednu 1908 vydal knihu
shrnující základní principy skautingu Scouting for Boys.
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pro tělocvik a sport, hry a skauting. K dalšímu rozvoji sportu
přispělo vytvoření samostatného Československa v r. 1918.
V listopadu 1918 obnovil svou činnost Český olympijský výbor,
v červnu 1919 přejmenovaný na Československý olympijský výbor, a nadále zajišťoval účast našich sportovců na olympijských
hrách. Do roku 1929 byl jeho předsedou Jiří Guth-Jarkovský, pak
jej vystřídal MUDr. Josef Gruss. V této době vznikala řada velmi
diferencovaných tělovýchovných organizací, z hlediska obsahu,
ideově-politického zaměření, sociálního a národnostního složení.
Česká obec sokolská (od roku 1920 jako Československá obec
sokolská) po vzniku republiky suplovala úkoly postupně se formující armády a policie, a tak se výrazně podílela na budování
nového státu. Sokoli vytvářeli Národní stráže, Pluky svobody
a branné čety, které zajišťovaly pořádek a střežily veřejný majetek. V čele katolické organizace Orel stálo Ústředí čs. Orla se
sídlem v Brně, kterému podléhaly tři zemské rady pro Čechy,
Moravu se Slezskem a Slovensko. Svaz dělnických tělocvičných
jednot (SDTJ) vstupoval do nové republiky jako druhý největší
spolek, a také se podílel na plnění branných úkolů při obraně
a budování státu. Avšak v důsledku polarizace světového dělnického hnutí po bolševické revoluci (1917) i v ČSR vznikla v dělnickém hnutí opoziční marxistická levice, která v r. 1921 založila
Komunistickou stranu Československa (KSČ). Tyto rozpory se
promítly i do tělovýchovného hnutí a vedle SDTJ vznikla v květnu
1921 Federace dělnických tělocvičných jednot (FDTJ). Postupně
se tvořily nové tělovýchovné spolky – Young Men’s Christian
Association (YMCA – Křesťanské sdružení mladých mužů)
a Young Women’s Christian Associction (YWCA – Křesťanské
sdružení mladých žen), Československý národní svaz střelecký
apod. K významným menšinovým spolkům patřily Deutsche
Turneverband / Německý tělocvičný svaz (DTV), dělnický Arbeiter Turn- und Sportverband (ATUS), organizace polských
dělnických tělocvikářů působila pod názvem Síla, židovské tělo19
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cvičné a sportovní kluby se sdružovaly v tělovýchovné organizaci
Makkabi (též Makabi) pod názvy Hagibor, Bar-Kochba, Makkabea. Tělovýchovné spolky dosahovaly vysoké organizovanosti
a jejich činnost byla většinou spojena s politickými stranami.
Turistické a skautské hnutí bylo politicky, etnicky, nábožensky
i odborně roztříštěné. Největšími spolky byly Klub československých turistů (KČST) a Svaz junáků – skautů a skautek. Rozvíjel
se i specifický druh skautingu – český tramping, který neměl
a nemá v Evropě obdoby. K dalším spolkům patřily Vysokoškolský sport – odbor turistiky (6 603 členů), Podhorská jednota
Radhošť (5 598 členů), při sociálnědemokratické straně působil
Svaz čs. dělnických turistů (5 372 členů), při národněsocialistické
Česká obec turistická. Turistiku pěstovali také v tělovýchovných
organizacích a v některých sportovních svazech. V rámci sportovního hnutí byla v prosinci 1918 založena Česká sportovní
obec, od r. 1919 Československá sportovní obec (ČSO), jako koordinační orgán sportovních svazů. Svoji činnost bezprostředně
po vzniku ČSR obnovily i sportovní svazy, které však svým počtem nemohly konkurovat tělovýchovných spolkům. Československý sport si stále zachovával apolitický ráz a v drtivé většině se
vyvíjel na bázi amatérizmu. V meziválečné době mělo tělovýchovné a sportovní hnutí více než 2 miliony členů, 130 000 TJ
a spolků. Z toho měl Sokol v r. 1937 820 000 členů, Orel v r. 1935
159 000 členů, SDTJ v r. 1934 139 000 členů a KČT v r. 1935
110 000 členů. Při ohrožení republiky nacistickým Německem
se turistické polky sjednotily proti fašizmu a v r. 1938 vznikl
ústřední orgán Rada československé turistiky. V období protektorátu (1939–1945) byly dosavadní spolky postupně rušeny
a zůstala povolena jen jedna tělovýchovná organizace, a to SDTJ.
Sportovní organizace z důvodu apolitičnosti zakázány nebyly, ale
sport se ocitl v mezinárodní izolaci. Po rozbití ČSR a vytvoření
„Protektorátu“ v březnu 1939 se z ČSOV vydělili Slováci a ustavili samostatný Národní olympijský výbor Slovenska. Češi figu20
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rovali jako Národní olympijský výbor Čech a Moravy. V dubnu
1943 byl ČOV „dobrovolně“ rozpuštěn. Po komunistickém
uchopení moci v únoru 1948 byl dříve vytvořený pluralitní systém sportovního hnutí narušen a hnutí bylo v této době označeno za věc státního zájmu. K charakteristickým rysům této doby
patřila především ideově-organizační jednota, kterou v různých
oblastech života obvykle garantovala jediná zastřešující organizace. Sokolské tradice byly komunistickým režimem využity
k transformaci Sokola do socialistické podoby a k jeho postupné
likvidaci. Dne 31. 3. 1948 došlo k sjednocení sportovního hnutí
do jednotné tělovýchovné organizace ČOS, která se musela podílet na plnění politických a budovatelských úkolů. Od této doby se
skokově zvýšila míra intervence státních orgánů do dříve autonomního fungování sportovního hnutí. V červenci 1949 byl vyhlášen zákon č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu
a sport, na jehož základě byl vytvořen Státní výbor pro tělesnou
výchovu a sport (SV TVS) a Státní úřad pro tělesnou výchovu
a sport. Při krajských a okresních národních výborech vznikly
krajské a okresní výbory SVTVS, ve městech oddělení tělesné
výchovy. Po sjednocení spolků do Sokola byl zaznamenán úbytek
členské základny, a to jednak z důvodu, že členové Orla a částečně
i některých dalších spolků do Sokola nevstoupili, ale i z důvodu,
že mnozí členové dobrovolně ze Sokola odcházeli na protest proti
násilnému sjednocení. Československá obec sokolská měla na
konci roku 1947 1 004 897 členů a sjednocený Sokol na konci
roku 1952 jen 857 678 členů (Grexa & Strachová, 2011). V r. 1952
vedení strany a státu vyjádřilo nespokojenost s kvalitou sportovního hnutí, což vzápětí vyústilo k přechodu na centrální státní
řízení a kontrolu sportovního hnutí podle sovětského vzoru.
Centrální řízení tělovýchovy státem bylo utuženo zákonem
č. 71/1952 Sb., o organizaci tělesné výchovy a sportu. V letech
1953–1956 celé hnutí řídil státní orgán SV TVS a dobrovolnou
činnost měli na starosti jednotlivé Dobrovolné sportovní organi21
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zace (DSO), fungující pod záštitou Revolučního odborového
hnutí (ROH), které mělo 9 sportovních organizací: Baník, Dynamo, Jiskra, Lokomotiva, Slávie, Slavoj, Slovan, Spartak, Tatran.
Další DSO byly vytvořeny při resortech Rudá hvězda a Pracovní
zálohy. Struktura hnutí byla organizačně složitá a málo účinná.
Roku 1948 byl první pokus soustředit vrcholový sport v armádě a vznikl Armádní tělovýchovný klub (ATK), kde se soustřeďovali vrcholoví sportovci. Realizaci jednotné branné výchovy zabezpečoval v letech 1952–1990 Svaz pro spolupráci
s armádou (Svazarm)7 na základě zákona č. 92/1951 Sb., o branné
výchově. Organizační uspořádání v letech 1948–1956 neodpovídalo našim tradicím a dopad na tělovýchovu a sport byl velmi
negativní. Roku 1956 se KSČ rozhodla přenést tělovýchovu ze
státního orgánu na společnou dobrovolnou tělovýchovnou organizaci, kterou se stal Československý svaz tělesné výchovy
(ČSTV). Dne 20. 12. 1956 byl schválen zákon o organizaci tělesné
výchovy č. 68 Sb. a ČSTV se stal představitelem celého sportovního hnutí, technické sporty zajišťoval Svazarm. Československému svazu tělesné výchovy také podléhaly jednotlivé sportovní
svazy. V době jeho vzniku měla organizace kolem 900 tisíc členů,
v r. 1961 již 1,5 milionu. Se vznikem jednotné dobrovolné tělovýchovné organizace ČSTV sportovní hnutí zůstalo nadále pod
kontrolou stranických aparátů KSČ. Proto i organizační struktura
ČSTV, kde se prolínal územní a svazový princip, zásadně odpovídala politicko-správnímu uspořádání ČSSR. Nejvyšším orgánem byl ústřední výbor ČSTV (ÚV ČSTV), který řídil činnost
organizace mezi jednotlivými sjezdy. Podřízenými články byly
krajské organizace ČSTV v čele s krajskými výbory a jim podřízené byly okresní organizace s okresními výbory. Vlastními
právními subjekty byly tělovýchovné jednoty (TJ), které se dále
7

Od 1. 1. 1953 byl Svazarm prohlášen za dobrovolnou organizaci
s individuálním členstvím.
22
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dělily na oddíly podle jednotlivých druhů sportu na odbory Základní rekreační tělesné výchovy (ZRTV) a turistiky (Kössl,
Štumbauer & Waic, 2004, p. 148). Prostřednictvím ÚV ČSTV byl
financován také vrcholový sport, kde postupně začal fungovat
systém středisek vrcholového sportu a tréninkových středisek
mládeže. Hlavním zdrojem finančních prostředků pro výbory
byla Sazka, podnik specializovaný na sázkovou a loterijní činnost,
která byla rok po svém založení v r. 1957 strukturálně převedena
pod ČSTV. V roce 1968, jako výsledek federálního uspořádání
našeho státu, bylo ČSTV rozděleno na Českou tělovýchovnou
organizaci (ČTO) a Slovenskou tělovýchovnou organizaci (STO).
V českých zemích byl zřízen vrcholný orgán pro tělesnou výchovu
a sport – Ministerstvo mládeže a sportu s třemi odbory (pro tělesnou výchovu, sport a mládež), které působilo jen krátce. Na sportovním a tělovýchovném hnutí se podílely i další organizace – Revoluční odborové hnutí (ROH), ministerstva národní obrany
a vnitra, o mimoškolní činnost dětí a mládeže se staral Československý svaz mládeže a jeho Pionýrská organizace. V r. 1973 ČTO
a STO přijaly návrh jednotných stanov ČSTV a zrušily své vlastní
republikové pravomoci. Péči KSČ a vlády o sport mělo demonstrovat vytvoření vládních výborů pro tělesnou výchovu a sport,
které se vytvořily při federální vládě i národních vládách v r. 1978
(pouze jako poradní a iniciativní orgány). V témže roce byl přijat
dokument Návrh na organizaci státní péče o tělesnou výchovu
a sport, který vrátil péči o vrcholový sport do rukou státu. Již
v r. 1975 vznikly při národních výborech komise pro mládež
a tělesnou výchovu (Grexa & Strachová, 2011, p. 207).
Masová monopolní organizace ČSTV umožňovala vládní
moci jednotné výchovné působení v intencích učení marxizmu-leninizmu a zároveň snazší kontrolu členstva. Ovládání hnutí
v personální oblasti usnadňoval princip tzv. demokratického
centralizmu, který zaváděl závazné respektování rozhodnutí
vyšších řídicích orgánů nižšími. Tělovýchova a sport měly za cíl
23

SPORT A ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY PO ROCE 1989

vychovávat členy v duchu tzv. socialistického vlastenectví a proletářského internacionalizmu a v intencích ideologie marxizmu-leninizmu a tzv. třídního boje. Dalším znakem socialistické výchovy byla orientace na masovost a boj proti individualizmu,
který režim označoval za elitářský. Zdůrazňovala se vyváženost
masovosti a výkonnosti, ilustrovaná dobovým heslem „Za masovost, za rekordy!“ Masovost se však obyčejně kamuflovala nadnesenými čísly o masových akcích a počtech účastníků, případně
okázalostí jednorázových celostátních, později československých
spartakiád8. Rekordy byly potřebné jako demonstrace předností
socialistického systému. Výrazné sportovní úspěchy byly jednou
z mála oblastí, kde socializmus mohl demonstrovat svoji konkurenceschopnost s vyspělými zeměmi. To byl jeden z důvodů, proč
v socialistických státech bujel pokrytecký „státní profesionalizmus“, nedůstojně maskovaný oficiálním pseudoamatérizmem,
právě tak jako utajovaná distribuce zakázaných podpůrných prostředků. V praktickém životě sportovce to vypadalo tak, že sportovec „amatér“ pracoval ve svém zaměstnání a ve volném čase se
věnoval svému sportu. S narůstajícím tréninkovým objemem byl
nucen přesouvat svoji aktivitu stále více do sportovní oblasti na
úkor pracovní činnosti. Tento problém postupně přerůstal nad
rámec sportovního hnutí a stal se svým způsobem celospolečenským. Dočasné uvolňování sportovců ze zaměstnání nestačilo ke
kvalitní přípravě a situace byla řešena poněkud svérázně. Buď
zaměstnavatel uvolňoval sportovce na více hodin, než měl nárok,
8

Doménou tělovýchovné činnosti bylo konání československých spartakiád. Byly technicky dobře připravené, ale silně ideologizované. Konaly
se v pětiletých cyklech (1955, 1960, 1965, 1975, 1980, 1985, v r. 1970 byla
zrušena z obavy, že by se mohla zvrhnout v protirežimní demonstraci
nedlouho po ukončení Pražského jara a nastolení normalizace). Spartakiáda plánovaná na rok 1990 se již v nových politicko-společenských
podmínkách neuskutečnila.
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nebo byl sportovec přímo zaměstnán u příslušné tělovýchovné
jednoty (TJ), například jako zedník, ale místo toho se věnoval
sportovní činnosti. O těchto věcech se mlčelo a nadřízené orgány
vše tolerovaly. U fotbalu a ledního hokeje se však situace stávala
neúnosnou a došlo k vytvoření právní konstrukce dlouhodobého
uvolnění sportovce ze zaměstnání podle § 124 zákoníku práce
(ZP), který umožňoval dlouhodobé uvolnění ze zaměstnání pro
sportovní činnost (Zkušenost a názory z praxe, 1992, p. 7).
Z toho vyplývá, že základy profesionalizmu (někdy označován
jako poloprofesionalizmus) v ČSSR iniciovaly právě kolektivní
sporty. Tento nový status se vyvinul z tzv. statutárních smluv
v I. lize těchto sportů. V praxi to vypadalo následovně. Sportovci
podepisovali smlouvy s podnikem a hned nato statutární smlouvu
s příslušnou TJ, na jejímž základě vykonávali sportovní činnost
a byli za ni odměněni. Odměna za sportovní činnost byla plně
posuzována jako mzda. Tento smluvní vztah vyhovoval všem
zainteresovaným stranám a přetrvával v organizacích až do konce
roku 1989. Armádní vrcholový sport byl soustředěn do systému
středisek Dukla a zajišťovalo jej Ministerstvo národní obrany
spolu s výkonnostním sportem v armádě a služební tělesnou výchovou. Obdobné úkoly mělo v oblasti tělesné výchovy i ministerstvo vnitra a jím řízené tělovýchovné jednoty Rudé Hvězdy
(Kössl, Štunbauer & Waic, 2004).
V porovnání s předcházejícími obdobími se však v socialistické
éře udělalo také hodně pozitivního, zejména v oblasti vrcholového
a masového9 sportu. Díky velké orientaci státu na vrcholový sport
a státní sportovní reprezentaci vznikaly vědecké a odborné instituce pro oblast sportu a docházelo k významnému rozvoji vědy
a výzkumu v této oblasti. K rozvoji výkonnostního sportu přispělo budování sportovních tříd, středisek a škol, včetně středisek
9

V dnešní době užíváme pojem rekreační sport nebo sport pro
všechny.
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vrcholového sportu. Zvýšil se počet odborníků, zkvalitnila se
příprava pedagogů vyškolených hlavně fakultami tělesné výchovy, zprvu jen v Praze (1953), později i v Bratislavě (1960). S tím
vším souvisela relativně vysoká státní finanční podpora sportu.
K pozitivním aspektům doby minulé patří také posílení provázanosti zájmové a povinné tělesné výchovy, spolupráce s odborovým hnutím a uplatňování principu plánovaného rozvoje. Přibyla
celá řada sportovních objektů a zařízení, do práce se zapojily
tisíce dobrovolných aktivistů. Tělesná výchova ve školách se už
od r. 1945 stala rovnocenným předmětem a i na vysokých školách se stala postupně povinnou. Mezi jednotlivými články však
neexistovala návaznost a byly řízeny z různých míst. Jako jistý
klad sportovního hnutí v totalitním období je možno uvést, že
v oddílech, odborech a tělovýchovných jednotách (TJ) se i v tomto období udržovaly tradiční prvky spolkového demokratizmu
a tolerance diametrálně odlišné od poměrů ve vyšších řídicích
orgánech. Zachování dílčích prvků demokratické samosprávy na
nižší úrovni tělovýchovného hnutí10 v průběhu totalitního období
mělo později svůj význam v období transformace, kdy bylo možno
navazovat alespoň na základní úrovni na tuto určitou samosprávnou tradici.

10

Jednalo se zejména o volbu spolkové samosprávy, v zásadě demokraticky bývaly také ustanovovány některé kontrolní funkce (např.
pokladník apod.); na členských výročních schůzích se často rozhodovalo o alokaci některých finančních prostředků hlasováním apod.
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3 VÝVOJ SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ
V ČSFR V LETECH 1989–1992
První dva roky po sametové revoluci je možno ve vývoji sportovního prostředí označit bez velké nadsázky za období revoluční
ve smyslu radikálních, rychlých a zásadních změn. Výraznými
rysy transformace sportovního prostředí po roce 1989 byly
decentralizace, demokratizace, obnovení organizací zrušených
po únoru 1948 a rychlý vznik nástupnických organizací ČSTV
a Svazarmu, ale i zcela nových subjektů.
Pod pojmem nástupnická organizace jsou souhrnně uváděny
subjekty, které po roce 1989 vznikly z původních socialistických
organizací a pokračují ve své činnosti v demokratickém duchu.
Za nástupnickou organizaci není však možno považovat každou
organizaci navazující na historické tradice z let před rokem 1948
a hlásící se k určité spolkové tradici. Klíčovým předpokladem pro
to, aby bylo možno určitou organizaci považovat za nástupnickou, je skutečnost uznané právní kontinuity mezi původní organizací nebo spolkem a nástupnickou organizací. Druhým důležitým hlediskem pak je skutečnost, že organizace prošla zásadní
reorganizací a demokratizací. Kromě nástupnických organizací
se publikace zabývá také organizacemi obnovenými. To jsou ty
organizace a spolky, které postrádají časovou kontinuitu a jejich
činnost byla na delší období v době 1948–1989 přerušena, a to
buď na celé období, nebo s krátkým intermezzem dočasného
obnovení v šedesátých letech. I u obnovených organizací platí
předpoklad právní kontinuity, na rozdíl od nástupnických organizací však nemusely obnovené organizace po roce 1989 projít
reorganizací a demokratizací, protože svůj demokratický spolkový charakter fakticky neztratily. Třetí kategorií jsou nové orga27
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nizace vzniklé po roce 1989, které na své historické předchůdce
navazují pouze volně nebo vůbec.
Nástupnickou organizací bývalé ČO ČSTV se stal Český svaz
tělesné výchovy (ČeSTV)11, na Slovensku se SO ČSTV přetransformoval na Slovenské sdružení tělesné kultury (SZTK). Nástupnickou organizací Svazarmu se stalo Sdružení technických sportů
a činností (STSČ ČR). K obnoveným organizacím patřil Československý olympijský výbor (ČSOV), Autoklub Republiky československé (AKRČs), Klub československých turistů (KČST), Československá obec sokolská (ČSOS – Sokol), Československý Orel,
YMCA (Young Men’s Christian Association – Křesťanské sdružení mladých mužů), YWCA (Young Women’s Christian Association – Křesťanské sdružení mladých žen), Junák – Český
skaut, Svaz dělnických tělocvičných jednot (DTJ) a také Makkabi. Tvorba nových organizačních struktur začala odchodem
části TJ z ČeSTV kvůli majetkovému napětí mezi sportovními
svazy a TJ/SK, které založily samostatné občanské sdružení
Asociace tělovýchovných jednot (ATJ). Předsedou se stal Aleš
Hušák. Nově se pak vytvořily Česká asociace sportu pro všechny
(ČASPV) a Asociace školních sportovních klubů (AŠSK). Základním organizačním subjektem těchto organizací se staly
sportovní kluby (SK) a TJ.
Z důvodu vlastnictví nemalého majetku původních monopolních organizací, nutnosti jeho delimitace a usměrnění jeho dalšího využití změnou příslušných zákonů nebyla výchozí situace
pro započetí transformace sportovního prostředí jednoduchá.
Transformace nebyla obsahová, ale strukturální. Vedly se rozporuplné diskuse o podobě nových struktur a období se vyznačovalo pokusy tělovýchovných a sportovních orgánů a zájmových
skupin formulovat možná východiska uspořádání sportovního
prostředí do budoucna. Navrhovaných řešení bylo nepřeberné
11

28

ČeSTV – zkratka používaná jen v období 1990–1993.
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množství  od zachování dosavadního stavu ČSTV až po úplnou
atomizaci sportovního prostředí a dokonce i TJ. Některé skupiny
se snažily prosazovat svá řešení převážně z důvodu prosazení
svých zástupců do prestižních pozic v dalších letech (Zpráva
předsednictva ÚV ČSTV, 1990).
Koncem roku 1989 byly v organizaci ČSTV stále soustředěny
všechny sportovní svazy a TJ, měla propracovanou strukturu
víceméně centralizovaného způsobu řízení a byla mimořádně
velkou organizací s rozsáhlou členskou základnou kolem 2 mil.
členů. Události měly mimořádně rychlý spád a probíhaly koncem
roku 1989 jednak spontánně (obvykle vystoupením některých
organizací na nižší úrovni z ČSTV), po jiné linii naopak racionálně a organizovaně. Již v prosinci 1989 se rychle začala formovat občanská iniciativa zástupců některých sportů a vytvořila se
Rada vzájemného porozumění pro tělesnou kulturu, která se
začlenila do OF (Dvořák, 1997, p. 23). Jak již bylo zmíněno, výraznými rysy první fáze změn ve sportovním prostředí byly
zejména decentralizace, demokratizace, změny příslušných zákonů, dále pak rychlý nástup nástupnických organizací ČSTV
a Svazarmu, zakládání nových subjektů a obnovování organizací
zakázaných po únoru 1948 (Sokol, Orel, Junák, YMCA apod.)
v jejich původní podobě.
Návrhy nové cesty sportovního prostředí, která měla odpovídat demokratickým zásadám společnosti, byly formulovány dne
2. 12. 1989 na ČÚV ČSTV, který také doporučil svolat mimořádný
sjezd Ústředního výboru ČSTV (ÚV ČSTV)12 o tři dny později,
na 5. 12. 1989. Na tomto sjezdu byla odstartována transformace
12

Ústřední výbor ČSTV (ÚV ČSTV) organizačně zaštiťoval Český
ústřední výbor ČSTV (ČÚV ČSTV) a Slovenský ústřední výbor ČSTV
(SÚV ČSTV). V jednotlivých krajích byly krajské výbory (KV ČSTV)
a okresech okresní (OV ČSTV). V pětiletých intervalech se konaly celostátní sjezdy ČSTV (s výjimkou roku 1973).
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SPORT A ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY PO ROCE 1989

sportovního prostředí. Pod tlakem převratných společenských
událostí byly zvoleny nové orgány ČSTV a za předsedu byl zvolen
P. Klapuš. Bylo navrženo urychleně změnit nevyhovující zákon
č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy. Sportovní svazy si
přes znatelný odpor ÚV ČSTV vynutily oprávnění k plné samostatnosti a odpovědnosti za rozvoj jednotlivých sportů (sportovních svazů). Došlo ke zrušení dosavadní nadřízenosti územních
orgánů ČSTV (krajské a okresní organizace) nad svazovými
(tj. dělba dle jednotlivých sportovních odvětví). Územní orgány
měly nadále jen obstarávat věci společného zájmu a vytvářet
podmínky pro činnost oddílů, odborů a klubů. Na tomto sjezdu
byli společensky rehabilitováni sportovci a funkcionáři, kteří byli
postiženi za své postoje v souvislosti s rokem 1968 (Grexa & Strachová, 2011, p. 209). Na mimořádném sjezdu ÚV ČSTV došlo
k obnovení organizací zakázaných po únoru 1948, které se postupně důrazně hlásily o svá práva. Jednou z prvních byl ČSOV,
který se 21. 12. 1989 jako první spolek uvolnil z bývalé socialistické
struktury, přijal programové prohlášení a inicioval vznik československého antidopingového výboru. Na funkci předsedy ČSOV
rezignoval J. Poledník. Ustavující sjezd nového ČSOV se konal
25. 4. 1990, předsedkyní byla zvolena Věra Čáslavská, místopředsedy P. Glesk, P. Herych, J. Neubauer, generálním tajemníkem se
stal K. Špaček (Dovalil, 2004. p. 99). Československý olympijský
výbor oficiálně ukončil činnost 27. 3. 1993, ale již v prosinci 1992
vznikly samostatné národní olympijské výbory – český a slovenský. Český olympijský výbor (ČOV) byl obnoven 21. 12. 1992
a do jeho čela byla zvolena opět V. Čáslavská. V roce 1992 vznikl
také Mezinárodní paralympijský výbor (IPC), Český paralympijský výbor (ČPV) je jeho členskou organizací od r. 199413. Český
paralympijský výbor byl ustanoven 16. 12. 1993 v Novém Městě
13

Sport zdravotně handicapovaných sportovců je v České republice
organizováno již od r. 1961.
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nad Metují (Charvátová, 1997). Začátkem ledna 1990 vznikla
rámcová představa budoucího uspořádání sportovního prostředí
jako podnět pro diskusi v tělovýchovné organizaci a veřejnosti.
Dne 30. 1. 1990 se konal první kulatý stůl v Brně, kde se řešila
problematika základního uspořádání. V Praze probíhal kulatý
stůl k ekonomice a další jednání s představiteli všech partnerských organizací. V únoru 1990 představitelé československého
sportovního prostředí konzultovali názory s představiteli sportovních organizací Spolkové republiky Německo, Rakouska a skandinávských zemí. Tato mezinárodní debata potvrdila správnost
východisek, ke kterým se společně s tělovýchovnými jednotami,
svazy i republikami dopracovali (Dalo se očekávat víc, 1990).
Na mimořádném sjezdu ČO ČSTV dne 10. 3. 1990 vznikla jako
nástupce České organizace ČSTV Česká národní tělovýchovná
federace (ČNTF). Dne 11. 3. 1990 se konal mimořádný sjezd
Slovenské organizace ČSTV (SO ČSTV), který ohlásil vznik nástupnické organizace Slovenské sdružení tělesné kultury (SZTK)
ve Slovenské republice ČSFR (Perútka & Grexa, 1995, p. 105).
Dne 24. 3. 1990 se svazy dohodly na ustavení Československé
konfederace sportovních a tělovýchovných svazů (ČSKSTS), která se stala prvním nástupcem celostátní ČSTV. Jejím posláním
bylo podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, československou sportovní reprezentaci a přípravu na ni, zastupovat
a chránit zájmy svých členů a vytvářet platformu k jejich vzájemné
spolupráci. Funkce konfederace byla převážně zaměřena na státní
reprezentaci, zajišťovala jednání se zahraničními federacemi,
řízení a spolupráci federálních svazů, které byly jejich samostatnými členy. Nejvyšším orgánem ČSKSTS bylo Valné shromáždění (VS ČSKSTS) a zastupujícím orgánem výkonný výbor
ČSKSTS. V ČSKSTS bylo ustanoveno česko-slovenské paritní
zastoupení ve federálních sportovních svazech (Kozák, 2008,
pp. 105106). Vzápětí, u kulatého stolu v Bratislavě, byl předložen návrh o ukončení činnosti ČSTV ke dni registrace nástup31
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nických organizací, nejpozději k 30. 6. 1990. Zde bylo navrženo
prohlásit za nástupnické organizace ČSTV Český svaz tělesné
výchovy (ČeSTV) a subjekty v něm sdružené, SZTK a subjekty
v něm sdružené, ČSKSTS a subjekty v ní sdružené, TJ a svazy,
které ze své vůle zůstanou mimo tato sdružení. Dále se požadovalo ustavit správní výbor do doby ukončení činnosti ČSTV,
zabezpečit převod majetku v jeho vlastnictví k těm subjektům,
které ho měly a budou mít k užívání, státní podnik Sazka převést
do společného vlastnictví ČeSTV14, SZTK a ČSKSTS. Mimo jiné
byl přednesen návrh na zřízení koordinačního centra celého
sportovního prostředí, které by vytvořili zástupci tělovýchovných
jednot, sportovních i turistických organizací (Zpráva předsednictva ÚV ČSTV, 1990). Národní sjezdy ČSTV a zejména vznik
ČSKSTS předznamenaly průběh sjezdu, který se konal o den
později, 25. března 1990. Tento sjezd ukončil čtyřicetiletou činnost sjednocené tělovýchovy v Československu a potvrdil nástupnické organizace (Perútka & Grexa, 1995, p. 105).
V souladu se stanovami ČeSTV byl schválen převod majetku
ve vlastnictví ČSTV a závazků ČSTV jednotlivým nástupnickým
organizacím. Nemovitý i movitý majetek, který byl zapsán u příslušného orgánu ve prospěch příslušného subjektu (TJ, sportovní
kluby, sportovní svazy), přechází do vlastnictví tohoto subjektu
ke dni jeho registrace. Stejně tak i nemovitý a movitý majetek,
majetková práva a stavy účtů všech organizačních složek ČO
ČSTV a SO ČSTV s výjimkou TJ, klubů a republikových svazů
přechází do vlastnictví ČeSTV a SZTK ke dni jeho registrace.
14

V textu jsou zkratky ČSTV a ČeSTV používány v následujícím významu: ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy v období 1957–1990;
ČeSTV – Český svaz tělesné výchovy v období 1990–1993, v tomto
období se jedná o oficiálně používanou zkratku. Po roce 1993 (tj. po
rozpadu ČSFR) se český svaz vrátil k původní zkratce ČSTV ve významu Český svaz tělesné výchovy.
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Výše oddílových a klubových příspěvků měla zůstat v kompetenci
oddílů, klubů a TJ. Mimořádný sjezd dále schválil přechod podniku ÚV ČSTV Sazka do společného vlastnictví ČeSTV, SZTK
a ČSKSTS s tím, že tito spoluvlastníci společně zajistí vyznačení
správní změny nejpozději do registrace poslední nástupnické
organizace a jmenují správní radu v paritním zastoupení ČeSTV,
SZTK a ČSKSTS. Od 1. 7. 1990 byla Sazka správní radou řízena
a vyprodukované prostředky se dělily mezi výše uvedené subjekty
v poměru 60 : 30 : 10 %. Tento způsob dělení byl považován např.
zástupci Slovenské republiky a ČSOS za nevyhovující (FS ČSFR
19901992). Dne 29. 12. 1990 byl ustaven společný podnik podřízený ČeSTV, ČSOS a SZTK. Po uzavření zakladatelské smlouvy
obdržel podnik Sazka od Národní fronty (NF) ČR povolení
a mohl v roce 1991 ve své činnosti pokračovat. Součástí smlouvy
byl také závazný způsob dělení zisku podniku. Dvě třetiny pro
tělovýchovná občanská sdružení v České republice a jedna třetina
pro Slovensko. O svůj podíl na zisku se v České republice začala
hlásit celá řada občanských sdružení. Rozdělení zisku dopadlo
kompromisem. Československá obec sokolská navrhovala ve svůj
prospěch 18 %, ale získala jen 9 % (Situace je složitá, ale buďme
optimisty, 1991). Československá konfederace sportovních a tělovýchovných svazů navrhovala využití majetku ČSTV a vycházela přitom ze skutečnosti, že vybavenost tělovýchovnými zařízeními je ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi nedostatečná
a že těžiště sportovních aktivit obyvatelstva je v jednotlivých obcích. Proto měl být majetek vyjmut z majetkového moratoria15
15

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění (FS) ze
dne 18. 5. 1990 č. 177/1990 Sb. mimo jiné stanovilo společenským organizacím, jimž byly v době do 31. 12. 1989 poskytovány dotace ze státního rozpočtu, moratorium na převody majetku mimo obvyklé hospodaření, a to do 30. 9. 1990. Zákonným opatřením předsednictva FS
č. 363/1990 Sb. bylo toto moratorium prodlouženo do 31. 3. 1991.
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a měly být dokončeny legislativně právní převody tak, aby majetek sloužil zásadně těm, kteří na něm sportují nebo jej využívají
pro sport, aby nebyl zcizen pro jiné než sportovní účely. Z těchto
důvodů byl vydán úplný zákaz převodu majetku ve vlastnictví
bývalého ČSTV mimo obvyklé hospodaření pro všechny jeho
právní subjekty do doby jejich registrace, s výjimkou převodu na
nástupnické organizace. Hlavním obecným cílem delimitace bylo
tedy zabránit únikům majetku ČTSV do nepovolaných rukou
a zároveň zajistit fungování jednotlivých organizací. Základní
články tělovýchovné organizace, kterými byly tělovýchovné jednoty (TJ), sportovní kluby (SK), orgány ČeSTV, SZTK a ČSKSTS,
disponovaly tehdy majetkem v hodnotě cca 19 mld. Kčs (vč. hospodářských a účelových zařízení). Většina tělovýchovných zařízení, provoz zimních stadionů, plaveckých bazénů, sportovních
hal apod. hospodařila ale se ztrátou. Jedině Sazka a Pragosport
vykazovaly kladné hospodářské výsledky (Poslanecká sněmovna
parlamentu ČR, 1990).
Transformační proces byl nastartován i v organizaci Svazarm16. Dne 18. března 1990 na základě usnesení mimořádného
sjezdu Svazarmu ČR se přetransformoval a vznikla organizace
Sdružení technických sportů a činností ČR (STSČ ČR) jako republiková organizace a právní nástupce Svazarmu ČR (vzniklo
také STSČ SR). Federální STSČ vzniklo teprve 24. března 1990
na mimořádném sjezdu Svazarmu (Novotný et al., 1987, p. 25).
Na sjezdu byla schválena i řada zásadních změn jak v organizační
struktuře, tak i v celkovém zaměření činnosti organizace. Majetek
Svazarmu byl v té době odhadován na cca 3 mld. Kčs a byl v nově
16

Tato organizace byla v porovnání s jinými čistě sportovními organizacemi více zatížená centralizmem a byl zde mnohem více akcentován
socialistický politický světonázor, což vyplývalo z jejího specifika 
úzkého sepětí s Československou lidovou armádou, a to jak organizačního, tak personálního.
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vzniklé organizaci STSČ rozdělen mezi jednotlivé svazy, sdružené
do této organizace na úrovni federace a republik, tak i mezi organizace stojící mimo STSČ, které také uplatňovaly nárok na část
majetku (Čs. autoklub, radioamatérské organizace apod.). Členská základna STSČ se na počátku transformace téměř o polovinu
snížila, a to z původních 1 016 tis. na 525 tis. členů. Některé motoristické organizace existující v té době v rámci Svazarmu se
staly součástí obnoveného Autoklubu Republiky československé
(AKRČs)17, který nebyl napojen na STSČ. Některé základní organizace se rozhodly ukončit činnost v rámci STSČ a některé, např.
autoškoly, usilovaly o osamostatnění. Tyto organizace se domáhaly i části majetku Svazarmu. Funkce STSČ ČR byla převážně
koordinační a posláním bylo vytvářet podmínky pro rozvoj sportovní činnosti členských svazů, podílet se na činnosti Rady tělovýchovy a sportu MŠMT ČR, ČSOS a dalších organizací a institucí,
které působily ve sportovním prostředí (FS ČSFR 19901992, tisk
213). V roce 2003 sdružení STSČ změnilo název na Sdružení
sportovních svazů České republiky. Z původního počtu 19 svazů
je v současné době sedmnáct, které jsou s výjimkou Českého svazu
biatlonu neolympijské. Transformačním změnám se nevyhnul
ani armádní sport. V roce 1990 vznikla Správa tělesné výchovy
a sportu, která kromě řízení armádního sportu řešila i problematiku tělesné výchovy vojsk a vojenských škol. Vzniklo Armádní
centrum tělesné výchovy a sportu Dukla Praha (ACTVS Dukla
Praha), které vytvořilo podmínky pro přípravu státní a resortní
sportovní reprezentace a sportovních talentů v oblasti organizační,
metodické, materiální, finanční a personální a plnilo úkoly pro
celou oblast tělesné výchovy a sportu v armádě. V prvé řadě se zde
i v dnešní době zabezpečují olympijská sportovní odvětví – atletika, cyklistika, rychlostní kanoistika, veslování, vodní slalom, spor17

Po rozdělení ČSFR (1993) byl změněn název na současný Autoklub České republiky (AČR).
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tovní střelba, moderní pětiboj, lyžování a kolektivní sporty házená,
volejbal a neolympijské sporty parašutizmus a orientační běh.
V průběhu let 1990–1992 se v ČSFR vytvořila nová pluralitní
struktura sportovního prostředí, vznikly zastřešující sportovní
asociace, samostatné sportovní asociace, sportovní kluby a sportovní oddíly. První etapa transformace byla ukončena přirozeným historickým milníkem, kterým se stalo pokojné rozdělení
ČSFR na samostatné státy Českou a Slovenskou republiku. Rozdělení ČSFR nabylo právní moci 1. 1. 1993. Vzhledem k tomu, že
se v případě politické dělby federace jednalo o plánovitý (i když
rychlý) proces, mělo sportovní prostředí určitý čas na přípravu.
Stejně jako dělba federace i definitivní oddělení sportovních organizací proběhlo v zásadě v klidu a spořádaně. V této fázi se již
jednalo převážně jen o majetkové vypořádání, protože k organizačnímu rozdělení došlo již dříve.

3.1 Transformace ve státní sféře
Za rozvoj sportovního prostředí bylo od počátku transformačního období formálně odpovědné MŠMT ČR a SR, která od roku
1990 vytvářejí koncepční, právní, personální, vědecké, pedagogické
a ekonomické předpoklady a materiálně-technické podmínky pro
rozvoj sportu. Od této doby MŠMT ČR zpracovává koncepci sportovního prostředí, podporuje činnost jednotlivých subjektů, rozvíjí
mezinárodní spolupráci na úrovni státních a vládních institucí,
podílí se na péči o sportovní reprezentaci ČR a podporuje myšlenky olympijského hnutí. Zajišťuje pohybovou aktivitu dětí
a mládeže v pohybové a zájmové tělesné výchově. Podporuje výběr
mladých sportovních talentů na školách a rozvoj akademického
sportu. Podílí se na pořádání významných sportovních a turistických akcí. Podporuje tělovýchovu tělesně postižených a zdravotně
oslabených, podílí se na vzdělávání vysokoškolských odborníků
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v tělovýchově a zabezpečuje vědeckovýzkumnou činnost. Odpovídá za rozdělování, využívání a kontrolu hospodaření s prostředky
státního rozpočtu (http://www.msmt.cz/dokumenty). Jakkoli se
jedná o cíle ambiciózní, jen málo z nich se podařilo ve skutečnosti naplnit, a to jednak z důvodu stále probíhajících organizačních transformací na mnoha úrovních, ale zejména z důvodu
celkového nedostatku peněz v důsledku probíhající ekonomické
transformace. Většina sportovních oblastí se proto jak ve finanční, tak organizační rovině postupně propadala na nižší
úroveň. Některé činnosti byly velmi redukovány (například
sportovní třídy na základních školách, systém výchovy talentované mládeže apod.). Na druhé straně například akademický
sport měl v této době tendenci spíše k jistému růstu a obdržel
relativně vysokou míru podpory, a to i finanční, ze strany státu.
Do působnosti MŠMT patřily také sportovní třídy (ST), sportovní centra mládeže (SCM), školní a univerzitní sport (školní
sportovní přebory, sportovní přebory vysokých škol a České
akademické hry), fakulty tělesné výchovy. Na sport se v této
etapě velice často pohlíželo jen jako na resortní záležitost
MŠMT, které pak některé závažné problémy muselo řešit bez
potřebné podpory dalších resortů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plnilo a stále plní další úkoly, které jsou nezbytné pro výkon státní správy, spolu s dalšími ústředními orgány státní správy, jako jsou Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, Ministerstvo kultury,
Ministerstvo vnitra a příslušné orgány armády, Ministerstvo
životního prostředí, a při vytváření ekonomických, materiálních
a sociálních podmínek působí i jiné orgány státní správy,
zejména v oblasti daňového, poplatkového a odvodového zvýhodnění, podpory sponzoringu, výroby a dovozu sportovního
zboží, výstavby a údržby sportovních zařízení. Úkoly orgánů
státní správy a jimi řízených organizací jsou zahrnuty v jejich
statutech. Na MŠMT ČR byl zřízen odbor tělovýchovy a sportu,
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který zejména zabezpečoval koordinační činnost subjektů ve
sportu působících a přerozdělování financí plynoucích ze státních zdrojů. Dne 1. 2. 1990 byl jmenován J. Bělohlávek náměstkem pro tělesnou výchovu a sport a byla ustanovena Rada pro
tělesnou výchovu a sport MŠMT jako poradní a iniciativní orgán. Rada byla složena ze zástupců zastřešujících tělovýchovných a sportovních organizací, odborníků vysokých škol, resortních center vrcholového sportu a poslanců České národní
rady (ČNR). Vznik Rady při MŠMT byl sice významným posunem ke stabilizaci sportovního prostředí, ale stále chyběla jasně
formulovaná státní politika v této oblasti a zároveň koncepce, ve
které by byla zakotvena úloha státu na vytváření podmínek pro
sport. Reakcí na neutěšený stav ve sportovním prostředí bylo
svolání porady představitelů státních orgánů a sportovních organizací na Pražském hradě dne 6. 12. 1990. Poradu řídil za
ČSOV dr. Hanych a za Radu vzájemného porozumění v tělesné
kultuře (1989) F. Dvořák. Jednání bylo považováno za jedno
z klíčových pro další transformaci. Závěry stanovily konkrétní
postupy do budoucnosti. Vznikl materiál, který byl přijat konsenzuálně, a jeho realizace byla akceptována všemi stranami.
V obou republikách se od této doby začalo pracovat na zákonech o tělovýchově a sportu.

3.2 Nová struktura spolkové sféry
V průběhu let 1990–1992 se v ČSFR vytvořila nová struktura
sportovního prostředí a otevřel se prostor pro rozvoj nevládních
neziskových organizací (NNO). Postupně se tvořila spolková
sféra na novém základě. Vzniklé subjekty obnovily své právní
postavení, které měly před sjednocením tělovýchovy a před účinností zákona č. 187/1949 Sb. V souladu s novým zákonem
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se mohly konstituovat jako
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samostatné právnické osoby, používat ve většině případů právní
formu občanského sdružení a svou činnost řídit podle vlastních
stanov. Žádná organizace již nebyla závislá na politických stranách a svou činnost rozvíjely na demokratickém principu. Některé z nich si ale stále zachovávaly svůj náboženský charakter
(Orel, YWCA, YMCA, Makkabi apod.) nebo jistou exkluzivní
vazbu na určitou politickou stranu (například partnerství DTJ
s ČSSD, podpora Orla ze strany KDU-ČSL apod.). Spolkovou
sféru vytvořily střešní sportovní organizace a samostatné sportovní organizace, dále pak TJ a SK. Nejvýznamnějšími mimovládními sportovními organizacemi organizujícími a provádějícími sportovní aktivity se staly sportovní svazy18. Do vlastnictví
TJ/SK postupně během několika let přešlo 90 % sportovních zařízení. Zvláštností je, že tento systém vlastnictví nemá nikde ve
světě obdobu. Nejpočetnější střešní organizací byl ČeSTV a právním nástupcem Svazarmu ČR organizace STSČ ČR. Sdružení
ATJ 8. 1. 1990 změnilo název na Asociace tělovýchovných jednot
a sportovních klubů (ATJSK). Československý olympijský výbor
se stal sdružením sportovních svazů, federací, asociací, unií, ale
také olympioniků, významných osobností vědy, školství apod.,
ČOS navazovala postupně na činnost, kterou měla již v letech
první a druhé světové války a také po převzetí moci komunisty
v roce 1948 zakázanou. Jednotná tělovýchovná organizace Sokol
v letech 1948–1952 byla totiž na míle vzdálena svému původnímu
charakteru. Již 2. 12. 1989 vznikl první přípravný výbor Sokola
v Praze  Sejkalová, Evaldová, Jandásek, Sejk, Uher. V prvotním
návrhu stanov ČOS bylo hned v úvodu uvedeno, že „…ČOS vy18

Národní sportovní svazy jsou samostatná, dobrovolná občanská
sdružení fyzických a případně i právnických osob, ustavená ve smyslu
Zákona č. 83/1990 Sb. Sportovní svazy řídí a organizují činnost v příslušném sportu na území ČR, hájí zájmy sdružených subjektů a zabezpečují státní reprezentaci ČR.
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chází z tradic díla dr. Miroslava Tyrše. Právně i fakticky pokračuje
v činnosti ČOS před rokem 1948. Ve smyslu svých tradic a v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a se zkušenostmi z praxe rozvíjí
všestrannou tělesnou výchovu moderního pojetí, sloužící po všech
stránkách dnešním lidem s náležitým zřetelem na jejich možnosti,
potřeby a zájmy.“ Dne 7. 1. 1990 se konal ustavující sjezd ČOS za
účasti 2 000 sokolů. V čele stáli lidé, kteří s pomocí představitelů
zahraničního Sokola navázali na myšlenky a program Sokola
z roku 1948. Praxe však ukázala, že je nutné respektovat vývoj
v obsahu a v řízení celé organizace. Začala přeměna Sokola na
všech úrovních včetně hledání osobností do řídicích a metodických útvarů. Předseda přípravného výboru sjezdu ČOS B. Uher
řekl: „…je zde otázka tradic. Ne všechno z minulosti je živé. Současný program musí být proto zajímavější a modernější. Dnešní
Sokol přece budujeme pro mladé…“ (Hajsová, 1990). Hlavními cíli
bylo zaregistrovat obnovenou19 organizaci na ministerstvu vnitra
a dosáhnout uzákonění navrácení zkonfiskovaného majetku,
bojovat o sokolovny a další objekty. Pro sportovní prostředí bylo
důležité, že Sokol, i když na něj bylo pohlíženo ze strany ČeSTV
a jiných subjektů značně konfrontačně (převážně šlo o přebírání
restituovaného majetku), počítal od prvopočátku s naprostou
finanční samostatností20. Ve dnech 26.–27. 1. 1991 se uskutečnil
2. sjezd ČOS a 30. 5. 1991 byl ustanoven výbor pro XII. všesokolský slet 1994 (pořadí je počítáno od roku 1882). Tomuto sletu
předcházely župní slety na 33 místech. Další sokolské slety byly
pořádány v r. 2000 a XIV. slet v r. 200621. Organizačními jednot19

V dobovém kontextu se uvnitř ČOS často mluvilo o znovuzrozené
organizaci.
20
Toto pojetí finanční soběstačnosti Sokola kontrastovalo s přístupem tehdejších funkcionářů ČeSTV, kteří zejména bědovali nad krácenými státními dotacemi.
21
Zatím poslední sokolský slet byl v r. 2012.
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kami ČOS se staly sokolské jednoty a sokolské župy, nejvyšším
orgánem a statutárním orgánem předsednictvo výboru. Sokol
hned od začátku obnovil tradiční spolupráci se zahraničím, přihlásil k celosvětovému hnutí Sport pro všechny a stal se členem Mezinárodní organizace sportu pro všechny – TAFISA (Strachová
& Grexa, 2008, p. 80). Došlo k obnovení spolupráce s Americkou
obcí sokolskou a s Ústředím československého sokolstva v zahraničí a sokolové se začali angažovat i na mezinárodních sletech.
První mezinárodní slet, kterého se čeští sokolové účastnili, byl
v Paříži od 5. do 9. 7. 1990 (Dvořák, 1997, p. 7). Sokolské tělocvičné hnutí postupně dostávalo modernější ráz, sokolové pořádali
turistické akce a soutěže, cvičení a výlety pro seniory, obnovovala
se cvičení při hudbě, aerobik, kalanetika, rokenrol apod.
Pro turistiku vytvořil organizační, metodické a materiální
podmínky Klub československých turistů (KČT). Organizačními
jednotkami Orla se staly župy a jednoty. Svaz dělnických tělocvičných jednot sdružoval dělnické tělovýchovné jednoty celé republiky. Junák se stal největší organizací, která je součástí mezinárodního skautského hnutí. Kromě něj existují v ČR ještě další skautské
organizace: Svaz skautů a skautek ČR, Asociace skautů a skautek
Evropy, Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej apod. Novodobé
dějiny se začaly psát i židovskému sportovnímu klubu Makkabi,
který patří pod střechu Federace židovských obcí. Jeho členové se
začali účastnit mezinárodních makkabiád a dalších sportovních
soutěží v zahraničí (Holandsko, Izrael, Slovensko). Na své tradice
navázaly také organizace YMCA a YWCA, které nejsou typickými
sportovními organizacemi, ale tělovýchova a sport jsou jednou
z jejich tradičních náplní. V roce 1992 byla založena střešní organizace Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) a k novým organizacím patří také např. Český střelecký svaz (ČSS).
Svaz základní rekreační tělesné výchovy (SZRTV) měl v té době
200 000 členů a neměl v náplni věnovat se soutěžnímu sportu,
orientoval se více na sportovní činnost široké veřejnosti, zejména
41
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na placené služby pro ženy. Na této bázi existovalo „podnikání“
ve sportu, ovšem pod hlavičkou dobrovolné sportovní organizace, již od konce 70. let 20. století (Slepičková, 2007, p. 104).
V lednu 1992 kvůli své „komerční povaze“ byl SZRTV znevýhodněn při rozdělování financí ČeSTV a v lednu roku 1992 se
osamostatnil vystoupením z ČeSTV. Získal podíl ze Sazky a přetransformoval se do samostatného sdružení Asociace sportu pro
všechny (ASPV). Její činnost se nějakou dobu shodovala s činností Sokola, a dokonce se jednalo o jejich sloučení. Situaci dokresluje Dvořák (1997): „…je škoda, že představitelé Sokola v době
znovuobnovení činnosti neoslovili toto členstvo a že se nenašlo
dostatek oboustranné dobré vůle pro spojení v jeden velký celek,
v němž mohl Sokol poskytnout svůj minulý kredit a tradice, ASPV
rozsáhlou členskou základnu, vysoce odborný cvičitelský sbor
a moderní tělocvičnou činnost.“ Obě organizace šly nadále svou
cestou, jen ASPV po čase změnila svůj název na Českou asociaci
Sport pro všechny (ČASPV). V r. 1990 obnovil svoji činnost také
Autoklub Republiky československé (AKRČs). Pro srovnání: Na
Slovensku vznikaly podobné organizace jako Sokol, Orol, Klub
slovenských turistov (KST), Zväz viacbojov všestrannosti (později
Slovenský zväz kempingu a karavaningu), Zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu (ZRTVŠ), Asociácia telovýchovných a turistických aktivít SR (ATTA SR), která byla jednou ze složek tvořících SZTK, dále skauting apod. Další součástí SZTK se později
stala Asociácia športových zväzov SR (AŠZ SR), která vznikla
jako určitá protiváha aktivitám TJ/SK a zastupovala sportovní
svazy ve vztahu k SZTK, ATJK, Slovenské asociaci akademického
sportu (SAAŠ) a ČSOV (Grexa & Strachová, 2011, p. 216).
Všechny uvedené spolky se ze začátku věnovaly spíše problémům ekonomickým, právním a organizačním a otázky týkající se
obsahové stránky sportu byly často odsunuty na druhou kolej.
Mezi jednotlivými spolky, svazy a kluby docházelo ke sporům,
a to převážně majetkovým. Vztahy mezi organizacemi byly naru42

3 VÝVOJ SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ V ČSFR V LETECH 1989–1992

šovány nesprávnou aplikací zákona č. 173/1990 Sb. a souvisejícími předpisy, které vytvářely prostor pro majetkové spory
zejména mezi ČOS a ČeSTV (majetkové spory se řešily ještě
dlouhá léta). Napětí vznikalo i mezi jednotlivými TJ a sportovními svazy v ČeSTV. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby se
cítily sportovními svazy ohroženy i přesto, že získaly právní subjektivitu a byl na ně převeden majetek ČSTV, který využívaly pro
svou činnost. Tyto neshody vyústily např. v již zmiňovaný odchod části TJ z ČeSTV a k založení samostatného občanského
sdružení ATJSK, některé TJ odcházely do Sokola. Také ČOS spolu
s Československým Orlem a KČT bojovaly o navrácení svého
dřívějšího majetku. Ekonomiku nově vznikajících TJ/SK však
zatěžoval stav z doby před rokem 1989, kdy stát vlastnil v řadě
případů majetek, na jehož výstavbě se ekonomicky podílel a svěřil
bývalým organizacím ČSTV a Svazarmu jeho správu a možnost
provozování. V řadě případů (u pozemků) i po roce 1989 byl
tento majetek ponechán ve vlastnictví státu se zřízením institutu
trvalého užívání. Tento stav přetrvával až do roku 200322. Jednotlivé TJ a SK postupně získávaly majetek a staly se základem sportovního prostředí. Majetková delimitace majetku ČSTV se v uvedeném období zčásti podařila, ale nadále v této oblasti zůstalo
velké množství nejasností a nevyřešených problémů. Jejich řešení
se pak táhlo daleko za horizont prvních transformačních let.
Vzhledem k velikosti celkového majetku a jeho složité struktuře
je však možno i majetkovou delimitaci, jejíž klíčová část proběhla
právě v letech 1990–1992, považovat za poměrně úspěšnou.
22

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv
a závazků České republiky na kraje, obce a občanská sdružení působící
v oblasti tělovýchovy a sportu. Dnem 1. ledna 2003 přešla do vlastnictví
občanských sdružení působících v oblasti tělovýchovy a sportu z vlastnictví České republiky sportovní zařízení, u kterých k 1. 1. 2003 trvaly
vztahy trvalého užívání, nebo se změnily na výpůjčku.
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Organizační transformace českých občanských sdružení v oblasti
sportu a tělovýchovy byla v podstatě také dokončena. V oblasti
restitucí se podařilo dosáhnout funkčního kompromisu mezi zájmy následníků zrušených organizací (Sokol, Orel apod.) a ČeSTV.
Dosažení tohoto kompromisu nebylo v žádném případě jednoduché, ale na konci roku 1992 se dá hovořit o dosažení zásadního
konsenzu mezi všemi nástupnickými organizacemi. Podařila se
i transformace servisních organizací a podniků ČeSTV (Sazka,
Sportpropag apod.) na nové podmínky a legislativu.

3.3 Tělovýchovná a sportovní činnost
v transformačním období
Společenské změny ve státě a reorganizace celého sportovního
prostředí postihly tělovýchovnou a sportovní činnost na všech
úrovních spíše negativně, a to jak z hlediska kvantitativního (snižující se počty sportovních akcí a aktivit), tak i kvalitativního
(zhoršující se výkony, propad přípravy talentů apod.). Na základních a středních školách se rušily nebo redukovaly sportovní
kroužky, což mělo vliv na postupné snižování počtu sportujících
žáků a studentů. Při redukci sportovních aktivit na školách mohla
sehrát svou roli neochota tehdejších učitelů či ředitelů škol, ale
i nezájem studentů o volnočasové aktivity. Na všech stupních
škol v ČSSR byla organizace tělesné výchovy povinná a v podstatě
shodná. Již v počátcích transformace, kdy se snižoval počet sportujících studentů na školách, začali odborníci hovořit o krizi pohybového režimu žáků a studentů. Vše mělo být podpořeno opatřením MŠMT v roce 1990 o postupném rozšíření povinné tělesné
výchovy na základních a středních školách na 3 hodiny týdně.
Nikdy se však, až na časově omezené pokusy některých škol, toto
opatření nerealizovalo. Naopak na školách všech stupňů se výrazně redukovaly sportovní aktivity a byl zrušen příspěvek státu
44
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na lyžařské a sportovně turistické kurzy. Důvodem těchto úspor
byla zejména nepříznivá makroekonomická situace státu a také
množství jiných rozvojových priorit. Svoji roli hrálo také prudké
zdražování služeb, díky němuž objem potřebných příspěvků na
sportovní akce rapidně rostl, na což musel stát i jednotlivé školy
reagovat úspornými opatřeními. Narušen byl i dlouhá léta budovaný masový tělovýchovný systém a jeho mnohé články z politicko-ekonomického důvodu byly zrušeny (sportovní třídy byly
pozměněny na základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, tréninková střediska mládeže, střediska vrcholového sportu
mládeže apod.). Tento systém se zčásti podařilo obnovit až
v r. 1999. Rozpadal se i systém organizace a s ním i dříve velmi
dobře propracovaná a efektivní příprava sportovních talentů
a reprezentantů. Na sportovní reprezentaci dopadla i ztráta centralizovaného socialistického financování. Vše bylo nahrazeno chaotickým řízením. Snižoval se objem sportovní přípravy a téměř se
přestala vést evidence tréninkového procesu a tréninková dokumentace. Systémová příprava mladých sportovců ve sportovních
třídách a sportovních školách a fungování sportovních gymnázií
bylo odkázáno jen na dobrou vůli ředitelů škol. Podchycení talentované mládeže a její následná příprava na sportovní reprezentaci
začaly zadrhávat a někde se udržovaly jen díky aktivitě určitých
sportovních center, skupin lidí (dobrovolníků) a klubů.
Po roce 1989 se hledal optimální systém zajištění tělesné výchovy také na českých vysokých školách. Ten byl komplikován
probíhající demokratizací a rozvolněním studia. Místně se také
negativně projevilo trvání na dogmatických zásadách minulosti
(povinná tělesná výchova namísto podpory zájmu) a nedostatek
financí (Bogdálek, 1997, p. 42). Československé vysoké školy
přecházely na nové systémy řízení a hospodaření a katedry tělesné
výchovy ztrácely svoje zažité jistoty. V celém systému učebních
plánů na VŠ probíhala redukce předmětů, která zahrnovala i tělesnou výchovu. Postupně se vysokoškolská tělovýchova začleňo45
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vala do spolkové tělovýchovy jako samostatný celek v těsném
spojení s celým resortem MŠMT a propojovala se spolupráce
kateder a vysokoškolských klubů. Proběhla i transformace Vysokoškolského sportovního centra a Československého svazu vysokoškolského sportu ÚV ČSTV, na jehož schůzi dne 27. 6. 1990
v Praze byla ukončena činnost Výboru svazu vysokoškolského
sportu. Zde byly schváleny nové stanovy a název změněn na Československý vysokoškolský sport (ČSVS). Do funkce předsedy
byl zvolen F. Dvořák a členy výboru se stali L. Bank, M. Charvát,
M. Rott, F. Táborský a další. Starý výbor ještě zajistil účast reprezentantů na letních i zimních akademických hrách v r. 1991. Dne
21. 4. 1992 byl v Brně změněn název na Česká a Slovenská federace vysokoškolského sportu a od 1. 1. 1993 zajišťuje veškerou
činnost v oblasti vysokoškolského sportu včetně akademické
reprezentace v rámci transformace ČR Česká asociace akademického sportu (Bělohlávek, Dvořák et al., 2010, p. 22). Studium na
všech stupních škol bylo poznamenáno již zmiňovanou rozvolněností a demokratizací, což se mnohdy projevilo nahrazováním
systematické dlouholeté práce odborníků chaotickým řízením.
Chyběla podpora k získávání a šíření nových informací, nebyla
podporována věda a výzkum ve sportu ze strany státu. Na druhé
straně se projevovala i neochota sportovních činitelů chtít nové
informace získávat. Fakticky se rozpadl i systém zdravotní péče
o sportovce a talentované jedince. Systém ve zdravotnictví v souvislosti s péčí o sportovní reprezentaci postrádal ucelenou koncepci a zbytečně se upouštělo od základních principů prevence.
Omezovaly se preventivní prohlídky pro neujasněnost vztahů
mezi zdravotními pojišťovnami a lékaři, snižoval se počet specializovaných lékařských výkonů, funkční diagnostiky a zátěžových
vyšetření. Rozpad relativně dostačujícího systému před rokem
1989 a postupný zánik jednotlivých článků, především Ústavu
sportovní medicíny, se projevil i na výsledcích sportovní reprezentace. Docházelo také k nepřesnému rozdělování kompetencí,
46
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nejasnému vymezování a interpretaci úkolů (včetně financování)
mezi MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví (MZ). Nesystematické
řízení, neochota se přizpůsobit starému, ale v oblasti talentované
mládeže propracovanému systému vedly k tomu, že se později
dlouhá léta hledala cesta, jak na dříve fungující systém znovu
navázat. Docházelo k výraznému výkonnostnímu poklesu v řadě
sportovních odvětví (atletika, gymnastika, basketbal…), do popředí zájmu i úspěšnosti sportovců se dostávaly sporty dříve nepreferované, jako je např. florbal, cyklistika (MTB), adrenalinové
sporty apod. Narůstala příprava sportovců v zahraničí, kam odcházeli i zkušení trenéři a sportovci za profesionální kariérou, což
komplikovalo sestavování reprezentačních týmů. Ještě v roce
1989 bylo přijato usnesení vlády ČSSR k zabezpečení olympijského
cyklu 1989–1992. Olympijské hry v roce 1992 byly naposledy
zabezpečovány z federálního státního rozpočtu (formou dotace
jednotlivým sportovním svazům), z rozpočtu federálního ČSOV
a ze zdrojů podniku Sazka. Na OH v Barceloně získali zlatou
medaili J. Železný (hod oštěpem), R. Změlík (desetiboj), L. Pollert
(vodní slalom) a P. Hrdlička (trap).
Pozitivem doby bylo, že organizace rekreačního sportu již nebyla vázaná jen na monopolní ČSTV a s vytvořením spolkové
sféry se o tělesné aktivity od školních let až po veteránskou kategorii začaly starat i jiné nově vzniklé sportovní organizace.

3.1.1 Státní sportovní reprezentace
v přechodovém období
Po roce 1990 byla státní reprezentace v ČSFR opomíjena. Docházelo k určitému poklesu úrovně jejího zabezpečení, stagnaci
a poklesu výkonnosti reprezentantů. Péče o talentovanou mládež a vrcholové sportovce byla svěřena v celém rozsahu federálním sportovním svazům, kde pokulhávala organizace, chyběla
návaznost na přípravu sportovní reprezentace a zdravotní ko47
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mise, svazy nedostatečně financovaly reprezentaci. Chyběla i posloupnost mezi sportovními třídami, sportovními gymnázii a středisky center mládeže, a to proto, že neexistovaly dohody (tzv.
trojdohody) o vzájemné spolupráci mezi nimi. Bylo také nutné
učinit opatření, aby se s finančními prostředky vynakládanými
do této sféry hospodařilo co nejefektivněji. Péče o talentovanou
mládež byla v tomto období podpořena zřízením Střediska vrcholového sportu mládeže (SVS-M). V kolektivních sportech na
MS ve Švýcarsku (1990) a na MS v ČSFR (1992) získali naši
hokejoví reprezentanti bronz. Zlato získal atlet P. Blažek z ME
ve Splitu (chůze 20 km). V kanoistice byla celkovou vítězkou
Světového poháru kajakářka Š. Hilgertová a R. Šimůnek získal
v roce 1991 zlatou medaili v cyklokrosu na MS profesionálů
v Gietenu. Koncem roku 1992 bylo v ČR 1 070 aktivních reprezentantů, a i přes některé významné úspěchy českého sportu
odborníci stále častěji upozorňovali, že současní úspěšní reprezentanti nebudou mít v krátkém čase stejně úspěšné následovníky.

3.4 Financování sportu
v transformačním období
Po roce 1990 se výrazně změnilo i financování sportu a postupně se formoval nový systém ekonomického zajištění sportovního prostředí. Historicky se zachoval rozhodující podíl dobrovolných spolků na zajišťování správy a provozu tělovýchovných
a sportovních zařízení i na financování vlastních sportovních
aktivit. Počet vlastních zdrojů se oproti minulosti rozšířil o zdroje,
které dříve neexistovaly. Těmi byly příspěvky sportovní, kulturně-společenské a podnikatelské činnosti, příjmy z reklam, příjmy
obcí a místní samosprávy, příjmy sportovního sázení, loterií a her,
dary organizací a jednotlivců, příjmy od sponzorů a nadací, výnosy
48
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podniku Sazka. Důležité byly i příjmy z rozhlasových a televizních
přenosů, které spolu se členskými příspěvky vytvářely většinu
vlastních zdrojů. Tyto zdroje nebyly v této době dostatečně využívány a do budoucna se v důsledku přechodu na tržní hospodářství
počítalo s jejich podstatně vyšším využíváním. Po ukončení činnosti ÚV ČSTV byl podnik Sazka od 1. 7. 1990 řízen správní
radou, sestavenou ze zástupců ČSTV, SZTK a ČSKSTS. Vyprodukované prostředky se dělily mezi ČeSTV, SZTK a ČSK STS
v poměru 60 : 30 : 10 %. Tento způsob dělení byl považován např.
zástupci Slovenské republiky a Sokola za nevyhovující, a proto se
Sazka a její výnosy staly v počátcích transformace hlavním tématem diskusí. Cílem bylo vytvořit nové podmínky tak, aby na výsledcích participovala i další občanská sdružení, nejenom svazy, TJ
a SK sdružené v ČeSTV, SZTK a ČSKSTS. Dne 19. 12. 1990 byla
uzavřena nová zakladatelská smlouva, jejímž výsledkem bylo nové
ustavení společného podniku v této době podřízeného ČeSTV,
ČSOS a SZTK. Součástí smlouvy byl také závazný způsob dělení
zisku: dvě třetiny pro tělovýchovná občanská sdružení v České
republice a jedna třetina pro Slovensko. Z obou republikových
podílů se do výše 10 % přispívalo na činnost obdobných federálních sdružení. O svůj podíl se v České republice začala hlásit také
celá řada občanských sdružení (Srb, 1991, p. 11).
Sazce byl do r. 1991 státem promíjen odvod správních poplatků. Finanční prostředky získávalo sportovní prostředí také ze
státních zdrojů, prostřednictvím MŠMT ČR z fondu pro rozvoj
sportu. Prostředky byly přerozdělovány zpravidla cestou střešních organizací ČeSTV, Orel, Sokol apod. někdy přímo konečným uživatelům a prostřednictvím organizací dále distribuovány
sportovním svazům, TJ a SK. Svazy i sportovní asociace měly
možnost získat finanční zdroje i z ČSOV nebo prostřednictvím
sponzorských darů apod. V této době byla kritizována zejména
nedostatečná koncepčnost práce a rozdělování zdrojů ze strany
MŠMT ČR.
49
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3.5 Legislativa v transformačním období
Vyústěním zvýšeného zájmu o právní aspekty sportovních
činností byl vznik „sportovní legislativy“, která podle Ježka
(2008) sama o sobě není nezbytnou podmínkou pro existenci
sportu a sportovního prostředí, ale je reakcí na vývojové trendy,
kterými u nás procházela sportovní i společenská sféra. Mezi
právními normami se nachází i řada takových, které se v oblasti
sportu pravidelně aplikují, aniž by se jednalo o právní normy
zaměřené pouze na oblast sportu. Cílem legislativních změn od
počátku transformace bylo umožnit optimální fungování sportovního prostředí. Bylo přijato více než 500 nových zákonů
a předpisů, z nichž řada měla bezprostřední vliv na ekonomickou
činnost svazů, TJ a SK. Například zákon ČNR o loteriích a jiných
podobných hrách, zákon o důchodové dani, předpisy o nemocenském pojištění, devizový zákon, zákon o cenách apod. Prvním
legislativním krokem po zániku monopolního postavení ČSTV
a Svazarmu bylo zrušení nevyhovujícího zákona č. 68/1956 Sb.,
o organizaci tělesné výchovy. Nové subjekty se konstituovaly
podle zákona Federálního shromáždění ČSFR (FS ČSFR) č. 173/
/1990 Sb. jako občanská sdružení, která přestala plnit úlohu
„představitelů celého sportovního prostředí“. Zákon nabyl účinnost dne 1. 6. 1990. Významným přínosem tohoto zákona byl
zejména fakt, že upravoval majetkové poměry v tom smyslu, že
navracel většinu majetku jednotlivým TJ a místním organizacím
a upravoval vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou. Jeho
nesprávná aplikace však vytvářela prostor pro majetkové nátlaky
a docházelo k uplatňování nároku na majetek i v případech, kdy
spolky neobnovily svoji činnost (Ježek, 2008, p. 29). Zákon byl ve
svém prvním znění značně nedokonalý a jeho další projednávání,
příprava prováděcích předpisů a připomínkové řízení zabraly
další rok. Kromě uvedeného zákona o organizaci tělesné výchovy
bylo v tomto období 18. 5. 1990 vydáno zákonné opatření
50
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č. 177/1990 Sb., o moratoriu na nakládání s majetkem politických
stran a společenských organizací, a zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Tyto důležité zákony způsobily ve sportovním
prostředí mnoho nesrovnalostí a sporů a legislativní proces výrazně zpomalovaly. Cílem legislativních změn bylo umožnit optimální fungování sportovního prostředí. Toho bylo v tomto
období dosaženo jen zčásti, zejména z důvodů již zmiňovaných
nedokonalých zákonů a jejich následných úprav, což vedlo ke
zpomalení legislativního procesu. Proces byl zpomalován také
z důvodu křížení zájmu různých skupin, například zásadní střety
v legislativní a majetkové oblasti ČOS a ČeSTV.
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4 ROZVOJ ČESKÉHO SVAZU
TĚLESNÉ VÝCHOVY 1989–1992
V největší střešní organizaci ČeSTV docházelo v začátcích její
transformace k zásadním změnám a organizace dostávala postupně novou tvář. Stejná situace probíhala také na Slovensku
v SZTK. Na doporučení jednání u kulatého stolu byl 10. 3. 1990
zahájen mimořádný sjezd ČO ČSTV. Sjezdu předsedal tehdejší
předseda ČÚV ČSTV V. Krumer a hosty byli tehdejší přední
politici jako např. místopředseda české vlády P. Mišoň, náměstek
MŠMT J. Bělohlávek, předseda akčního výboru SO ČSTV Š. Gašparík, předseda ÚV ČSTV P. Klapuš a další. Na sjezdu se hledala
a schvalovala konstruktivní řešení, která měla být ve prospěch
sportovního prostředí. Základní východiska vzniku nové organizace byla již formulována na ČÚV ČSTV 2. 12. 1989 a mimořádný
sjezd, který byl na tomto sjezdu vyvolán, nemusel na nich nic
podstatného měnit. Na mimořádném sjezdu byly stanoveny požadavky na vytvoření nadstranické, dobrovolné a otevřené organizace fungující na demokratických principech. Organizace rovněž spolupracovala se státními orgány. Podstatná změna nastala
v postavení svazů, které měly mít do budoucna statut samostatných organizací, což bylo spojeno s právní subjektivitou a s plnou
odpovědností za veškerou vlastní činnost, pokud si tak určí ve
svých stanovách. Rovněž měly demokraticky rozhodovat o použití finančních prostředků. Totéž mělo platit o TJ, které měly
sdružovat oddíly a odbory, popřípadě i jednotlivce a skupiny,
a vytvářet jim k činnosti potřebné podmínky. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby měly mít vysokou samostatnost a právní
subjektivitu. Řešil se vztah mezi státem a sportovním prostředím,
které požadovalo, aby jej česká vláda akceptovala. Na sport za53
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pomínaly také jednotlivé politické strany ve svých volebních programech. Stále bylo nutno připomínat, že tělovýchova a sport
jsou součástí národní kultury. Zcela nově byla pojata organizační
výstavba navrhované organizace, kde šlo v principu o rozbití
monolitního modelu se všemi jeho důsledky, které se promítaly
do všech směrnic, pokynů, usnesení, tedy do celkového způsobu
práce a jejího řízení. Byly předloženy prozatímní stanovy, jejichž
registrace proběhla 21. 3. 1990. Tyto stanovy byly v průběhu let
několikrát novelizovány. Řešily členství k základnímu článku
příslušného svazu, klubu, oddílu i k TJ jako základní organizační
jednotce. Bylo rozhodnuto, že nikdo nebude nikomu nic diktovat. Členské příspěvky oproti dřívějšku měly zůstat v plném rozsahu k dispozici oddílům, resp. TJ a SK tak, jak se jednotlivé kolektivy dohodnou. Bylo navíc ustaveno, že TJ nebudou nikomu
příspěvky odvádět, což do této doby nebylo běžné. Ve stanovách
byla zakotvena specifika hlavního města Prahy s tím, že ostatní
města budou mít možnost takových specifik také dosáhnout.
Období po mimořádném sjezdu ČO ČSTV bylo obdobím přechodným. Ještě nefungovaly principy tržní ekonomiky, což mělo
negativní dopad na formování činnosti ČeSTV. Naproti tomu se
velice rychle vytvářela vnitřní organizační struktura, TJ a svazy
přijaly plán činnosti na celý rok (v prvním čtvrtletí bylo uplatňováno rozpočtové provizorium). Dotace z výnosu podniku Sazka
byly ve zbývající části roku poskytnuty TJ a svazům v původní
rozpočtové výši. Složitější byla situace u státních příspěvků na
investice a údržbu, kde byly pokryty pouze rozestavěné stavby. Ze
stanov vyplývalo, že ČeSTV se má stát vlastníkem majetku,
k němuž měly přístup bývalé ČÚV ČSTV, TJ, sportovní svazy
a podniky. Proto byla vytvořena delimitační komise (DMK),
jejímž hlavním úkolem bylo zajištění mimořádné inventarizace
majetku ČÚV ČSTV, včetně nižších organizačních struktur krajských a okresních výborů a organizační zajištění převodu majetku, zůstatků na účtech apod., na nástupnické organizace ČSTV
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(Návrh prozatímních stanov, 1990). Vhodnou formou měl být
nabídnut majetek, který byl koncentrován v úrovni výrobních
podniků, tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a svazům23. Delimitační komise určila, aby byl převod majetku na
podniky možný jen za předpokladu, že dojde na založení akciové
společnosti a odpovědnost za realizaci bude svěřena výkonnému
výboru (VV). V případě tehdejších podniků Sportturist, Sportpropag, Sportprojekt a Olympia, které nebyly vytvořeny na základě tzv. integrace, byl doporučen stejný postup. V těchto souvislostech se převážně naráželo na problematický stav průkazu
vlastnictví bývalého ČSTV k jednotlivým objektům. Buď byly
původem majetkem KČT, nebo patřily fyzickým osobám, resp.
jejich dědicům. Velká část majetku byla také ve státním vlastnictví a ČSTV měla jen právo trvalého užívání. Další majetek měl
podobu veřejných sportovních staveb, jako např. zimní stadiony,
bazény, haly apod., často s výrazným ekonomickým schodkem
provozu. Za dlouhá desetiletí provozu byl systém řízení těchto
zařízení zakonzervován a bylo těžké odhadnout jejich hospodaření. Po dobu působení delimitační komise (DMK) vznikala nervozita všech subjektů z obav, že přijdou buď o svůj majetek, nebo
že DMK zneužije své pravomoci. Bylo např. opomenuto vymezit
postavení DMK vůči vznikající pluralitě sportovních organizací
a zvláště vůči ČeSTV. Navíc krátce po zahájení její činnosti přijalo Federální shromáždění (FS) ČSFR již výše zmiňované zákony
č. 173 a č. 177, které delimitaci komplikovaly. Tělovýchovné jednoty měly obavu, že k majetku nebudou mít přístup. To se nestalo, protože zůstaly nadále stejnými právními subjekty jako doposud. V konečné fázi delimitace bylo navrženo majetek jako celek
delimitovat na národní sportovní organizace a veškerou odpo23

Většina těchto podniků vznikla na základě integrace majetku 224 TJ
ČSTV v období 1972–1973 jako jeden z výrazů tehdejší normalizační
politiky v ČSTV.
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vědnost převést na národní výkonný výbor. Tím činnost DMK
skončila a působila jen ve formě administrativní. Po právní stránce
byla sice delimitace majetku dokončena, ale po stránce technické
bylo nezbytné ji dovést až k platným záznamům do katastru.
Vznikalo množství problémů a nejasností a řešení některých
delimitačních problémů se táhlo daleko za horizont prvních
transformačních let. Vzhledem k velikosti celkového majetku
a jeho složité struktuře je však možno i majetkovou delimitaci,
jejíž klíčová část proběhla právě v letech 1990–1992, považovat za
poměrně úspěšnou (Delimitační komise, 1990). V zásadě nový
charakter činnosti ČeSTV se projevil ve vnitřních vztazích organizace. Současně s překonáním deformací byrokratického řízení
bývalého ČSTV hledala organizace nejvhodnější způsob koordinace a přenosu informací vůči sdruženým svazům a TJ/SK. Organizace již byla schopna v rodícím se pluralitním systému prosazovat potřeby a zájmy svých členů. Pro orientaci funkcionářů
ve složitém transformačním období se pořádaly semináře, porady, byly vydány publikace např. Ekonomie a právo apod., proběhly výrazné změny ve zpravodaji Tělovýchovný pracovník
ČeSTV, který v nakladatelství Olympia vycházel v tomto období
jednou za 14 dní. Velkým handicapem byla shoda názvu s bývalým ČSTV, a to z hlediska vztahů státních orgánů, sdělovacích
prostředků i veřejnosti, v porovnání se vztahy těchto institucí
s nově vzniklými nebo obnovenými organizacemi.
V první etapě transformace ČeSTV se podařilo klíčové cíle
transformace realizovat v různé míře. Proběhla změna fungování
ČeSTV, stanov a přetvoření centralizovaně organizovaného
ČSTV na ČeSTV fungující na základě demokratických principů.
Tato organizační změna a změna v zaměření ČeSTV proběhla
v popisovaném období úspěšně a byla vyřešena většina klíčových
otázek. V pozdějších obdobích pak již byly nutné pouze dílčí
a méně významné úpravy stanov. Podařila se transformace servisních organizací a podniků ČeSTV (Sazka, Sportpropag apod.)
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na nové podmínky a legislativu. Celá etapa byla ukončena pokojným rozdělením ČSFR na ČR a SR. Stejně jako dělba federace
i definitivní oddělení ČeSTV a SZTK proběhlo v zásadě v klidu
a spořádaně. Konkrétní strukturální změny jsou uvedeny v dalších kapitolách.

4.1 Legislativní rámec rozvoje ČeSTV
Tzv. legislativní program výkonného výboru ČeSTV vedl převážně ke zrušení neúčelných směrnic bývalého ČSTV. Tvorba
nových norem se soustředila pouze na ty otázky, kde nestačily
obecné právní předpisy, např. o hospodaření s majetkem a finančními prostředky, mzdové předpisy. Výkonný výbor od začátku metodicky pomáhal svazům při vytváření vlastních norem.
Do konce roku 1990 bylo vydáno 5 směrnic. Kromě již výše zmiňovaných zákonů, pro sportovní prostředí v počátcích transformace velmi důležitých, byl z hlediska legislativy pro ČeSTV významný rok 1992. V tomto roce byla přijata celá řada zákonů
(živnostenský zákon, obchodní zákoník, novela občanského zákoníku), jejichž přijetím došlo k zásadní změně právního postavení sportovních a tělovýchovných organizací. Od 1. 1. 1992 se
museli také sportovci přizpůsobit změně vyhlášky č. 49/1992 Sb.,
která změnila vyhlášku č. 161/1976 Sb. Od této doby byly veškeré
odměny za výkon funkce v občanských sdruženích, tj. včetně
odměn vyplácených rozhodčím, jednoznačně předmětem zdanění
podle zákona o dani z příjmu. Dani z příjmu podléhaly i příjmy
sportovců ze sportovní činnosti od tělovýchovných organizací,
jichž byli členy, a to za předpokladu, že sportovní činnost vykonávají jako své povolání, platí si pojistné a předloží plátci prohlášení (Poupě, 1992, p. 8). Nejdůležitější v tomto období bylo iniciovat poslance ke spolupodílení se na dopracování zákona České
národní rady o tělesné kultuře. Řešilo se nadále předávání ma57
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jetku ČeSTV původním vlastníkům a připomínkové řízení k návrhu zákona ČNR, kterým by se prováděl zákon 173/1990 Sb.
Tento zákon byl pro ČeSTV nepřijatelný. Byl předložen alternativní návrh a v platnosti zůstalo, že nadále lze předávat jen majetek, o kterém není sporu. Východiskem z této patové situace se
měl stát prováděcí zákon ČNR, který měl za cíl stanovit podmínky
a způsob navrácení majetku ČeSTV. Cílem legislativních změn
bylo umožnit optimální fungování nejen ČeSTV, ale celého sportovního prostředí. Toho bylo dosaženo jen zčásti, a to zejména
kvůli pomalosti legislativního procesu, ale také pro křížení zájmů
různých skupin. Nepodařilo se prosadit již zmiňovaný zákon o tělesné výchově a sportu. Přijetí tohoto zákona, který měl mimo
jiné zahrnovat ustanovení Evropské charty o sportu a napomoci
vytvářet podmínky pro podporu tělesné výchovy a sportu i na
úrovni měst a obcí, bylo i nadále prioritou ČeSTV. Zákon byl
vládou přijat až v r. 2001.

4.2 Stanovy ČeSTV
Na první valné hromadě (VH) ČeSTV byly vytvořeny stanovy.
Ty zakotvily, že ČeSTV je dobrovolným sdružením sportovních,
tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působností TJ
a SK i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení
podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Jeho posláním
je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit
práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované
služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu.
Subjekty sdružené v ČeSTV si ponechávají samostatnost svého
právního postavení, majetku a činnosti (Srb, 1990, p. 5). Mezi
základní úkoly ČeSTV v souladu se stanovami patřila spolupráce
s orgány státu a samosprávy, vyhledávání přímé podpory a po58
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moci, soustřeďování a zároveň transparentní distribuce veřejných, vlastních a dalších finančních zdrojů, spolupráce s ČSOV
(později ČOV) při zajišťování přípravy sportovní reprezentace na
OH a šíření jejich ideálů, správa majetku, zajišťování činnosti
obchodních organizací apod. (Kořan, 1997, pp. 221225). Stanovy dále zakotvily, že evidované členství fyzické osoby vzniká na
základě svobodné vůle jednotlivce prostřednictvím klubového,
oddílového členství v TJ nebo SK sdruženého v ČeSTV. Každý
jednotlivec má právo volby být klubově organizován v neomezeném počtu TJ/SK sdružených v ČeSTV, z čehož plyne povinnost
hradit v každé TJ/SK členské příspěvky (Stanovy ČSTV, 1990).
Výnosy z členských příspěvků se staly součástí rozpočtu jednotlivých subjektů. Členem ČeSTV se mohl stát každý sportovní spolek na základě písemné přihlášky. Členství zaniká písemným
oznámením o vystoupení z organizace. Stanovy byly v průběhu
tohoto i dalšího období několikrát novelizovány.

4.3 Struktura a orgány ČeSTV
Český svaz tělesné výchovy již měl svá pevná pravidla řízení.
Jedním stupněm řízení a zároveň nejvyšším orgánem ČeSTV se
stala valná hromada (VH), kterou tvoří společně zasedání sboru
zástupců svazů a sboru zástupců (členů nebo delegátů) TJ a SK,
kteří účastí na VH realizují své právo na účast na řízení sportovní
organizace. Organizace je postavena na bázi dvou komor (tzv.
komorová struktura). Bez jejich souhlasu nelze přijmout rozhodnutí, a tedy ani měnit stanovy. Od začátku umožňovala naplňovat své poslání jak po stránce řízení a rozvoje regionů, tak po
stránce činnosti a rozvoje jednotlivých sportovních odvětví (Topinka, 2001, p. 19). Valná hromada je, jak uvádí Stanovy ČeSTV
(1990), základním shromážděním, od kterého se odvíjí řízení sportovní organizace. Je nejméně jednou ročně svolávána výkonným
59
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výborem (VV), který je povinen ji svolat i tehdy, požádá-li dle
stanovených pravidel kdokoli. Druhým stupněm řízení ČeSTV je
výkonný výbor, na který je v době mezi jednotlivými VH přenesena dostatečná kompetence pro řízení. Sbor zástupců svazů rozhoduje samostatně o přijetí dalších svazů s celostátní působností
do ČeSTV, s přihlédnutím k rozsahu členské základny, rozsahu
soutěží, materiální a finanční náročnosti. Rozhoduje o přidělování finančních prostředků mezi sdružené svazy. Sbor zástupců
TJ a SK rozhoduje samostatně zejména o rozdělení části svěřených společných zdrojů z ČeSTV. Výkonný výbor je volen valnou
hromadou a zajišťuje plnění úkolů ČeSTV. Nově vzniklý aparát
VV ČeSTV, v podstatně menším rozsahu a se zcela odlišným
zaměřením, byl vytvořen na 1. VH 1990. Na všech stupních byly
ihned zrušeny staré řídicí orgány, ve výborech dostávaly rozhodující slovo oddíly, které se do TJ dobrovolně sdružovaly. Byly zrušeny krajské výbory ČSTV, kde bylo zaměstnáno celkem 129 pracovníků. Místo nich vzniklo 7 oblastních svazových pracovišť se
třemi servisními pracovníky. O svém aparátu zcela samostatně
začaly rozhodovat také okresní VV ČSTV, kde došlo, kromě osmi
okresů, ke snížení aparátu. V souhrnu šlo o 150 osob (Valné
hromady, 1990). Naproti tomu došlo ke značnému navýšení pracovníků u českých svazů, z původních cca 60 na 140 sekretářů,
referentů, metodiků apod., což bylo zdůvodněno podceněním
významu práce svazů v minulé organizaci. Došlo k vytvoření
nového školicího zařízení, kde z původních cca 85 zůstalo 27 pracovníků (Zpráva ústřední a revizní komise, 1990), a v celé organizaci došlo k obměně funkcionářů. Dalšími orgány ČeSTV,
které vždy volí VH, se staly revizní komise o 5 členech, které prováděly kontrolu hospodaření výkonného výboru a jeho sekretariátu, revizi hospodaření apod., a smírčí komise, které řešily spory
mezi sdruženými spolky a novými regionálními sdruženími. První
VH v r. 1990 přijala do ČeSTV zájmová sdružení Asociace sportovních masérů, Svaz provozovatelů lanovek a vleků, Sdružení
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zimních stadionů v ČR, Asociace bazénů a koupališť s tím, že svoji
činnost budou zajišťovat od r. 1991 z vlastních zdrojů a z příspěvků svého členstva. Ke stávajícím 43 sportovním svazům byly nově
přijaty za členy ČeSTV Český svaz vodního motorismu, Český
svaz dráhového golfu, Český svaz moderního pětiboje, Český svaz
pozemního hokeje, Český svaz vodního lyžování, Český svaz
šermu, Český svaz curlingu, Český svaz lukostřelby, Česká rugbyová unie, Český svaz akrobatického rock and rollu. Nepřijat
zůstal Český svaz jógy. Druhá valná hromada přijala za nové členy
ČeSTV Český svaz vodního póla, Moravský svaz kulturistiky,
Český svaz rychlobruslení, Českou federaci skibobistů, Český
svaz teakwondo, Českomoravský billiardový svaz, Českomoravský golfový svaz, Český korfbalový svaz, Moravskoslezský svaz
kuželek, Moravskoslezský svaz vodního motorismu, Český svaz
jógy. Ke konci roku 1992 sdružovalo ČeSTV 64 sportovních svazů
(Stanovy ČSTV, 1990).

4.4 Transformační valné hromady ČeSTV
Valná hromada, kterou tvoří společné zasedání sboru zástupců
svazů a sboru zástupců TJ/SK, je nejvyšším orgánem ČeSTV a výkonný výbor ČeSTV ji svolává nejméně jednou ročně. Je povinen
ji svolat i tehdy, požádá-li o její svolání alespoň ⅓ členských svazů
nebo alespoň ⅓ regionálních sdružení s licencí ČeSTV, nebo
pokud o svolání požádá alespoň 100 000 evidovaných členů. Valná
hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna aspoň
nadpoloviční většina delegátů (Stanovy ČSTV, 1990). Z hlediska
dalšího vývoje jsou první tři VH ČeSTV stěžejní, a proto jim věnujeme více prostoru.
Na první VH 10. 11. 1990 ve Slovanském domě v Praze byla
zahájena nová etapa nástupnické organizace po bývalém ČSTV.
Byl zvolen nový výkonný výbor ČeSTV, jehož předsedou se stal
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V. Srb (předsedou až do roku 2010). Místopředsedy se stali
J. Epstein a Z. Domanský. Do kontrolní a revizní komise bylo
zvoleno 5 členů. Byla ustavena česká delimitační a majetková
komise (DMK) v šestnáctičlenném složení, a to paritně po 8 zástupcích svazů a 8 zástupcích TJ. Jejím hlavním úkolem bylo
zajištění mimořádné inventarizace majetku ČÚV ČSTV. Výkonný
výbor ČeSTV se zabýval otázkami ekonomického zabezpečení
sdružených svazů, TJ/SK. Byla přijata zásada, že svazům, TJ/SK
budou pro rok 1991 vytvořeny z vlastních zdrojů takové podmínky, které jim byly přislíbeny při přípravě rozpočtu na rok
1990 – cca 600 mil. korun (Usnesení valné hromady ČeSTV,
1990). Nově byla pro rozdělování prostředků využita metoda
pracovních skupin, aby materiály nepřipravoval jen aparát VV
ČeSTV. Prostředky mezi sportovními svazy a TJ byly rozděleny
v poměru 46 : 54 % a dotace do TJ rozděleny v následujícím poměru: na členskou základnu 40 %, hodnota základních prostředků
30 %, výdaje na energii 20 % a nájmy10 %. Obdobně se postupovalo při dělení finančních prostředků ve sportovních svazech,
které se staly členy ČeSTV. Celkový objem rozdělovaných prostředků však tvořil jen 25 % skutečné potřeby svazů a TJ. Zdrojem příjmů se měly do budoucna stát tělovýchovné výrobní podniky, nakladatelství Sportturist, Sportprojekt a Sportpropag, které
se časem měly změnit v akciové společnosti s příslušným podílem
TJ (V hlavní roli peníze, 1990). Byly doplněny stanovy v tom
smyslu, že TJ má ve své náplni také hospodářskou a osvětovou
činnost a že v ČeSTV mohou být sdruženy pouze svazy s působností na území ČR. Na VH neprošel návrh na změnu názvu organizace. Hlavními cíli první valné hromady ČeSTV bylo: dořešit
majetkové otázky včetně ČOS a převést majetek na TJ/SK a svazy,
dořešit ustavení podniků jako akciových společností, dořešit systém organizace tělovýchovných zařízení, opakovaně přehodnotit
funkčnost a rozsah aparátu výkonného výboru ČeSTV, který se
na 1. VH ocitl v palbě kritiky, intenzivněji pobídnout poslance
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České národní rady (ČNR) a Federálního shromáždění k podpoře
zájmů organizace, aktivně se podílet na dopracování zákona ČNR
o tělesné kultuře, podpořit vznik fondu pro tělesnou kulturu (aby
na sportoviště, kde se musí platit pronájmy, měly přístup i děti
z průměrných rodin – podle příkladu vyspělých okolních států).
Byl zde přednesen návrh o zřízení koordinačního centra celého
sportovního prostředí, které by vytvořili zástupci TJ, sportovních
i turistických organizací. Řešily se otázky delimitace majetku
bývalého ČSTV (Zápisy z 1. VH ČeSTV, 1990). V období po první
VH byla situace ve sportovním prostředí zcela jiná, byl změněn
způsob rozdělování finančních prostředků, byla odstraněna nerovnost mezi sportovními odvětvími a zrušena dosavadní kategorizace TJ. Nadále se však řešilo zejména předávání majetku
ČeSTV původním vlastníkům a připomínkové řízení k návrhu
zákona ČNR, kterým by se prováděl zákon 173/1990 Sb.
Druhá VH ČeSTV se sešla 23. 11. 1991 v Praze v Paláci kultury a byly zpochybněny předložené materiály o výsledcích hospodaření, zejména zpráva o delimitaci majetku a o transformaci
21 akciových společností, které vznikly z bývalých výrobních
zařízení ČSTV. Byla vyslovena nedůvěra celé transformaci podniků na akciové společnosti s podezřením na zmanipulování ze
strany jedinců a vyslovena nespokojenost s prací VV ČeSTV. Ve
složité diskusi, kde vedení argumentovalo špatnou hospodářskou
situací v celém státě24, byl nakonec přijat kompromisní návrh
předsedy V. Srba o prověření klíčových skutečností. O takto přepracovaných materiálech měla následně rozhodnout mimořádná
valná hromada (K dohodě došlo, ale…, 1990). Výrazně kritický
byl postoj VH k tehdejší státní politice vůči organizaci a opět se
projednávaly spory o navrácení majetku ČOS (Silná slova o destrukci, 1991). Z jednání 2. VH vyplynulo, že hlavní cíle 1. VH
24

Přitom přebytek státního rozpočtu federace k 30. 9. 1991 byl
11,44 mld. (http http://www.psp.cz/eknih/1990).
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nebyly z větší části splněny. Pokračovalo jednání o funkčnosti
a rozsahu aparátu ČSTV, stále se nedařilo vyřešit majetkové spory
zejména mezi ČOS a ČeSTV. Nebyl vytvořen zmiňovaný fond
pro sportovní prostředí a zákon ČNR o tělesné kultuře byl stále
jen v návrhu na dopracování. Také zřízení koordinačního centra,
které by měli vytvořit zástupci TJ a sportovních i turistických
organizací, bylo jen v návrhu pro jednání další VH. Podařilo se
iniciovat poslance ČNR, Federálního shromáždění k podpoře
zájmů organizace ČSTV (Zápis z důvodové zprávy ČeSTV, 1991).
Za úspěch se dalo považovat vytvoření samostatných akciových
společností z výrobních podniků25.
Hlavními cíli druhé valné hromady ČeSTV bylo pověřit skupinu externích odborníků dopracováním Zprávy o transformaci
podniků, požadovat jasné formulování státní politiky v oblasti
sportovního prostředí, požadovat schválení koncepce, ve které
bude zakotvena úloha státu na vytváření podmínek pro sportovní
prostředí, sestavit pracovní skupinu pro dopracování úpravy
stanov a upravené stanovy předložit k diskusi všem subjektům
sdruženým v ČeSTV. Byl zde vznesen požadavek na odstoupení
J. Epsteina (místopředseda pro ekonomické otázky) a navrženo
svolání mimořádné VH ČeSTV.
Dne 25. 3. 1992 se sešli členové VV ČeSTV, aby připravili
podklady pro mimořádnou VH ČeSTV a schválili návrh, že předloží aktualizovaný seznam orgánů akciových společností. Jako
samostatný bod schválil VV zprávu o delimitaci majetku. Bylo
25

Výrobní podniky vznikly na základě integrace (odejmutí) majetku
z úrovně 224 TJ ČSTV v období 1972–1973 jako jeden z výrazů normalizační politiky v tehdejším ČSTV. V r. 1990 DMK odmítla v zájmu
zachování tehdejších poměrně slušných hospodářských výsledků výrobních podniků prosté vrácení majetku TJ. Výrobní podniky roku
1990 byly Sportovní stavby, Sportcentrum, Sportturist, Techniasport,
Nisasport, Vegasport, Brnosport, Metasport, Beskydsport, Pragosport.
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zarážející, že řada TJ zatím neprojevila o majetek zájem. Výkonnému výboru byl předložen materiál o současném stavu organizace a návrh opatření ke zvýšení účinnosti přípravy na sportovní
reprezentaci ČSFR ve svazech sdružených v ČeSTV. Ke schválení
byl doporučen návrh na rozdělení kompetencí v oblasti vrcholového sportu na federální a republikové svazy, kluby a oddíly
a jednalo se také o novelizaci stanov (Zápisy z 2. VH ČeSTV,
1992). Na tato jednání navázala mimořádná VH, která byla svolána na 25. 4. 1992 do budovy Fakulty tělesné výchovy a sportu
(FTVS) v Praze. Na VH vystoupila z ČeSTV Asociace sportu pro
všechny (ukončila členství již 9. 1. 1992) a přidružené členství
ukončila Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů
ČR. Středem zájmu se stal podnik Sazka a jednání o finančních
prostředcích. Bylo dohodnuto, že se celkový objem pro ČeSTV
na rok 1992 nebude měnit. Opět došlo k výraznému omezení
členů a pracovníků VV v představenstvech a dozorčích radách
akciových společností. Ze zdravotních důvodů rezignoval na svou
funkci místopředseda J. Epstein a jeho nástupcem se stal Z. Červenka (Žádné zemětřesení nenastalo, 1992). Byl zřízen rezervní
fond pro obavy ze zdanění Sazky. Bylo doporučeno zaměřit se na
dořešení důležitých legislativních změn nutných pro činnost
tělovýchovných subjektů, aby zejména majetek ČeSTV, využívaný pro tělovýchovu, nebyl tomuto účelu odnímán, nebyl zatěžován daněmi a poplatky (kol. 1992). Vlna kritiky se snesla na
adresu MŠMT ČR, a to za nedostatečnou koncepčnost práce
a rozdělování finančních zdrojů ve vztahu k ČeSTV. Hlavními
cíli mimořádné valné hromady ČeSTV bylo v krátké době přijmout zákon ČNR o tělesné kultuře, vytvořit systém ekonomického zabezpečení sportovního prostředí s využitím zkušeností
států západní Evropy, při respektování specifik našeho vývoje.
V souvislosti s přijetím koncepce financování sportu a zachováním systému účelových dotací z rozpočtu ČR bylo doporučeno
zřízení fondu (rezervní fond). Bylo navrženo provést dílčí legisla65
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tivní změny nutné pro činnost tělovýchovných subjektů a upravit
nejasné podmínky podnikatelské činnosti tělovýchovných organizací podle nového živnostenského zákona, připomínkovat zákon o dani z příjmů právnických osob. A. Hušák navrhl, aby VH
přijala usnesení, ve kterém pověří VV, aby svolal grémium lidí,
kteří by se zabývali ekonomickým programem sportovního prostředí (Zápisy z 3. VH ČeSTV, 1991).
V uvedeném období se řešily čistě organizační a majetkové
problémy uvnitř organizace. V tomto období nebyly vyřešeny
zejména požadavky, které organizace ČeSTV směřovala na
MŠMT, ČNR a Federální shromáždění k podpoře zájmů sportovního prostředí a k jasné formulaci státní politiky v oblasti
sportovního prostředí. Nepodařilo se ani prosadit dopracování
zákona ČNR o tělesné kultuře a nevytvořilo se požadované koordinační centrum celého sportovního prostředí.

4.4.1 Dynamika členské základny ČeSTV do roku 1992
Členská základna zaznamenala po roce 1989 významný úbytek členů. Monopolní a současně federálně organizovaný ČSTV
(tehdy jen formálně rozdělený na SO ČSTV a ČO ČSTV) sdružoval v r. 1989 cca 2 mil. členů. Po první fázi transformace ČeSTV
na konci roku 1990 sdružoval 1 275 246 členů, 43 samostatných
tělovýchovných, sportovních a turistických svazů, 5 435 TJ a SK,
11 svazů a 5 svazů se o přijetí hlásilo. Toto číslo již zahrnuje pouze
českou členskou základnu, a dá se tedy považovat za výchozí stav
pro pozdější posuzování stavu členské základny. V průběhu 1991
docházelo k početným přechodům členské základy do ČOS a jiných spolků. Zaznamenán byl i přirozený (tzv. demografický úbytek členů). Koncem roku 1991 se počet členů ČeSTV snížil o dalších 122 000 na cca 900 000 tisíc a dosáhl pomyslného dna. Na
konci roku 1992 ČeSTV sdružovalo dle vlastních údajů 1 059 107
členů, což byl oproti předcházejícímu roku poměrně značný ná66
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růst. Počet TJ zaznamenával v letech 1989–1992 na rozdíl od
členské základny trvalý růst. V roce 1991 vzrostl o 362 na 5 860,
především v oblastech vysokoškolského a rekreačního sportu.
V následujícím roce pak vzrostl jejich počet na 6 205.

4.5 Spolupráce ČeSTV se státními orgány
a s občanskými sdruženími
Ne vždy v tomto období dokázaly být spolky jednotné. Mezi
nimi, ale i mezi svazy a kluby, docházelo k častým sporům, převážně majetkovým. Tyto spory způsobovala především nedokonalost v té době vydaných zákonů, v nichž byly nedostatky, které tyto
spory značně komplikovaly. To vše poznamenalo hlavně vztahy
mezi ČeSTV a ČOS. Například vedení ČOS navzdory skutečnosti,
že principy řešení majetkových otázek byly předběžně dohodnuty
a vyjádřeny ve společném prohlášení (ČeSTV a ČOS) v dubnu
1990, iniciovalo prostřednictvím skupiny poslanců Federálního
shromáždění (FS) a bez vědomí členů ČeSTV přijetí zákona
č. 173/1990 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a přijetí zákonného
opatření č. 177/1990 Sb., o moratoriu na nakládání s majetkem
politických stran a společenských organizací. Přijetí těchto zákonů
způsobilo mnoho nesrovnalostí a již zmiňovaných sporů a bránilo
předávání majetku TJ a svazům. Ze strany ČOS byl uplatňován
nárok na vrácení bývalého sokolského majetku často i v případech,
kdy v příslušném místě nedošlo k obnovení činnosti sokolské TJ.
Řešily se například restituční případy, kdy místo sokolovny bylo
vystavěno sídliště, komunikace apod. nebo původní nemovitost
byla zásadně modernizována. Na sokolský majetek uplatňovaly
nárok i tzv. vyšší orgány ČOS. Byla to nelehká rozhodování, která
předpokládala kompromisy, vzájemné kompenzace, a především
snahu o vzájemné porozumění. Napětí vznikalo i mezi jednotlivými
TJ a sportovními svazy ČeSTV. Tělovýchovné jednoty a sportovní
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svazy se cítily sportovními svazy ohroženy i přesto, že získaly
právní subjektivitu a byl na ně převeden majetek ČSTV, který využívaly pro svoji činnost. Neshody vyústily např. v odchod části TJ
z ČeSTV a k založení samostatného občanského sdružení Asociace
tělovýchovných jednot (ATJ), jež se později změnila v nynější Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů (ATJSK), která
byla ustanovená již 8. 1. 1990 (Perútka & Grexa, 1995, p. 105).
Některé TJ odcházely také do Sokola (141 TJ v r. 1990) s majetkem,
který užívaly, včetně finančních prostředků. Nově vzniklé subjekty
upravovaly v počátcích transformace své stanovy, věnovaly se problémům ekonomickým, právním a organizačním a navzájem si
vyjasňovaly vztahy. Některé si vymezovaly a upřesňovaly svá pole
působnosti ještě po rozdělení ČSFR v roce 1993. Ke konci roku
1992 se v oblasti restitucí podařilo dosáhnout funkčního kompromisu mezi zájmy následníků zrušených organizací (Sokol, Orel
apod.) a ČeSTV. Dosažení tohoto kompromisu nebylo v žádném
případě jednoduché, ale dá se hovořit o dosažení zásadního konsenzu mezi všemi obnovenými, nástupnickými či nově vzniklými
organizacemi. Již na 1. VH byla vznesena kritika ke státním orgánům, zejména pak na adresu MŠMT ČR. Kritizována byla jeho
nedostatečná koncepčnost práce a rozdělování financí. V tomto
období se vláda komplexně nezabývala problematikou a vztahy ve
sportovním hnutí, což vedlo k tomu, že řada problémů byla řešena
jen velmi obtížně a nahodile. Na sport se velice často pohlíželo jen
jako na resortní záležitost MŠMT, které pak některé závažné problémy muselo řešit bez potřebné podpory dalších resortů a v nevyjasněných vztazích vládních a nevládních organizací.

4.6 Mezinárodní činnost ČeSTV
Mezinárodní sportovní činnost ČeSTV uskutečňovaly výhradně sdružené subjekty, a to zejména sportovní svazy, v rámci
68
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svých stanov. Ve stanovách ČSTV bylo uvedeno, že „…ČSTV
udržuje partnerské mezinárodní vztahy s obdobnými národními
sportovními institucemi z jiných států, resp. zakládá a udržuje
svoje členství v mezinárodních sportovních institucích, které posilují, na demokratických základech, otevřené sportovní styky
a spolupráci, a také vzájemnou pomoc při rozvoji všech sportovních aktivit a jejich ochraně před nežádoucími civilizačními
a komerčními vlivy. ČSTV spolupracuje se zahraničními partnerskými sportovními institucemi, a tak napomáhá vytvářet
nabídku a rozvoj mezinárodních sportovních kontaktů sdružených spolků a jejich členů“ (Stanovy ČSTV, 1992). V počátcích
transformace chyběl systematický mezinárodní dialog a užší
spolupráce s okolními státy, spolupráci se světem zajišťoval
prakticky jen ČOV. Český svaz tělesné výchovy působil a nadále
působí v evropském sdružení nevládních sportovních organizací (ENGSO)26, které je v evropském měřítku vlivnou a uznávanou institucí v oblasti sportu a je střešní organizací národních
sportovních organizací typu ČeSTV (http://www.engso.com).
Pro sportovní prostředí a jejich funkcionáře v zahraničí bylo
ČeSTV od začátku inspirativní svou dvoukomorovou organizační strukturou. Tento typ uspořádání se osvědčil zejména
proto, že ze své podstaty zajišťuje organizační rovnováhu mezi
přístupem regionálním a přístupem dle sportovních odvětví
(Topinka, 2001, p. 19).
26

Evropské sdružení nevládních sportovních organizací je střešní evropskou sportovní organizací, sdružující národní střešní sportovní
organizace – konfederace a olympijské výbory. Reprezentuje 40 členských zemí a hájí zájmy sportu v celé jeho šíři, ENGSO zastupuje evropský sport v Radě Evropy a spolu s Evropským olympijským výborem se
podílí na utváření sportovní politiky v rámci Evropské unie. Sídlo organizace je v Paříži – www.engso.com.
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4.7 Financování v rámci ČeSTV
Hlavním zdrojem vlastních příjmů pro ČeSTV byla od roku
1989 loterijní společnost Sazka, druhý vlastní zdroj tvořily dividendy akciových společností s majoritou ČeSTV. Důležitým
zdrojem byly také členské příspěvky, sponzorské dary a neméně
důležitý zdroj měly vytvářet úroky z rezervního fondu ČeSTV,
který byl sice vytvořen, ale hojně byl využíván až v pozdějším
období. Státním zdrojem finančně zajišťujícím ČeSTV bylo a je
i v dnešní době MŠMT ČR, které poskytovalo dotace sportovním
svazům, TJ a SK sdruženým v ČeSTV. Po celou dobu transformace se ČeSTV potýkal s nedostatkem financí a situaci měly zachránit postupné odprodeje částí akciového kapitálu v držení
ČeSTV. Finanční zdroje z nich získané měly naplnit rezervní
fond ČeSTV, který byl naplněn až v pozdějších letech. Byly odprodány některé akcie Sportcentra České Budějovice, Sportprojektu Brno a podíl ČeSTV v a. s. Pragosport. Nejen na valných
hromadách ČeSTV, ale i v tehdejším denním tisku se poukazovalo na neprůhlednost nebo i nevýhodnost těchto odprodejů.
Účastníci VH dlouhodobě upozorňovali, že není možno neustále
rozprodávat majetek, který, jak na VH zaznělo, není nekonečný.
Etapa 1990–1992 se dá charakterizovat mj. i trvalým nedostatkem
finančních prostředků v organizaci ČeSTV, ale i v celém sportovním prostředí.

4.8 Ukončení prvního
transformačního období ČeSTV
První etapa transformace ČeSTV byla ukončena rozdělením
ČSFR na samostatné státy Českou a Slovenskou republiku. Oddělení ČeSTV a SZTK proběhlo stejně jako rozdělení ČSFR v klidu
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a spořádaně. V této fázi se převážně jednalo o majetkové vypořádání, protože k faktickému organizačnímu rozdělní došlo dříve27.
V první etapě transformace ČeSTV v letech 1989–1992 se podařilo klíčové cíle transformace realizovat v různé míře. Proběhla
změna fungování ČeSTV, stanov a přetvoření centralizovaně
organizovaného ČSTV na ČeSTV fungující na základě demokratických principů. Tato organizační změna a změna v zaměření
ČeSTV proběhla v popisovaném období úspěšně a byla vyřešena
většina klíčových otázek. V pozdějších obdobích pak již byly nutné
pouze dílčí a méně významné úpravy stanov. Podařila se transformace servisních organizací a podniků ČeSTV na nové podmínky a legislativu. Pomalý legislativní proces, spory mezi subjekty v majetkové oblasti, nejednotnost a rozdílné zájmy
významných institucionálních účastníků se staly příčinou, proč
se nepodařilo prosadit přijetí komplexního zákona o sportu. Co
se týká zajištění financování sportovního prostředí, je celá etapa
1990–1992 charakterizována trvalým nedostatkem finančních
prostředků. Pozitivem bylo, že se s nedostatečnými finančními
prostředky dařilo nakládat relativně hospodárně a účelně. Převážně se podařila majetková delimitace majetku ČeSTV. Samozřejmě vzniklo velké množství problémů a nejasností. Řešení
některých delimitačních problémů se pak táhlo daleko za horizont prvních transformačních let. Vzhledem k velikosti celkového majetku a jeho složité struktuře je však možno i majetkovou
delimitaci, jejíž klíčová část proběhla právě v letech 1990–1992,
27

Například členská základna ČeSTV a SZTK byla fakticky rozdělena již v roce 1990. Jednalo se o přirozený proces posilování federativního akcentu, o který usilovaly především slovenské organizace, kterým
šlo o dosažení větší míry autonomie. Zastřešujícím federálním orgánem
bylo ČSKSTS, které však reprezentovalo spíše jen směrem do zahraničí
a k reprezentaci. Orgán nezačal nikdy ve větší míře ovlivňovat vnitřní
fungování sportu v rámci republik.
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považovat za úspěšnou. V oblasti restitucí se podařilo dosáhnout
funkčního kompromisu mezi zájmy následníků zrušených organizací (Sokol, Orel apod.) a ČeSTV. Dosažení tohoto kompromisu nebylo v žádném případě jednoduché, ale na konci roku
1992 se dá hovořit o dosažení zásadního konsenzu mezi všemi
nástupnickými organizacemi.
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5 VÝVOJ SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ
V LETECH 1993–2010
Dnem 1. 1. 1993 zanikla ČSFR a vznikly dvě samostatné republiky: Česká republika a Slovenská republika. Období po roce 1993
již nebylo obdobím převratných změn ani ve sportu. Je možno je
stručně charakterizovat jako období evoluční. Jako přímý důsledek
dělby federace nejprve ukončila ke dni 31. 12. 1992 svoji činnost
ČSKSTS a její majetek přešel s účinností od 1. 1. 1993 do republikových sportovních svazů. Zánikem konfederace přešla na svazy
odpovědnost za přípravu a realizaci české sportovní reprezentace
a zastupování československých sportovních svazů v zahraničí,
včetně pořadatelského zabezpečení vrcholných evropských a světových soutěží na území ČR.
Z hlediska státních zájmů převzalo od ČSKSTS péči o sportovní reprezentaci MŠMT ČR. Samostatné české a slovenské svazy
byly postupně přijaty do mezinárodních federací. Probíhala dělba
federálního majetku a vytvářela se nová metodika užívání účelových státních dotací pro vrcholový sport. Vrcholoví sportovci se
začali připravovat odděleně. Jednotlivé sportovní svazy dostaly
možnost přihlásit se o pořadatelství mistrovství světa (MS) a mistrovství Evropy (ME). To se v té době projevilo nevídaným
množstvím soutěží, což mělo praktický dopad ve zvýšených nárocích na příspěvky ze státního rozpočtu. Největší kumulace soutěží nastala v motoristických a střeleckých disciplínách (Srb,
1993). Transformací po roce 1992 prošla také Sazka a v souladu
s obchodním zákoníkem se k 1. 1. 1993 rozdělila v poměru 2 : 1 ve
prospěch ČR na dvě samostatné organizace, na akciovou společnost Sazka a. s. a Športka a. s. ve Slovenské republice. Na Slovensku
byla Športka po rozdělení zestátněna a sportovní hnutí se zde stalo
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ekonomicky závislé jen na státních dotacích. Již 26. 11. 1992 uzavřely dohodu organizace ČeSTV, ČOS a MŠMT o podmínkách
transformace podniku Sazka na akciovou společnost. Základní
jmění 49 000 000 korun bylo rozděleno v poměru 75 % ČeSTV
(28 000 000 korun) a 25 % ČOS (21 000 000 korun). Český svaz
tělesné výchovy a Česká obec sokolská bezúplatně převedly akciové podíly na občanská sdružení ASPV, Orel, STSČ, Český autoklub, Český střelecký svaz (ČSS) a na ATJSK. Na ČOV měl být
podíl převeden jen pod podmínkou, že ke dni převodu bude
ustaven, resp. registrován, což se nestalo. Sazka jako akciová
společnost v ČR zahájila svoji činnost 15. 2. 1993 a akcionáři
společnosti se stala kromě ČSTV a ČOS výše uvedená občanská
sdružení, působící v oblasti sportovního prostředí. V představenstvu a v dozorčí radě Sazky zasedali vedle hlavních akcionářů
i zástupci minoritních akcionářů a MŠMT ČR. Rozdělování zisku
mezi všechny akcionáře se odehrávalo na půdě Rady pro tělovýchovu a sport při MŠMT (1990) na základě kolektivního rozhodování. Pro rok 1993 bylo dělení prostředků ze Sazky velmi obtížné vzhledem k tomu, že každé občanské sdružení mělo dojem,
že by mělo mít ze Sazky větší podíl. Ze strany ČSTV byl podán
návrh, aby se zohlednila členská základna a také objem majetku
organizace (Srb, 1992). Do budoucna se tak vytvořil model rozdělování zisku mezi akcionáře, kdy největší díl 69 % vlastnil
ČSTV, ČOS 14,5 %, ČASPV 5,5 % a další podíly měly organizace
Autoklub ČR, STSČ apod. V roce 1997 se ČSTV a ČOS v rámci
prohlubující se spolupráce vzdaly části svého podílu ve prospěch ČOV a výsledkem bylo rozdělení zisku Sazky mezi akcionáře v následujícím poměru: ČSTV 67,98 %, ČOS 13,54 %,
ČASPV 5,57 %, Autoklub ČR 4 %, SSSČR 3,56 %, ČOV 2 %,
Český střelecký svaz 1,45 %, ATJSK 1,02 % a Orel 0,88 %.
Do roku 1989 měla společnost Sazka na provozování loterií
v rámci ČSFR monopol. Po roce 1989 postupem času přibývaly
v oblasti sázkových her a číselných loterií další sázkové společ74
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nosti, kasina, herny apod. Vládním návrhem novely zákona
o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. přestala k 1. 1. 2005
platit výjimka osvobození od DPH vč. možnosti jejího odpočtu
pro loterijní společnosti vč. a. s. Sazka. Pro sportovní spolky
a jejich akcionáře to znamenalo výpadek v řádu 300 milionů korun ročně. To vše negativně ovlivnilo vlastní finanční zdroje subjektů (Pošík, 2004, p. 7). Po roce 2005 se velmi významným
konkurentem Sazky stalo internetové sázení, které na rozdíl od
Sazky jen minimálně podléhá národní legislativě. Pro zabezpečení olympijské reprezentace ČR na OH a ZOH a pro šíření
olympijských myšlenek, a současně jako náhrada ČSOV, byl
21. 12. 1992 obnoven Český olympijský výbor (ČOV) a do jeho
čela byla zvolena V. Čáslavská jako předsedkyně, místopředsedy se
stali P. Herych, J. Hronek a J. Kössl, tajemníkem K. Špaček. Aby
mohla být zahájena příprava reprezentantů pro samostatnou českou a slovenskou účast na OH v Lillehammeru, byl 16. března
1993 v Atlantě (USA) ČOV Mezinárodním olympijským výborem
(MOV) uznán za provizorního člena MOV a posléze 23. 9. 1993
v Monte Carlu (Monako) došlo k definitivnímu uznání ČOV ze
strany MOV (Dovalil et al., 2004, p. 24). Již v březnu 1993 navázal ČOV na svůj vztah k rekreačnímu sportu zahájením činnosti
komise Sportu pro všechny28 s cílem nikoli přímo organizovat,
ale iniciovat, podporovat a usměrňovat úsilí všech, kdo usilují
o získávání veřejnosti pro kondiční pohybovou rekreaci a sportovní činnost jako součást zdravého životního stylu. V r. 1996
z funkce předsedkyně ČOV odešla V. Čáslavská a na její místo
byl zvolen M. Jirásek, místopředsedou pro ekonomiku K. Bauer,
místopředsedou pro olympizmus se stal J. Dovalil a místopředsedou pro sport F. Dvořák. Orgány ČOV tvoří plénum ČOV,
výkonný výbor, revizní komise a rozhodčí komise, složkami
28

Ze strany ČSOV byla na podnět MOV podpora rekreačního sportu
i před rokem 1989.
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ČOV jsou Česká olympijská akademie (ČOA), Český klub
olympioniků (ČKO) a Český klub fair play (ČKFP). Výkonný
výbor ČOV má nejvýše 19 členů a je složen z předsedy ČOV,
který je zároveň předsedou výkonného výboru ČOV, a tří místopředsedů. V roce 2010 zastával funkci předsedy M. Jirásek a místopředsedy byli F. Dvořák, J. Dovalil a J. Kejval (http://olympic.
cz/cz/cesky-olympijsky-vybor). Jako paralelní orgán vůči ČOV
byl dne 16. 12. 1993 ustanoven v Novém Městě nad Metují také
Český paralympijský výbor (ČPV), který je od 26. 1. 1994 členskou organizací Mezinárodního paralympijského výboru (IPC 
International Paralympic Commitee), který vznikl v roce 1992.
Předsedou ČPV byl zvolen V. Volejník, třemi místopředsedy
F. Janouch, L. Šnajdr a P. Svoboda. Posláním ČPV je podpora
paralympijského a deaflympijského hnutí. Handicapovaní vrcholoví sportovci se každoročně zúčastňují letních a zimních paralympiád, deaflympiád, Global Games pro mentálně postižené
sportovce apod.
Spolková sféra měla v r. 1993 stabilizovanou strukturu a všechny
spolky měly dohodnutá pravidla, docházelo jen k úpravám jejich
stanov, vzniku nových TJ/SK. Nedocházelo tedy ke změnám ve
struktuře spolků, ale jen k institucionalizaci nových sportovních
odvětví. V zásadě byla vyřešena i většina sporů o majetek mezi
jednotlivými subjekty, jen mezi ČSTV a ČOS zůstávaly nedokončené převody majetku a s tím související spory a soudy.
Spory byly převážně výsledkem nevyjasněných formulací a nedořešení např. problému, kterým bylo výrazné zhodnocení majetku v minulých letech, v příslušných zákonech. Ústředí ČOS
a župy v některých případech vznesly žaloby, i když neměly
právo užívání k 31. 3. 1948. Tento stav vedl k tomu, že TJ/SK
neinvestovaly do nemovitostí před vyřešením sporu, a nemovitosti chátraly. Oba subjekty byly dlouhými spory zabraňujícími
uzavření jakýchkoli dohod ekonomicky velmi zatíženy. V roce
1993 bylo mezi TJ sdružujícími se v ČSTV a mezi tělocvičnými
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jednotami v ČOS 1 200 nevyřešených sporů o majetek, v r. 1995
734 a v r. 1999 ještě 312. V roce 2010 byly (podle Mandáta,
osobní sdělení, 19. 3. 2010) případy až na jednotlivosti vyřešeny
a jednalo se jen o přepis do katastrálních úřadů29. Jako příklad
soudního sporu o majetek mezi subjekty ČOS a ČSTV je uveden
spor organizace TJ Sokol Brno Žabovřesky, který se řešil od
r. 1990 až do r. 2000.
V roce 1990 vznikla mimo již existující TJ Sokol Brno Žabovřesky (ČSTV) také nově založená TJ Sokol Brno Žabovřesky
(ČOS). Záměr tehdejšího vedení byl, aby celá TJ ČSTV přešla do
Sokola. Tento návrh však nebyl akceptován, a to ze dvou důvodů.
Prvním a zásadním důvodem byla výstavba nové haly, kterou
investor ČSTV musel po dokončení předat subjektu ČeSTV.
Druhým důvodem bylo, že ne všichni členové chtěli přejít do
Sokola. Nakonec se členství odvíjelo od majetkových poměrů
zmíněných 2 subjektů. Pokud bylo hřiště, klubovna a šatny Sokola, museli členové být v Sokole. Dále bylo nutno řešit majetkové
záležitosti. V rámci restituce byly Sokolu navráceny pozemky
v prostoru hřiště Pod lesem a 4 tenisové kurty, budova restaurace
Rosnička. Tento majetek prokazatelně v r. 1948 (před únorem
1948) Sokol vlastnil. Ostatní majetek zůstal ČSTV: hřiště Pod
lesem, což byl majetek nabytý po r. 1948 a zahrnoval halu na
stolní tenis, novou saunu, basketbalové hřiště a klubovnu, starou
saunu, 2 tenisové kurty, šatny a klubovnu, dále pak rozestavěnou
halu na Horákově ulici, sportovní areál na Fanderlíkově ulici,
který zahrnoval fotbalové hřiště a šatny, kuželnu, tenisovou halu
s 1 tenisovým kurtem. Sokol podal žalobu o navrácení veškerého
nemovitého majetku v prostoru hřiště Pod lesem. Soudní spor se
vlekl od r. 1990 až do r. 2000. Veškerá usnesení soudů byla ve
prospěch sportovního klubu (SK), ale po odvolání Sokola k ústavnímu soudu, na základě jeho nálezu, že hřiště Pod lesem je
29

Konzultace s JUDr. Mandátem  právní oddělení ČOS.
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celistvý areál, byl majetek předán Sokolu (http:// skzabovresky.
czúskh.html/).
Spolková sféra byla sice stabilní, ale spolky byly stále názorově
roztříštěné, což je stavělo do pozice, kdy pro stát nebyly rovnocennými partnery. Spolkům chyběl společný střešní orgán, který
by je sjednotil ke společnému prosazování sportovních zájmů
u moci zákonodárné a výkonné. Proto vzniklo 15. 1. 1994 Všesportovní kolegium ČR, které svedlo do jednoho „centra“ zastřešující dobrovolné organizace působící ve sportu ATJSK, AČR,
ČASPV, ČOS, ČOV, ČSS, ČSTV, KČT, Orel, STSČ (od roku 2003
změnil STSČ název na Sdružení sportovních svazů ČR). Asociace
školních sportovních klubů ČR, která dostala hlas poradní, byla
přijata od dubna 1994. Partnerem pro všechny spolky, jejichž
spolupráce se prohlubovala na půdě Rady MŠMT ČR, se v r. 1995
stal z iniciativy Všesportovního kolegia vytvořený Podvýbor pro
tělovýchovu u sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu. Se vznikem těchto institucí bylo pro jednotlivé svazy, spolky a kluby snadnější hájit a prosazovat oprávněné zájmy sportu vůči vládním a parlamentním orgánům. Do
této doby bylo vše nekoordinované a mnohdy i protichůdné.
Často docházelo k prosazování lokálních zájmů úzkého kruhu
sportovců. Objevovalo se i nepochopení transformace a pokusy
o dílčí návraty k stavu před rokem 1989. Všesportovní kolegium
se od začátku snažilo obhajovat a prosazovat zájmy malých a neziskových TJ a SK, které provozují veřejně prospěšnou činnost
především svou prací s dětmi a mládeží. Neobhajovalo zájmy
obchodních společností, provozujících sport jako komerční záležitost, jako např. Sparta, Slavie apod. Od začátku vzniku působilo
a postupovalo Všesportovní kolegium koordinovaně vůči státu,
převážně v otázkách legislativy, a z jeho iniciativy byly téměř
všechny zákony či pozměňovací návrhy zástupci kolegia projednávány s příslušnými pracovníky ministerstev. Jedním z prvních
významných úspěchů bylo prosazení až 30% snížení (osvobození)
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základu daně pro občanská sdružení, které Všesportovní kolegium v r. 1994 iniciovalo jako poslanecký pozměňovací návrh.
Postupně se snažilo prosazovat zákony, zasazovalo se o připojení
naší republiky k evropským dokumentům Chartě o sportu30,
Chartě o boji proti dopingu a Chartě o boji proti násilí, ke kterým
se naše republika připojila jako jeden z posledních států Evropy.
Všesportovní kolegium usilovalo také o to, aby peníze do sportu
nešly „shora“ (centralisticky), ale aby místo toho byla legislativně
vytvořena povinnost pro orgány místní samosprávy (obce) věnovat se mimo jiné i vytváření a podpoře sportovní infrastruktury
na místní a obecní úrovni (Poštík, 1994, pp. 1–2).
Všesportovní kolegium zastupovali prezidenti (předsedové
kolegia), kteří měli rovnocenné postavení a střídali se po roce.
Prvním předsedou Všesportovního kolegia byl zvolen R. Ječmínek, tehdy prezident Autoklubu, v únoru 1996 se jím stal V. Srb,
tehdy předseda ČSTV, a v roce 1997 opět převzal funkci R. Ječmínek. V témže roce byla zřízena funkce místopředsedy, do které
byl zvolen R. Šimek. V roce 1999 se stal předsedou kolegia tehdejší starosta Orla L. Šustr (do roku 2004) a místopředsedou
H. Kohl. Dne 31. 12. 2004 se stal novým místopředsedou V. Srb
a do funkce předsedy byl zvolen J. Bernard, tehdejší starosta
ČOS. Od r. 2010 byl ve funkci předsedy P. Kořan. Dalšími členy
kolegia byli V. Lešanovský (tehdy prezident SŠSK ČR), J. Němec
(tehdy prezident ATJSK ČR), R. Ječmínek (prezident Autoklubu
České republiky), J. Laurenc, M. Jirásek (tehdy předseda ČOV),
J. Pekař (prezident ČSS), J. Havelka (tehdy předseda KČT), L. Šustr
(tehdy starosta Orla, poslanec Parlamentu ČR) a Z. Ertl (předseda STSČ).
V roce 1998, před volbami, se aktivita zaměřila především na
změnu ve prospěch sportovního prostředí zejména kvůli přede30

Evropská Charta o sportu byla přijatá v r. 1992 na zasedání ministrů tělovýchovy a sportu evropských zemí na Rhodosu (Řecko).
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šlému období úsporných vládních balíčků a rapidního krácení
prostředků z rozpočtu do sportovního prostředí. V letech
1997/98 činily výdaje na sport méně než polovinu procentuálních
výdajů ze státního rozpočtu v porovnání s rokem 1989 a dosáhly
svého dna. Byly stanoveny cíle a požadavky, které měly zajistit
alespoň dílčí navýšení státních dotací a do budoucna zajistit plynulé financování ze Sazky. Hlavním cílem bylo jednat se všemi
demokratickými stranami a docílit toho, aby v jejich programech
byla zakotvena podpora sportu. Dílčími cíli pak bylo zvýšit informovanost a pochopení sportovní problematiky mezi jednotlivými poslanci a pokračovat ve spolupráci s poslaneckou sněmovnou v oblasti legislativy. Po volbách došlo k významné změně
politické orientace státu. Po létech pravicových vlád byla vytvořena vláda České strany sociálně demokratické (ČSSD) pod vedením premiéra Miloše Zemana. Po tak dlouhém období pravicových a pravo-středových vlád (toto období trvalo v ČR
prakticky nepřetržitě od roku 1990, situace ve SR byla v době
před oddělením republik odlišná) se jednalo o významnou vnitropolitickou změnu s dopadem i na sportovní hnutí. Došlo
k razantní personální výměně vedení MŠMT ČR, a to až na úroveň jednotlivých náměstků a referentů. Tím byla na jedné straně
přerušena personální kontinuita jednání, na straně druhé se
ČSSD snažila od začátku profilovat jako politická síla podporující
rozvoj sportovního prostředí. Tato preference byla mj. obsažena
i ve volebním programu strany: „…ČSSD podpoří legislativní
změny, jež budou zárukou odpovídajícího ekonomického zabezpečení sportovní reprezentace státu a dalšího rozvoje mládežnického
i výkonnostního sportu. Dotační politiku státu a obce je nezbytné
zaměřit i na údržbu a modernizaci stávajících tělovýchovných
zařízení…“ (http://www. cssd. cz/).
Vláda ČSSD se ve volebním období 1998–2002 snažila podporovat rozvoj sportu, zejména zásluhou tehdejšího náměstka ministra MŠMT ČR pro sport L. Malého (působil v letech 1998–2002),
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kterému se mj. podařilo zastavit propad finančních dotací z roku
1998, hlavně v oblasti veřejně prospěšných programů a státní sportovní reprezentace. Větší podporu získalo také Všesportovní kolegium, které mělo prostřednictvím MŠMT ČR přístup ke všem
novým nebo novelizovaným zákonům, mohlo předkládat a prosazovat své připomínky v rámci obligatorního připomínkového řízení
a účastnit se i na připomínkových poradách na ministerstvech,
která zákony předkládala (http://www.vsesportovnikolegiumcr.cz/).
Členové Všesportovního kolegia byli také přizváni ke spolupráci
na vytvoření dlouhodobě požadovaného zákona č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, který byl vládou ČR schválen 28. 2. 2001.
V této době byla také vytvořena většina dokumentů přispívající
k podpoře sportu. Jako první byla usnesením vlády ČR 6. 1. 1999
č. 2 vydána Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu
v České republice, dále pak usnesením vlády ČR z 14. 7. 1999
č. 718 Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. Dalším
významným krokem bylo vytvoření vládního materiálu Národní
program rozvoje sportu pro všechny z 5. 1. 200031. Všesportovní
kolegium bylo v úzkém spojení s vládou i v období 2000–2002,
kdy probíhala důležitá reforma územněsprávního uspořádání
a bylo nově ustaveno 14 krajů. Spolupráce Všesportovního kolegia s vládou se také projevila při tvorbě zákonů o obcích, krajích
a hlavním městě Praze32. Do nich byla zakotvena povinnost subjektů pečovat o sport a mládež, a to včetně dotační podpory (dotace pro sport i nadále zůstala v pravomoci MŠMT). Dlouhodobým důsledkem této reformy byl významný přesun kompetencí
z centra (ministerstvo) na kraje, kde byl sport včleněn do aktivity
odborů, do jejichž kompetence spadalo vzdělávání, mládež, volný
31

Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na http://www.cstv.cz/ –
v roce 2013 změna adresy – http://www.cus.cz/.
32
Praha po reformě územního členění dostala statut kraje.
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čas, v některých krajích byla založena speciální oddělení pro
sport. Kraje si vymezily pravidla dotační politiky a byla na ně
převedena zodpovědnost za konkrétní agendu (Flemr, 2009,
p. 41).
Období 1989–2002 bylo zahájeno skokovým zvýšením finanční i legislativní podpory ze strany MŠMT ČR, navyšování
finančních zdrojů vyvrcholilo v roce 200133. Po tomto dvouletém
období opět došlo k poklesu financování i podpory státu sportu
v legislativní oblasti. Situace ve sportovním prostředí se zejména
v otázkách financování podstatně změnila s nástupem ministryně
školství P. Buzkové (2002–2006) a náměstka ministra MŠMT ČR
pro sport K. Hrdého. Již dříve se setkávalo sportovní prostředí ze
strany vlády s kritikou, ale s nástupem K. Hrdého začala být situace vyhrocená. Náměstek odmítal spolupracovat s Všesportovním kolegiem i spolky, a dotace rozděloval dle svého „uvážení“,
podle představitelů Všesportovního kolegia „…bez patřičné znalosti potřeb a priorit…“ Všesportovní kolegium se z těchto důvodů muselo starat mj. také o dotace a v oblasti legislativy jednat
až ve sněmovně Parlamentu ČR, což bylo daleko obtížnější.
Opomíjení sportovního prostředí ze strany MŠMT, neujasněná
koncepce ve sportu v souvislosti s dokumenty přijatými minulou
vládou, značný skluz v ustavení Rady pro tělovýchovu a sport
MŠMT ČR a opožděné nebo minimální dotace vyvolaly uvnitř
sportovního prostředí debaty o odtržení se od MŠMT ČR a vytvoření samostatného orgánu (vlastní ministerstvo, státní úřad
apod.). Poprvé se o stejném návrhu uvažovalo již v r. 1997, v období úsporných vládních balíčků a rapidního krácení prostředků.
33

Dobrou ilustrací skutečnosti, že se v období 1998–2002 podařil
částečný průlom, jsou i pozdější jednání mezi MŠMT ČR a Všesportovním kolegiem z r. 2009 (za ministryně M. Kopicové), kdy představitelé
kolegia poukazovali, že by se spolupráce MŠMT a kolegia mohla vrátit
do doby, kdy ve funkci náměstka pro sport působil L. Malý.
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V r. 2002 byl tento návrh vznesen i ze strany ČSTV (Úvahy
o vytvoření samostatné vládní instituce, 2003). Ministryně školství P. Buzková v této době ostře kritizovala hospodaření ČSTV
a odmítala akceptovat návrhy na zvyšování finanční podpory ze
strany státu se zdůvodněním, že „ČSTV je jako většinový vlastník
společnosti Sazka a. s. spoluodpovědný za její hospodaření“. Prohlásila, že „je doslova drzostí tvrdit, že ministerstvo školství dává
málo peněz na sport“ (http://www.ceskatelevize.cz/). Postupný
finanční propad byl umocněn rozhodnutím sportovního prostředí
o financování stavby víceúčelové arény v Praze34. V r. 2004 byla
Sazka aréna (od roku 2007 přejmenovaná na O2 aréna35) otevřena a Sazka výrazně snížila odvody směrem ke svým akcionářům. Sazka odvedla v r. 2004 895,6 mil. Kč, v r. 2005 703,9 mil. Kč.
V souvislosti se změnami v územněsprávním uspořádání a celkově
úspěšným demokratickým vývojem ve státě byly v r. 2004 naplněny podmínky pro vstup ČR do Evropské unie (EU) a 1. 5. 2004
se ČR stala jedním z 27 států rozšířené EU36. Důležitým tématem
této doby se stala spolupráce a výměna zkušeností se zahraničím,
vytváření podmínek pro využívání fondů EU a využívání domácích i mezinárodních podpůrných programů (např. od EU,
McDonald’s Cup, Coca Cola Cup, UEFA week apod.) k procesní
podpoře sportu (Směry státní politiky na období 2004–2006).
34

Tyto faktory nadále ovlivňovaly objem financí tak, že podíl peněz
pro sportovní prostředí se v roce 2009 dostal na rekordně nízké hodnoty v poměru k objemu státního rozpočtu.
35
Název podle telekomunikační firmy Telefónica O2. Smlouva o pronájmu je podepsána na 5 let.
36
Tímto datem započala další etapa sbližování českých zákonů s legislativou EU. Významným rámcovým dokumentem EU v oblasti sportovního hnutí se stala Bílá kniha, která stanovuje rámcové cíle tělovýchovy v EU. Na jejich naplňování se od roku 2008 pravidelně podílejí
ministři sportu jednotlivých členských států Unie.
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V dubnu 2007 dopadly na sport opět tzv. „úsporné balíčky“
vlády, které stáhly od ministerstev prostředky z rezervních fondů, což byly státním rozpočtem v daném roce přidělené peníze,
které ministerstva do konce roku nevyčerpala a převedla do
fondu k čerpání v následujícím roce (první úsporné balíčky byly
vládou ČR přijaté v r. 1997). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nesáhlo do rezervního fondu, ale krátilo investice do sportu o 170 mil. Kč. V roce 2008 činily státní dotace
2 234 450 tis. Kč, v r. 2009 1 901 526 tis. Kč. Odvody ze Sazky
byly roku 2006 navýšeny na 920,9 milionů, ale v r. 2008 odvedla
Sazka jen 452,7 mil. Kč. Situace pro sportovní hnutí je od této
doby téměř neměnná a jen se počítá, kolik českému sportu chybí.
V r. 2010 činily státní dotace 1 900 882 tis. Kč a dotace ze Sazky
(do 31. 3. 2010) pouhých 234,8 mil. Kč. Dne 11. 7. 2007 byla
v Bruselu Evropskou komisí schválena a zveřejněna první ucelená
iniciativa v oblasti sportu, tzv. Bílá kniha o sportu. Jejím účelem
je poskytnout strategickou orientaci týkající se role sportu v EU.
Pro ČR to znamenalo zahájení systematického mezirezortního
dialogu, který u nás v této době chyběl a bohužel stále chybí
(zdravotnictví, ekonomika, sociální záležitosti, vnitro, průmysl,
místní zdroje atd.  Mareš & Hušák, 2010). V tomto období byla
v ČR zaznamenána v souvislosti se sportovním prostředím častá
kritika jak ze strany vlády, tak ze strany veřejnosti. Například
v r. 2009 bývalý předseda vlády M. Topolánek a exministr školství O. Liška obviňovali Sazku, že je zodpovědná za klíčové problémy financování českého sportu. „…Nepřijímám odkazy na
hospodářskou krizi a na zvýšené odvody DPH…“ prohlásil
M. Topolánek (Mladá fronta Dnes, 2009) a podobně v Rádiu
Česko: „…Sazka je podnik, který je špatně nastaven. Výstavbou
haly vyčerpává potenciál, který má být orientován na sport…“
(Rádio Česko, 2009). V témže roce snížilo MŠMT ČR dotace
o 334 milionů Kč. Představiteli státu byli kritizováni i tehdejší
předseda ČSTV V. Srb, předseda ČOV M. Jirásek, prezident Au84
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toklubu ČR R. Ječmínek, předseda ČSS P. Baroch, starosta Sokola
L. Bernard a starosta Orla L. Šustr. V návrzích politiků byl mj.
i návrh na odebrání licence a. s. Sazka, výměna jejího managementu apod. Jeden z nejhlasitějších kritiků vedení ČSTV
P. Telička, který vedl ragbyovou unii, situaci ve sportovním prostředí kritizoval slovy „…česká tělovýchova se nachází ve finanční
krizi a některé svazy jsou na hranici existence…“ (Srba střídá
v čele ČSTV Kořan, 2010).
K žádným významným organizačním změnám sportovního
prostředí ani ve společnosti Sazka však nedošlo a situace se postupně uklidnila. V návaznosti na kritické připomínky nechali
M. Topolánek a O. Liška vypracovat návrh Koncepce státní podpory sportu v ČR, vycházející z Analýzy financování sportu v ČR
z téhož roku 2009 (materiál byl vypracován ve spolupráci MŠMT
ČR a ČOV). Z podrobné analýzy financování sportu (2009) vyplynulo, že sport jako ekonomické odvětví přináší do státního
rozpočtu více prostředků, než ze státního rozpočtu dotací dostává. Tento přebytek byl vyčíslen v rozpětí 1,1 až 3,7 mld. Kč. Přitom státní výdaje na sport dlouhodobě klesají. Bylo také zjištěno,
že ve státním financování sportu (porovnání veřejných výdajů na
sport na jednoho obyvatele) je ČR na úplném konci srovnávacího
žebříčku37 zemí EU, za námi zůstala jen Malta a Bulharsko. Pro
srovnání Slovensko, které mělo po revoluci v r. 1989 prakticky
stejnou výchozí pozici jako ČR, je v tomto žebříčku o 9 míst výše.
S cílem vytvořit jasný legislativní rámec pro komplexní řešení
sportu včetně jeho financování vláda ČR vytvořila dokument
k podpoře sportovního prostředí – Koncepci státní podpory
37

Autorský tým vycházel z dostupných dat, která byla převzata ze
studie francouzského předsednictví. Chybějící data byla převzata z materiálů národních organizací, eventuálně mezinárodních organizací
zabývajících se problematikou financování sportu. Údaje, které nebyly
dostupné, byly dopočítány extrapolační metodou.
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sportu v ČR. Tento materiál vznikl ke dni 17. 9. 2009 za podpory
tehdejší ministryně školství M. Kopicové, náměstka J. Kocourka,
zástupců ČOV a byl společným dílem odborníků střešních sportovních sdružení a pracovníků MŠMT ČR. Celou koncepci, která
mj. předpokládá vytvoření nového obecného zákona o sportu,
má do budoucna podpořit Podvýbor pro sport v Senátu PČR
vzniklý 13. 5. 2009, který se od této doby zabývá především problémy v organizační struktuře sportovního prostředí, systémem
jeho financování, a posiluje pozici sportu v ČR. Předsedou podvýboru byl zvolen senátor K. Kapoun. Zákon o sportu by měl
zajistit vznik chybějícího nového loterijního zákona, státní podporu k dobrovolnické činnosti, sjednocení resortních sportovních center, kontinuitu sportu a zejména znovu podpořit definici
veřejně prospěšné činnosti sportu. Je žádoucí, aby politická elita
v budoucnu podpořila rozvoj právního zázemí pro provozování
sportu, sportovních zařízení, výchovu a činnost odborníků. Nemělo by se zapomínat na ochranu integrity sportu, jeho autonomii a podporu činnosti neziskových sportovních organizací, dále
pak na zajištění financování sportu a začlenění sportu a tělesných
aktivit do všech stupňů aktivit výchovných a vzdělávacích programů (Analýza financování sportu v ČR, 2009). Dne 1. 12. 2009
získala EU v oblasti sportu novou dimenzi schválením Lisabonské smlouvy. Ze znění smlouvy plyne, že EU by měla podporovat
evropský sport, přihlížet k jeho specifické povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské a výchovné funkci. Česká republika smlouvu ratifikovala jako jedna
z posledních zemí EU. Poslanci po dlouhých tahanicích smlouvu
nakonec schválili. „Jsem rád, že Lisabonská smlouva Poslaneckou
sněmovnou prošla…“ reagoval tehdejší premiér M. Topolánek
(http://aktualně.centrum.cz/domáciúpolitika/slanek). Na Analýzu financování sportu v ČR a Koncepci státní podpory sportu
v ČR navazovala první veřejná konference Sport a stát v ČR, která
se konala 4.–5. 5. 2010 v Praze na Kavčích horách. Byla to první
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konference v uváděném transformačním období živě vysílaná
Českou televizí. Konference se zúčastnili zástupci sportovního
prostředí ČR, reprezentovaného střešními sportovními organizacemi a představiteli politických uskupení. Na konferenci byla
řešena čtyři základní témata: podpora sportu dětí a mládeže,
sport a reprezentace, financování sportu a jeho legislativa. Závěry
k jednotlivým tématům jsou uvedeny u kapitol se stejným názvem. Účastníci konference prohlašovali společný zájem na zlepšení podmínek pro tělesné aktivity občanů a deklarovali, že vyvinou úsilí k přijetí systémových opatření na ochranu, podporu
a financování sportu. Jako klíčové byly vyzdviženy oblasti výchovy, zdraví a volného času, sportovní zařízení, talentovaná mládež,
státní reprezentace, dobrovolní a profesionální trenéři a cvičitelé.
Všechny zúčastněné politické strany v reprezentativním zastoupení P. Nečas (ODS), M. Kalousek (TOP 09), C. Svoboda (KDU-ČSL), V. Filip (KSČM) a J. Paroubek (ČSSD) se zavázaly, že
v programových prohlášeních budou v budoucnu propagovat
koncepci podpory sportu v ČR a budou spolupracovat a vzájemné
přínosy mezi sebou konzultovat. Účastníci konference se shodli,
že investice do sportu je dlouhodobým vkladem pro zvýšení kvality života, morálních hodnot a zdraví občanů ČR (http://aktualne.
cemtrum.cz). Bylo zde také navrženo vytvořit samostatnou vládní
instituci pro sport. Již z předešlých let pozorujeme, že pokud má
sportovní prostředí ekonomické problémy, většinou se uchyluje
k myšlence vytvořit vlastní ministerstvo pro sport. Zasloužilo by
si samostatnou analýzu, zda naděje vkládané do případného zřízení podobné samostatné vládní instituce jsou oprávněné, či nikoli. Generální sekretář ČSTV J. Boháč po konferenci prohlásil:
„Smyslem konference bylo přesvědčit politické spektrum, že sport je
pro společnost nesmírně důležitý a že jeho potenciál plně nevyužíváme“ (Stát a sport, 2010).
Za změnu k lepšímu bychom mohli považovat skutečnost, že
všechny politické strany v ČR ve volebním období (2010) měly
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oproti předešlým rokům ve svých programových prohlášeních
sport a zavázaly se k realizaci koncepční podpory sportu v ČR.
Do této doby politické strany v transformačním období stavěly
na první místo v jednáních ekonomickou transformaci a hospodaření s prostředky, a v důsledku těchto priorit se často do pozadí
nebo na později odsouvalo řešení odborných věcí nevyjímaje
sportovní hnutí. Do budoucna by tak měla zesílit politická podpora sportu, zintenzivnění komunikace představitelů sportovního prostředí a zákonodárců. V souvislosti s volbami 2010 se
změnily také programy jednotlivých stran a s ním i vyjádřená
politická podpora sportu v ČR. Většina stran viděla hlavní prioritu v podpoře tvorby rozšířených školních vzdělávacích programů
v oblasti tělesně výchovy. Dále pak větší podchycení tělesného
rozvoje dětí již mladšího školního věku. Například ČSSD chtěla
podpořit meziškolní sportovní soutěže, rozšířit nabídku sportů ve
sportovních třídách o plavání, gymnastiku, basketbal, tanec, volejbal apod. Důvodem pro toto navrhované rozšíření je skutečnost, že hokej a fotbal nejsou ideální sporty pro všechny. Další
uvažovanou prioritou mělo být posílení finanční podpory lyžařských kurzů, cyklistických kurzů apod. V neposlední řadě pak
existuje záměr vytvořit grantovou podporu nevýkonnostních,
nesoutěžních částí sportovních klubů a oddílů. Většina politických stran by do budoucna také chtěla zlepšit podmínky pro
neorganizované formy sportovních aktivit, podpořit výstavbu
sportovně-rekreačních areálů a stezek i mimo velká města, více se
věnovat podpoře sportu handicapovaných osob a tělesným aktivitám seniorů. Strany ve svých programech chtěly zefektivnit
podporu vrcholového sportu a výchovu nových reprezentantů.
Grantovou formou pak přimět sportovní fakulty a katedry vysokých škol k aktualizaci jejich vědecko-metodického přístupu ke
sportu, aby mohly poskytovat relevantní servis a teoreticko-metodické zázemí sportovním svazům. V roce 2010 vláda vytvořená
koalicí ODS, TOP 09 a Věcmi veřejnými vnímá sport jako zásadní
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nástroj rozvoje a upevňování zdraví a tělesné i psychické kondice
dětí, mládeže a dospělé populace. Chce se zasazovat o vytvoření
systému podpory a oceňování dobrovolníků v oblasti sportovní
činnosti a je rozhodnuta podporovat aktivity, organizace a zařízení, které zvýší dostupnost sportu nejširší veřejnosti. Vláda tak
činí v přesvědčení, že podpora sportu se má především zpřístupnit a usnadnit sportovní a pohybové vyžití široké populaci.
Za svoji prioritu považuje podporu a rozvoj sportování mládeže, a to nejen v masovém měřítku, ale i podporu talentované
mládeže. Proto vláda kladla důraz na podporu systému návazné
péče o talentovanou mládež v podobě sportovních tréninkových
středisek pro mládež a středisek vrcholového sportu. Stejně tak
si zaslouží podporu systém lékařské péče o talentovanou mládež, který může třeba preventivními prohlídkami bránit tomu,
aby nedocházelo k ohrožení zdraví u mladých talentovaných
vrcholových sportovců. Vláda mj. chtěla podpořit také efektivnější čerpání z fondů EU na sport, a to i se specifickým důrazem
na projekt Evropský rok dobrovolnictví (2011)38. Vláda chtěla
přijmout nový zákon o sportu a transformací současného systému státní podpory zřídit grantovou agenturu pro podporu
sportu, aby finanční i institucionální podpora byla transparentní
a maximálně efektivní. Chtěla připravit model financování podpory sportu založený na čtyřech pilířích, a to na státní podpoře,
veřejné podpoře, soukromých zdrojích a vlastních zdrojích
sportovních organizací, a také intenzivněji podpořit systém vícezdrojového financování ve sportu. S novým zákonem o loteriích by měla vláda posílit rozpočty obcí a měst o část vybraných
prostředků z loterií za účelem posílení sportovních a kulturních
činností mládeže (Centrum sportu MV, 2009).
38

Dne 4. 11. 2009 přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu
rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství.
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5.1 Součinnost sportovního prostředí
se státní sférou
Státní správu zodpovědnou za oblast sportu nadále představují
na celostátní úrovni Ministerstvo školství ČR (MŠMT), Ministerstvo vnitra ČR (MV)39 a Ministerstvo obrany ČR (MO) se svými
orgány. Na regionální úrovni jsou to kraje s odděleními sportu
a středními školami, na místní úrovni obce s odděleními sportu
a základními školami. Do působnosti MŠMT ČR patří sportovní
třídy, sportovní školy, sportovní centra mládeže (SCM), školní
a univerzitní sport (školní sportovní přebory, školní přebory vysokých škol a České akademické hry), Fakulta tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy Praha, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc, Fakulta sportovních studií Masarykovy
univerzity Brno, vyšší odborné školy se zaměřením na sport (např.
VOŠ ČSTV Palestra – 2004). Součástí MŠMT ČR se stal také Antidopingový výbor ČR (1993) jako jeho příspěvková organizace
řízená příslušným náměstkem a laboratoř dopingové kontroly
(Slepičková, 2007). Na MŠMT ČR, které od počátku z důvodu
značného množství různorodých subjektů plnilo zejména koordinační funkci, vznikl r. 1993 odbor mládeže a odbor sportu, zabezpečující tuto koordinační činnost a přerozdělování financí plynoucích ze státních zdrojů. Odbor sportu dostal do své gesce vrcholový
sport a reprezentaci, sport pro všechny (SPV), mezinárodní vztahy,
39

Od 1. ledna 2009 se odbor sportu MV transformoval na samostatnou organizační složku státu, čímž vzniklo Centrum sportu MV.
Jedním z jeho úkolů je, v souladu se zákonem o podpoře sportu
č. 115/2001, zabezpečení přípravy sportovců ke státní sportovní reprezentaci ve sportovních odvětvích atletika, box, cyklistika, judo, moto,
plavání, střelba broková, střelba kulová, tenis, triatlon, volejbal, vzpírání, zápas, zimní sporty (biatlon a běžecké lyžování) apod.
90

5 VÝVOJ SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ V LETECH 1993–2010

vědu a výzkum ve sportu a některé další oblasti. Odbor řídí vždy
náměstek ministra školství pro sport a mládež. V roce 1993 řídil
tehdejší náměstek MŠMT pro tělovýchovu a sport J. Bělohlávek
oba resorty, tj. odbor mládeže i odbor sportu40. Prvním dokumentem se stalo vládní usnesení ze dne 7. 7. 1993 č. 371/1993 Ke komplexní péči orgánů o sportovní reprezentaci, které mělo zlepšit
podmínky pro přípravu sportovců a zajistit spolupráci resortů
vnitra, obrany, školství, mládeže a tělovýchovy na jejich přípravě
v resortních centrech (viz resortní centra) a zapojit do podpory
sportu také jiné subjekty. Tyto kroky byly vyvolány v důsledku
rapidně slábnoucí podpory mládežnického sportu, nekvalitní přípravy reprezentace, opomíjení sportu ze strany MŠMT a stále chybějících pravidelných toků financí do tohoto resortu. Na okraj
pozornosti státu, a to i na resortním MŠMT ČR, byly také často
odsouvány zájmy a potřeby sportovního prostředí, a proto v r. 1994
vzniklo již zmiňované Všesportovní kolegium ČR jako poradní
orgán MŠMT ČR a v r. 1995 ve spolupráci s řadou poslanců vznikl
podvýbor pro tělovýchovu u sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, se kterým dodnes úzce kolegium spolupracuje. V roce 1998 byla díky výše zmiňované úzké
40

Později se na postech ministrů školství vystřídalo 11 členů vlády
ČR se svými náměstky pro oblast sportu. Od roku 1993 byl ministrem
školství P. Piťha (náměstek J. Bělohlávek – 1998), 1994–1997 min.
I. Pilip, 1997–1998 J. Gruša, leden–červen 1998 J. Sokol, 1998–2002
E. Zeman (náměstek L. Malý – 2006), 2002– 2006 P. Buzková (náměstek
K. Hrdý – 2007), 2006–2007 M. Kopicová, leden–říjen 2007 D. Kuchtová
(náměstek I. Kaderka vystřídán J. Kocourkem), říjen 2007 – listopad
2007 ministerstvo řídila 1. náměstkyně E. Bartoňová, listopad–prosinec
2007 současně místopředseda vlády a ministr životního prostředí
M. Bursík, prosinec 2007 – květen 2009 O. Liška, květen 2009 – červen
2010 M. Kopicová, červenec 2010 – květen 2012 J. Dobeš, květen 2012 –
červenec 2013 P. Fiala.
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spolupráci mezi zástupci sportovního prostředí a MŠMT ČR a iniciativy Všesportovního kolegia doplněna Rada MŠMT pro tělovýchovu a sport (1990) o zástupce ATJSK, KČT a ČSS.
Vláda ČR vydala ve spolupráci se subjekty sportovního prostředí 8 důležitých vládních usnesení k podpoře sportu. Po prvním usnesení, dokumentu Ke komplexní péči orgánů o sportovní
reprezentaci (1993), se až po více než pěti letech odmlky vrátila
k problematice sportu a poprvé v polistopadovém období přijala
6. 1. 1999 Koncepci státní politiky v tělovýchově a sportu v ČR
(dále jen Koncepce). Byl to první důležitý dokument, který mapoval oblast sportovního hnutí v ČR a popisoval aktuální situaci
s hlavními problémy a poukazoval na nutnost věnovat sportovnímu prostředí pozornost a finanční prostředky. V koncepci se
poukazovalo na nedostatek sportu a pohybových aktivit u obyvatel, zejména však dětí a mládeže, a s tím související problém zániku sportovních kroužků a sportovních her na základních a středních školách. Koncepce prosazovala vytvoření chybějícího zákona o podpoře sportu a kritizovala systém podpory a rozvoje
sportovně talentovaných dětí a mládeže, jejich trénink a přípravu
na vrcholné soutěže. Absence systému  zánik dříve fungující
soustavy zdravotní péče v oblasti sportu, zánik sportovních center, center pro talentovanou mládež a podobných zařízení (přípravu zajišťovaly jen sportovní svazy)  se projevovala poklesem
počtu úspěšných českých vrcholových sportovců. Problémem byl
i živnostenský zákon, který nevyžadoval od podnikatelů v oblasti
sportu žádnou kvalifikaci, což bylo zvláště u některých rizikových
sportů, kupř. střelectví, značně neadekvátní. Koncepce se dále
zaměřovala na nevyhovující stav sportovišť a prostor určených
pro sport, což bylo způsobeno neustále se snižujícími dotacemi ze
státního rozpočtu41. V předkládací zprávě ke Koncepci (1999) je
41

Finance na investiční a neinvestiční dotace občanským sdružením
na veřejně prospěšné programy, na státní sportovní reprezentaci a čin92
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uvedeno, že „…sportovní spolky (ČSTV, Orel, ČOS, Autoklub
ČR…) se rozhodující měrou podílí na správě a provozu majetku
v hodnotě 53 269 mil. Kč. Významná část tohoto majetku není
vlastnictvím spolků, ale vztahuje se na něho institut trvalého užívání
podle § 70 jinak zrušeného zákona č. 109/1994 Sb., tento právní stav,
spolu s postupnou restrikcí státní finanční podpory, vede k postupnému a trvalému snižování jeho funkčnosti…“ Existence práva
trvalého užívání byla zrušena až zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu majetku státu na občanská sdružení v tělovýchově a sportu, který nabyl platnost 1. 7. 2002 a vyřešil TJ/SK dlouhodobý
problém.
Nízká úroveň podpory sportovního prostředí v těchto letech
byla zaznamenána v obcích a nedostatečná byla i spolupráce mezi
vládními a nevládními organizacemi v oblasti sportu. Koncepce
obsahovala návrhy na řešení aktuální situace a kroky k organizaci
a sjednocení sportovního prostředí do budoucna. Vláda se zavázala k všestranné podpoře sportovního prostředí jako k veřejně
prospěšné činnosti, a to zejména ve prospěch mladé generace,
a uložila si připravit dokumenty Národní program rozvoje sportu
pro všechny a Zásady komplexní péče pro sportovní reprezentaci ČR (Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České
republice, 1999). Dokument Zásady komplexního zabezpečení
státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů, byl 14. 7. 1999 usnesením vlády ČR č. 718 vydán
a 5. 1. 2000 na něj navázal třetí významný dokument deklarující
závazky a úkoly státních a samosprávných orgánů v podpoře
a ochraně sportu – Národní program rozvoje sportu pro všechny.
Uvedené dokumenty vytvořily legislativní východiska k vytváření
systému zajišťování a realizace sportovního prostředí v ČR. Nánost rezortních sportovních center v r. 1995 činily 1 266 961 tis. Kč.,
v r. 1996 1 260 433 tis. Kč., v r. 1997 1 089 663 tis. Kč. V r. 1998 jen
914 979 tis. Kč.
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rodní program rozvoje sportu pro všechny byl zpracován Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a jeho cílem bylo
„…postupně změnit společenské i materiální podmínky ve prospěch celoživotního aktivního využívání účinných a bezpečných
forem sportu nepoškozujících životní prostředí pro co největší počet
občanů…“ (Usnesení vlády, 1999).
Spolupráce sportovního prostředí s MŠMT ČR vyvrcholila přijetím zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ze dne 28. 2. 2001.
Byl to první a zatím poslední zákon v ČR, který komplexně vymezoval postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné
činnosti a stanovil úkoly ministerstev, jiných správních úřadů
a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
Zákon přisoudil dominantní úlohu MŠMT ČR v přípravě a schválení koncepcí, zabezpečení financování a měl vytvořit prostor pro
státní sportovní reprezentaci, vydávat antidopingový program
a kontrolu dopingu, rozhodovat o akreditaci vzdělávacích sportovních zařízení, koordinovat činnost rezortních sportovních
center MO a MV. Zákon také významně posílil postavení sportu
nejen ve společnosti, ale díky právě probíhající reformě veřejné
správy (2000–2002) vytvořil prostor pro podporu sportu také
v nově vzniklých 14 krajích. Později v r. 2008 byl v souvislosti
s přijetím zákona o Policii ČR doplněn novým § 7ae, a to o povinnostech provozovatele sportovního zařízení, posílení pravomocí MV, správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob, určení pokut za přestupky a správní delikty (Zákon
o podpoře sportu, 2001). Díky vydaným vládním materiálům
bylo možné v krajích zpracovat krajské koncepce rozvoje sportu
a realizovat rozvojové programy. Ve 14 krajích se vytvořila krajská kolegia a zřizovala se samostatná oddělení nebo odbory pro
sport. Od této doby nemohl nikdo suplovat jejich práci a bylo
věcí každého kolegia, jak si v místě své zájmy prosadí. Krajská
kolegia začala úzce spolupracovat s Všesportovním kolegiem ČR,
jehož hlavním cílem byla aktivita a lobování v politickém pro94
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středí, které je od veřejné podpory sportu neoddělitelné. Stejné
úkoly vyplývaly ze zákona i českým obcím a podle zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, měly kraje a obce ČR za povinnost podporovat sport pro všechny, přípravu sportovních
talentů, včetně zapojení postižených občanů, zabezpečit výstavbu
nových sportovišť a zajistit jejich údržbu. Péče o sport v krajích
a obcích však nebyla zákonem vymezena a nedošlo tak k vytvoření pravidel rozdělování prostředků potřebných pro sportovní
prostředí. Všesportovnímu kolegiu se v době velkého nezájmu
vlády ČR podařilo alespoň prosadit, aby dotace pro tělovýchovu
a sport i nadále zůstávaly v pravomoci MŠMT, což bylo potvrzeno 8. srpna 2003 usnesením vlády č. 807 Zprávou o stavu decentralizace dotací na kraje. V roce 2003 vyplynuly ze zprávy
o spolupráci a podpoře sportu v krajích, a to z údajů předaných
zástupci krajských Všesportovních kolegií 6. 3. 2003, značné rozdíly, jak v podpoře sportu samotných krajů, tak ve formě spolupráce orgánů kraje a Všesportovního kolegia (zprávu poslalo jen
10 krajů). Tehdejší sekretář Všesportovního kolegia P. Poštík
uvedl, že „…u 7 krajů se dá spolupráce s krajskými kolegii hodnotit jako vynikající, 7 krajů podporuje sport pomocí grantů a přímých dotací, u 5 navrhuje rozdělení financí poradní orgán Rada
pro tělovýchovu a sport…“ Tím byla v jednotlivých krajích zjištěna
a potvrzena diametrální odlišnost v přístupu ke sportu, podmínkách i objemu přidělených dotací na sport (Poštík, 2003). Podle
Flemra (2009) v roce 2007 ve většině krajů fungovala krajská
Všesportovní kolegia již aktivně, s cílem zajistit maximální možnou podporu sportu. Dále Flemr uvádí, že při alokaci finančních
zdrojů, která někdy závisí na úzkých sociálních sítích politických
elit, jejichž rozhodnutí jsou činěna bez ohledu na názory občanů,
se často uplatňuje alokace krajských finančních prostředků do
velkých fotbalových nebo hokejových klubů. Objem veřejné finanční podpory těchto klubů, jež jsou financovány i na komerční
bázi, tak představuje nepřiměřený podíl z celkového příspěvku
95

SPORT A ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY PO ROCE 1989

kraje, který do sportu směřuje. Zástupci sportovních oddělení
o schvalování finanční podpory mnohdy ani nevědí. Vyplynulo
to z výsledků studie Flemra ze 17. 4. 2007 a terénních poznámek
a rozhovorů se zástupci sportovního hnutí a krajskými úředníky.
Nejednotnost přístupu ke sportu v různých krajích platí dodnes.
Později se vláda ČR za spolupráce MŠMT ČR snažila navázat na
předešlá usnesení a zákony, ale po mnoha jednáních s odborníky
ze sportovního prostředí byly přijaty jen Směry státní politiky
v tělovýchově a sportu na léta 2004–2006 ze dne 9. 7. 2003,
v nichž se klade důraz na podporu sportu, a to jak ze strany
MŠMT ČR v otázce financování, tak na podporu vrcholového
sportu a jeho zdravotní zabezpečení. Doporučení spolupracovat
na realizaci směrů dostaly také jednotlivé kraje, obce a občanská
sdružení vyvíjející činnost v oblasti sportu. Usnesení Směry státní
politiky v tělovýchově a sportu na léta 2004–2006 nebylo pro
sportovní prostředí nijak průlomové. Poukazovalo se v něm na
nedostatek nových mladých dobrovolníků ve sportu, nedostatečnou a nesystémovou podporu vědy a výzkumu, na rezervy v poskytování státní podpory sportu (možná duplicita, absence
pasportizace a účasti územních orgánů). Nezměnil se ani nezájem
mládeže o sport a nízký počet hodin tělesné výchovy na školách.
Na tyto dlouho neřešené problémy bylo poukazováno i v předešlých vládních materiálech. Nově vyvstaly jen problémy s chybějícím regionálním přístupem v rozdělování financí ze státního
rozpočtu a s využitím vícezdrojového financování. Nedostatečná
byla nabídka sportovních produktů pro tu mládež, která se
v systému výběru talentů neprosadí. U sportovních klubů a svazů
se poukazovalo na nekvalifikovaný marketing a na nízkou a nedostatečnou úroveň monitoringu a efektivního využití finančních
prostředků ze státních zdrojů a na systém zdravotního pojištění,
který nemotivoval k osobní zodpovědnosti za zdravotní stav
sportovce (Směry státní politiky, 2004–2006). Ve Směrech státní
politiky se objevily návrhy na podporu státní reprezentace jen
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u olympijských sportů, hrazení zvýšení fyzické zdatnosti a speciálních dovedností u Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a na podporu přípravy obyvatelstva k obraně
státu, to vše z prostředků pro sport. S těmito body zastupitelé
Všesportovního kolegia nesouhlasili, nicméně ve Směrech zůstaly
(Všesportovní kolegium, 2008).
V lednu 2007 se změna ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (ministryni M. Kopicovou vystřídala do října 2007 D. Kuchtová) promítla do dalších personálních změn na MŠMT ČR. Náměstek pro sport I. Kaderka požádal v říjnu 2007 o uvolnění
z funkce a nahradil jej J. Kocourek (do r. 2010). Pro sportovní
prostředí zprvu pozitivní vývoj v tomto resortu trval pouze do
poloviny roku 2007. Rezignace D. Kuchtové, mnohatýdenní bezvládí a nástup nového ministra O. Lišky, který po svém nástupu
obtížně hledal čas na setkání s představiteli sportovního prostředí, nemělo na rozvoj sportovního prostředí pozitivní dopad (Srb,
2008. p. 5). Nejvýznamnější poradní orgán Rada ministra pro
sport, která je složena se 6 předsedů svazů a tří význačných sportovců ČR, se v této době ani nesešla (naposledy se sešla za působení ministryně Kopicové). Více než roční interval mezi zasedáními prakticky eliminoval význam a smysl tohoto orgánu.
Naopak efektivní byla spolupráce s MŠMT ČR při tvorbě a vyhlášení Programu státní podpory sportu a metodiky pro jeho používání a vyúčtování. Podobně tomu bylo při systémových úpravách
řízení a financování sportovních tříd a sportovních center mládeže, kde byla posilována role sportovních svazů, v oblasti mezinárodní spolupráce zejména v souvislosti s tvorbou Bílé knihy
o sportu42 a s přípravou priorit v oblasti sportu v průběhu českého
předsednictví EU v roce 2009. V červnu roku 2009 se bývalá ministryně školství M. Kopicová spolu s náměstkem odpovědným
42

Dokument Komise evropských společenství projednaný v Bruselu
dne 11. 7. 2007.
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za oblast sportu J. Kocourkem, místopředsedou ČOV J. Kejvalem
a P. Kořanem (tehdy místopředsedou ČSTV) rozhodli předložit
novou chybějící koncepci státní politiky ve sportu. Z vypracovaného návrhu byla ke dni 17. 9. 2009 vydána nová Koncepce státní
podpory sportu v ČR (dále jen koncepce 2009). Vznikla v době,
kdy podle Analýzy financování sportu v ČR (2009), která byla
vypracována na podnět bývalého předsedy vlády M. Topolánka
a bývalého ministra školství O. Lišky, není sport dostatečně podporován a jeho rozpoznaný potenciál není plně využíván. Na
základě této analýzy a statistických šetření z posledních let, kde se
opět potvrzuje snižování zájmu mládeže o sport, zhoršení tělesné
zdatnosti dětí a stálý úbytek dobrovolníků ve sportu (Eurobarometr, 2010), hledá koncepce 2009 možná východiska a řešení
problému. Poukazuje na současný stav sportovního prostředí,
kde na okraji zájmu společenské a ekonomické podpory vč. mediální pozornosti je dlouhodobě sport pro všechny, kde je potřebné zcela nově nastavit sociálně-ekonomické podmínky pro
práci dobrovolníků tak, aby vznikla pozitivní motivace zájemců
o práci v této veřejně prospěšné činnosti. Po celou dobu transformačního období je pozorována snižující se aktivita dobrovolníků s odbornou kvalifikací, která je zároveň společensky nedoceněná. To má za důsledek útlum spolkového života ve sportu.
Podle koncepce 2009 je reálné využít úprav v daňové oblasti využívané již v šesti zemích EU, a to osvobozením dobrovolníků od
povinnosti odvádět daně, poskytnout daňové úlevy sponzorům,
kteří se podílejí na vícezdrojovém financování sportovního prostředí apod. V oblasti sportu pro všechny by do budoucna měla
být státní podpora zajišťována a realizována s využitím spoluúčasti krajských rozpočtů prostřednictvím působení občanských
sdružení. Státní podpora by se měla také orientovat na zlepšení
podmínek pro sportovní a pohybovou činnost celé oblasti zdravotně handicapovaných občanů a odbornou přípravu dobrovolných pracovníků. Koncepce 2009 dále srovnává financování
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sportu v zemích EU, vliv sportu na státní rozpočet, poukazuje na
stav sportovního prostředí v ČR, a to často v bodech, které se
objevovaly již ve vládních materiálech Koncepce státní politiky ve
sportu (1999) a ve Směrech státní politiky (2002–2004). Oproti
předešlým dokumentům se v širším měřítku věnuje významu
sportu ve společnosti a porovnává státní výdaje do oblasti sportu
v letech 1989–2008. Vymezuje základní pojmy sport, vrcholový
sport, sportovní klub a svaz, doping, sportovní akce apod. Zaměřuje se na rozhodnější politickou podporu v krajích a obcích.
U krajů, měst a obcí, které jsou zodpovědné za financování sportovních zařízení a jejich činnost v oblasti sportu pro všechny je
nutné tuto zodpovědnost jasně definovat. Za další významný
faktor považuje koncepce 2009 získávání mladé generace pro
pravidelnou sportovní činnost. Poukazuje na nedostatečné materiálně-technické zabezpečení stavu sportovních zařízení a dlouhodobý nedostatek prostředků na jejich provoz a údržbu, na
chybějící systematický celostátní přehled o počtu a kvalitě sportovních zařízení. Upozornila také na nekoordinovanost nové
výstavby sportovních objektů. Ve sportovním prostředí v ČR
nejsou dostatečně implementovány předpisy a doporučení EU
(oblast legislativy), a sportovní organizace pracují v legislativních
podmínkách, které nejsou zcela harmonizované s evropským
standardem. V oblasti legislativy je cílem státní politiky zpracovat
nový zákon o sportu, který by měl obsahovat především systém
státní podpory sportu v ČR a který bude v souladu s mezinárodními smlouvami. Cílem legislativy v oblasti loterijních a sázkových společností je v zákonech nově zakotvit, aby všechny loterní
a sázkové kanceláře poskytovaly kompenzace za využívání sportovních soutěží. Zákonem je třeba také upravit, aby si jednotlivé
sportovní svazy, které dosud většinou fungují jako občanská
sdružení a nejsou podle zákona založeny za účelem podnikání,
mohly svojí činností na část svých aktivit prostředky vytvářet.
V současnosti největší část zdrojů ve sportu tvoří vlastní příspěvky
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hrazené sportujícími (až 50 % příjmů). Do budoucna by legislativa
měla zvýhodnit dárce a sponzory v oblasti sportu, kteří jsou zatěžování daněmi, a to jak na straně darujícího, tak na straně obdarovávaného. Měly by se také poskytnout daňové úlevy sponzorům,
kteří se podílejí na vícezdrojovém financování sportovního prostředí. Koncepce (2009) se dále věnuje neutěšenému stavu v podpoře péče o talentovanou mládež a oblasti státní sportovní reprezentace, kde jsou do sportovních středisek zařazováni sportovci
především formou náboru, nikoli formou výběru. Není zde ani
dostatečně vymezena pozice vedoucího trenéra a jeho mzdové
zabezpečení. Stále chybí návaznost na systém péče o sportovní
talenty, podceňuje se vzdělání ve sportu a ubývá sportovců s ukončeným terciárním vzděláním. Pro handicapované sportovce neexistují bezbariérové projekty. Ve školství chybí systémová koordinace vlastního sportovního vědeckého výzkumu, ze strany ředitelů
škol stále chybí ochota zařadit více hodin tělocviku. Pro zefektivnění oblasti státní sportovní reprezentace byla v roce 2009 nově
zřízená centra U 23. Do budoucna by měla vzniknout centra státní
sportovní reprezentace (CSSR) a specifická centra sportovních
svazů, která by měla zohlednit činnost stávajících RSC. Centra
státní sportovní reprezentace by měla být nejvyšším zabezpečujícím článkem systému přípravy ke státní sportovní reprezentaci
v návaznosti na nižší články systému státní podpory sportu. Vyšší
kvalitu všech složek podílejících se na sportovním výkonu, regeneraci, ubytování a stravování by měla v budoucnu zajistit Národní
sportovní centra pro vrcholový sport a přípravu ke státní sportovní
reprezentaci, která by měla být vybrána ze stávajících sportovních
zařízení. V oblasti školství, v zájmu oslovení co největší části mladé
generace, by se měla zavést koncepční výchova v duchu olympizmu. V nadcházejícím období by měla být státní podpora sportovním svazům poskytována bez striktního vymezení sportů
a nové vymezení sportovních svazů by mělo být ve vazbě na dvě
ucelené skupiny TOP olympijských sportů a neolympijských spor100
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tů. Uvnitř těchto skupin by neměla být další diferenciace a pořadí
jednotlivých sportů by se jako doposud stanovovalo podle sportovní úspěšnosti a kritérií reprezentačního klíče. Vzhledem ke
stavu veřejných financí je zřejmé, že financování sportu je třeba
zajistit i z jiných zdrojů, které by se mohly navýšit z části příjmů
koncesionářských poplatků. V minulosti (před rokem 1989) platila
smlouva mezi tehdejší Československou televizí a ČSTV o povinnosti finanční úhrady za vysílání sportovních televizních přenosů.
Tento princip v současné době využívá jen několik sportovních
svazů, a to za nepříliš výhodných podmínek. V oblasti zdravotního
zabezpečení sportu je žádoucí, aby se pro potřeby úrazové prevence a vyhodnocování potřeb v oblasti sportu znovu zavedl systém evidence sportovních úrazů a zavedly se opět povinné preventivní zdravotní prohlídky hrazené zdravotními pojišťovnami. U mládeže zařazené do systému sportovní přípravy se státní podporou
by se měla stát preventivní specializovaná zdravotní prohlídka
základní podmínkou. Ve sportovních svazech by měly vzniknout
zdravotní komise sportovních svazů (http://www.msmt.cz/pro-novinare/). K zesílení politické podpory sportu byl 7. 5. 2009 na podnět senátora K. Kapouna zřízen podvýbor pro sport v Senátu PČR
a K. Kapoun byl zvolen předsedou tohoto podvýboru. Doposud
činný podvýbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který měl
v péči sport, v posledním období rozhodně aktivitou nehýřil (Boháč, 2009). Cílem vzniklého podvýboru bylo posílit pozici sportu
v ČR a jeho význam nejen pro zdraví, ale také jako instituci formující charakter zejména mladých lidí. Z důvodu upevnění svého
postavení prodělalo změny také Všesportovní kolegium, které bylo
v září 2010 ustaveno jako samostatný právní subjekt v podobě
zájmového sdružení právnických osob. Do roku 2010 působilo
Všesportovní kolegium bez právní subjektivity43. Předsedou Vše43

Sdružení bez právní subjektivity je závazkovým vztahem vzniklým
ze smlouvy. Jedná se o právní vztah, který vzniká uzavřením smlouvy,
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sportovního kolegia byl zvolen P. Kořan (od roku 2010–2012
také předseda ČSTV), místopředsedou M. Jirásek (tehdejší předseda ČOV). Ke vzniku nového právního subjektu Kořan řekl:
„Věřím, že budeme důstojným partnerem vlády, ministerstev,
parlamentu a dalších veřejných, státních nebo samosprávných
institucí, v jejichž kompetenci sport, tělovýchova a turistika jsou.
Shodli jsme se na tom, že jedním z prvních kroků by měl být návrh
smlouvy, která nastaví parametry naší spolupráce s MŠMT“ (Kořan, 2010). Všesportovní kolegium od svého vzniku (1994) zastupuje zájmy cca 98 % sportujících občanů, kterých je v ČR roku
2010 registrováno přibližně 2 910 000. Členy kolegia zůstaly organizace AŠSK, ATJSK, AČR, ČASPV, ČOS, ČOV, ČSS, ČSTV,
KČT a Orel. Členem již není Sdružení sportovních svazů ČR.
Např. na Slovensku organizace, která by reprezentovala a obhajovala sportovní prostředí a současně nebyla jenom direktivním
orgánem, chyběla. Její absence způsobovala špatné hospodaření
se svěřeným majetkem (hlavně SZTK) a podílí se také na neschopnosti připravovat kvalitní projekty pro čerpání z fondů EU,
je jedním z faktorů ovlivňujících stále se snižující členskou základnu a počet kvalifikovaných odborníků ve většině sportovních
svazů (Grexa, 2008, p. 63).

5.2 Rozvoj spolkové sféry
Po roce 1993 se na řízení a rozvoji českého sportovního prostředí podílí spolková sféra v čele se střešními organizacemi
a jednotlivými sportovními svazy, TJ/SK a řadou dalších samostatných organizací působících ve sportu. Jednotlivé organizace
kterou se několik osob (nejméně dvě) sdružuje, aby se společně přičinily
o dosažení sjednaného účelu (§ 829 odst. 1 občanského zákoníku).
Smlouva je dvoustranným nebo vícestranným právním úkonem.
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mají v této době již stabilní územní strukturu a jen rozvíjejí svoji
činnost. Dopad na hospodaření a rozpočet organizací měly
i v tomto období dlouhodobé spory zejména mezi ČOS a ČSTV.
Nejpočetnější střešní organizace ČSTV po rozdělení ČSFR nezměnila název, ale jen svou zkratku (z ČeSTV na ČSTV) a kopíruje územní uspořádání státu. Svou činnost ukončila Federace
rekreační tělesné výchovy a sportu, která sdružovala českou
ASPV a slovenskou RTVŠ a svaz se dále rozvíjel jako Sport pro
všechny, asociace rekreační tělesné výchovy a sportu (ASPV).
Dnes působí pod názvem Česká asociace Sport pro všechny
(ČASPV), která funguje jako samostatný sportovní svaz při
ČSTV a podporuje rozvoj rekreační tělesné výchovy a sportu na
celém území ČR. Autoklub Republiky československé (AKRČs)
se změnil na současný Autoklub České republiky (AČR). Svoji
činnost nadále úspěšně rozvíjely Sdružení sportovních svazů ČR
(SSS ČR), Český střelecký svaz (ČSS) a Letecká amatérská asociace (LAA), která pořádá sportovní a rekreační létání. Na půdě
základních a středních škol vznikla již v r. 1992 střešní organizace
Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), která je financována MŠMT ČR a nadále rozvíjí svou činnost. Česká obec sokolská navázala na své tradiční uspořádání do žup (území zahrnující
několik okresů), stejně tak i organizace Orel. Spolkovou sféru
dále dotvářejí organizace Junák, DTJ, KČT, YMCA a YWCA,
Makkabi a další. Na republikové úrovni pracoval od 21. 12. 1992
obnovený ČOV. Některé subjekty nebyly se situací ve sportovním
hnutí spokojeny a dostávaly se do opozičního postavení k ČSTV.
V případě ATJSK byla nespokojenost s duplicitou členské základny, kdy 75 % členů ATJSK bylo zároveň členy ČSTV, což se
projevovalo jejím nevýhodným financováním. Proto ještě v lednu
1992 ATJSK z ČeSTV vystoupila. V té době A. Vachta (delegát
VH ČSTV) situaci hodnotil slovy „…jakkoli je ČSTV dominantní
organizací, táhne za sebou, žel, marast minulosti s tím, že se neuskutečnila systémová opatření ani organizační opatření…“ (jed103
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nání VV ČSTV, 1994). I přesto v r. 1994 představitelé organizace
požádali o návrat pod křídla ČSTV s podmínkou zachování
vlastní právní subjektivity a suverenity ve svých stanovách. Se
situací nebyl spokojen také KČT a 12. 4. 1997 předal J. Havelka
(tehdy předseda KČT) na VH ČSTV tehdejšímu generálnímu
sekretáři VV ČSTV P. Klapušovi dopis o vystoupení KČT z ČSTV.
Mezi subjekty došlo ke shodě v záležitostech vzájemného uznání
členské základny (zohlednění duplicity) a hodnot majetku KČT
pro potřeby klíče k dělení prostředků získaných ze Sazky. V roce
1997 bylo z celkového počtu 46 866 členů turistiky evidovaných
v ČSTV zohledněno 39 710 členů ve prospěch členské základny
KČT a 7 156 členů ve prospěch ČSTV. Klub českých turistů se
neúspěšně pokusil o bezúplatné převzetí 1,2 % akcií ze společnosti Sazka, ale po vystoupení z ČSTV se na jejím výtěžku podílet
nemohl. Zajistil si tak dotaci přímo z MŠMT (Dohoda o ukončení členství KČT v ČSTV, 1997). Během transformačních let
získával KČT postupně svůj dřívější majetek. V Krkonoších zcela
novou Výrovku, Luční boudu, Chatu pod Studničkou, Fučíkovu
boudu, Veseckou boudu aj. Mezi spolky postupně docházelo
k hlubšímu organizačnímu, někde i personálnímu propojování,
nebo alespoň k domluvám na těsnější spolupráci. Byly vyřešeny
vztahy s Orlem a s ATJSK a stabilitě sportovního prostředí v ČR
pomohlo také založení již výše zmiňovaného Všesportovního
kolegia (1994). K 31. 12. 1995 byla uzavřena dohoda o vzájemné
spolupráci mezi ČOS a ČSTV, v níž se obě strany zavázaly komplexně dořešit veškeré převody nemovitého i movitého majetku
mezi ČSTV a TJ Sokol, které přešly z ČSTV do svazku ČOS
v letech 1990–1992. Česká obec sokolská se zavázala, že v obcích
a městech, kde převzala původní sokolský majetek podléhající
restituci podle zákona č. 173/1990 Sb. a kde dosud nebyla obnovena místní TJ Sokol, bude zabezpečen rozvoj sportu. Český svaz
tělesné výchovy a Česká obec sokolská se dohodly na možnosti
ukončení některých vleklých sporů popř. i stažením žaloby v těch
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případech, kde se to jevilo důvodné (Dohoda o vzájemné spolupráci, 1995). Rozšiřovala se i spolupráce mezi organizacemi ČOV
a ČSTV, které od začátku sbližoval společný zájem, jímž byla
péče o státní sportovní reprezentaci. Prolínají se i funkcionáři
ČOV a ČSTV, kteří se začali pravidelně scházet. Společně se
v r. 1993 staly zakladateli Antidopingového výboru ČR a od začátku transformace ČOV ekonomicky podporoval využití sportovních center ČSTV olympijskými svazy. Spolupráce vyvrcholila
v červnu r. 1997, kdy představitelé ČSTV a ČOV podepsali
smlouvu o Zásadách vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů sportu v ČR a k zabezpečení přípravy sportovní reprezentace ČR. Sedm členů užšího vedení ČSTV se stalo také
členy ČOV. Od téhož roku se stal ČOV devátým akcionářem
Sazky se zhruba 2% podílem, kdy ČOS ustoupila jedním procentem a ČSTV zbyl konečný podíl na výtěžku 68 %. Organizace
ČSTV a ČOV se od roku 2003 společně (pod přímou patronací
ČOV) podílejí na přípravě republikových olympijských her dětí
a mládeže (ODM), které se konají jednou za dva roky (letní
a zimní). Od roku 2004 spolupracují na postupném řešení jednotlivých prvků systematické zdravotnické péče o sportovní reprezentaci ČR – zavedení centrální evidence sportovců, zavádění
individuální zdravotnické dokumentace, zprostředkování komunikace se svazy při vytváření systému kvalitnějšího preventivního
servisu i vlastního lékařského zabezpečení vrcholových sportovců. Hlavním partnerem v této oblasti bylo Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace (CZZSR), ustavené
v roce 200244. V období 2002–2006 neměli zástupci jednotlivých
subjektů téměř žádnou možnost podílet se na přípravě materiálů
44

Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace je
samostatné zdravotnické zařízení, které bylo ustaveno pro potřeby vrcholového sportu a zvláště sportovní reprezentace jako reakce na zásadní
materiály přijaté v letech 1999–2001.
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k podpoře sportovního prostředí. Nescházela se ani Rada tělesné
výchovy a sportu MŠMT, která měla sehrávat roli oponenta vůči
vládě ČR a MŠMT (Srb, 2006, p. 5). V r. 2003 byl zvolen i jiný
systém rozdělování investiční a neinvestiční dotace na sport.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo nové zásady rozdělování investičních dotací, a to podáváním žádostí přes
nově vytvořená krajská pedagogická centra, která měla posuzovat
jejich formální správnost. Vzrůstaly tím aktivity jednotlivých
spolků, a to nejen občanských sdružení v oblasti sportu, ale aktivitu projevovaly i nové organizační články státní správy při krajských úřadech a aktivní byla i politika zastupitelstev obcí a měst
v oblasti sportovního prostředí, která se k těmto žádostem mohla
připojit. Vzrůstalo napětí mezi spolky kvůli pocitu preferování
některých spolků na úkor jiných. Po řadě jednání představitelů
Všesportovního kolegia a podvýboru pro tělovýchovu a sport
připustilo MŠMT podání pozměňovacích a doplňujících návrhů
spolků k vládnímu materiálu Směry státní politiky v tělovýchově
a sportu na léta 2004–2006, ke kterému se zprvu nemohly vyjádřit a jehož zpracování bylo uloženo jen MŠMT. Proto korespondoval materiál z větší části s dokumenty z let 1999 a 2000 (Zásady
komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně
systému výchovy sportovních talentů, Národní program rozvoje
sportu pro všechny v České republice a Zákon o podpoře sportu)
(Slepičková, 2007, p. 110).
Spolkovou sféru a zejména spolky, které byly akcionáři Sazky,
poznamenalo od 1. 1. 2005 zrušení daňové výjimky pro loterijní
společnost Sazka. Spolu s tím Sazka splácela úvěr za výstavbu
O2 arény a přibyly další důvody, proč snížit odvody směrem
k akcionářům. Tímto zásahem a následným schválením se snížil
výtěžek Sazky v r. 2005 o cca 250 mil. Kč. Situace se také přiostřovala v jednáních s MŠMT, zejména o užití státních prostředků
ve prospěch sportu. Tehdejší náměstek K. Hrdý prezentoval na
podvýboru pro sport a tělovýchovu své názory a trval na tom, že
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5 VÝVOJ SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ V LETECH 1993–2010

„…nehodlá při jednání o dotacích jednat s vrcholovými spolky,
které jsou jen servisními organizacemi pro nižší organizační jednotky, ale bude jednat jen se svazy“ (Poštík, 2008; Všesportovní
kolegium, 2008). Náměstek K. Hrdý v této době požadoval, aby
dotace z MŠMT šly přímo ke sportovním svazům, které zabezpečují státní reprezentaci, řídí a organizují činnost v příslušném
sportu a hájí zájmy sdružených subjektů. Zjednodušení a přímé
směrování finančních toků na konečného příjemce je žádoucí
z hlediska úspory administrativních nákladů a bylo by pravděpodobně přínosem i z psychologického hlediska pro samotné svazy.
I kdyby k tomuto napřímení finančních toků došlo, zůstaly by
ČSTV stále role koordinační a další role, které v současnosti organizace vykonává. V roce 2010 byla patrná obava ČSTV ze změny
a jistá snaha o zakonzervování stavu přerozdělování finančních
prostředků. K ostatním institucím a organizacím v oblasti sportovního prostředí patří různé formy neorganizované tělovýchovné
a sportovní činnosti občanů a neformálních skupin, ponejvíce na
úrovni komunální. Z organizací jsou to např. profesionální kluby
ve formě obchodních společností, dále organizace, družstva nebo
podnikatelé, kteří svou činnost spojují se sportem, jeho podporou, organizováním, servisem technickým, vědecko-výzkumným,
zdravotnickým, metodickým a publikačním, výrobou náčiní, nářadí, budováním a provozováním sportovních zařízení apod. Jsou
to např. Česká nadace sportovní reprezentace, Centrum zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace, Nadace sportující mládeže, Olympia a. s.  sportovní nakladatelství, Ústřední tělovýchovná knihovna Praha, Tyršovo muzeum tělesné výchovy
a sportu (součást Národního muzea) apod. (Dvořák, 2006, p. 38).
Zvláštní skupinu ve sportovním prostředí tvoří také organizace,
které mají tzv. nadsportovní charakter: Česká společnost tělovýchovného lékařství, Klub sportovních novinářů ČR, Asociace
psychologů sportu apod. I zdravotně postižení sportovci mají své
organizace – Český svaz postižených sportovců, Český svaz zra107
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kově postižených sportovců apod. Ve vztahu k mezinárodnímu
paralympijskému hnutí zastupuje ČR Český paralympijský výbor,
který je od r. 1994 jednou z členských organizací Mezinárodního
paralympijského výboru (vznikl v roce 1992). Zvláštní systém pak
tvoří olympijské hnutí, které má na starosti organizování olympijských her. Jak již bylo uvedeno, tato publikace se problematikou olympijského a paralympijského hnutí nezabývá.

5.2.1 Rozvoj tělovýchovné činnosti
a sportu pro všechny
Otevřít pohybovou činnost všem chtěl již zakladatel novodobých olympijských her Pierre de Coubertin, který již před sto
lety naznačoval, že „sport není žádnou luxusní zábavou, činností
pro pár zámožných jedinců ani formou, jak pomocí svalů kompenzovat duševní práci. Dává každému muži, ženě či dítěti příležitost ke zdokonalení, nehledě na jejich profesi či místo ve světě.
Je přirozenou součástí všech stejně, ve stejné míře a nemůže být
ničím nahrazen“ (http://www.olympic.cz/public). Jeho myšlenka
zpřístupnit sport široké veřejnosti na své výraznější praktické
uplatnění nejen v olympijském hnutí čekala několik desetiletí.
Dovalil (2004, p. 94) uvádí, že ke konci šedesátých let byla
činnost, kterou dnes známe pod označením sport pro všechny,
pěstována s tehdejším označením rekreační sport, rekreační
tělesná výchova, pohybová rekreace apod. V roce 1966 se sportem pro všechny (SPV) začala zabývat komise Rady Evropy
a v roce 1977 byla přijata Evropská charta sportu pro všechny.
Nejnověji Evropská charta sportu podepsaná na 7. konferenci
evropských ministrů odpovědných za oblast sportu (1992) vyzývá vlády, aby učinily nezbytná opatření, která zajistí všem
mladým možnost využívat tělovýchovných programů, zajistí
každému možnost sportovat a účastnit se rekreační tělovýchovné
činnosti. Také ČR se tímto směrem vydala. Už v prvních letech
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transformace si většina obnovených či nově vzniklých subjektů
kladla za cíl propagovat a zpřístupňovat nejrůznější pohybové
aktivity co nejširšímu okruhu lidí. Rozvoji SPV se v ČR věnují
organizace ČSTV, ČOS, Orel, Junák, Český svaz rekreačního sportu
(ČSRS – vznik v r. 1990), AŠSK, také ČASPV45, která má sport pro
všechny přímo v názvu, některé sportovní svazy apod. Pro turistiku vytváří organizační, metodické a materiální podmínky KČT,
který je členem Evropské asociace turistických klubů.
Byla obnovena tradiční spolupráce se zahraničím například
formou sokolských sletů. První (v pořadí od roku 1882 dvanáctý)
se konal v r. 1994, následně 13. slet roku 2000 a 14. roku 2006.
Svoji činnost také postupně rozvíjely organizace, které se primárně
nevěnovaly vrcholovému sportu a podporovaly sport pro všechny46, jehož propagace a rozvoj se stal jedním z prioritních cílů
státní politiky ČR. Zájem o SPV je způsoben zejména zjištěným
nárůstem civilizačních chorob, rostoucím nezájmem o sportovní
aktivity47 a s tím související sníženou tělesnou zdatností obyvatel.
Od května 1993 funguje v Praze Informační centrum SPV při
ČOV (agentura Sprint), které každoročně připravuje řadu republikových školních soutěží a je organizátorem akcí pořádaných
oficiálně pod patronací ČOV. Oslovuje nejen žáky a studenty, ale
i širokou veřejnost. Centrum vydává dvouměsíčník Českomoravský fit kalendář a na školách měsíčník Školní sport. Každoročně
pořádá republikové školní soutěže, např. běžeckou soutěž Den
45

Česká asociace Sport pro všechny v roce 2003 sdružovala již 250 tisíc registrovaných členů, v dnešní době (2010) sdružuje 266 000 členů.
46
Sport pro všechny (SPV) – na mezinárodní úrovni označován
Sport for All – vyjadřuje právo každého jednotlivce sportovat. Toto
právo bylo zakotveno již v Evropské chartě sportu pro všechny. Po roce
1989 se ČR tímto směrem vydala také.
47
Poslední desetiletí je mj. také charakterizováno poklesem počtu
realizovaných pohybových aktivit o 30 %.
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Emila Zátopka a podzimní Zátopkovy štafety či plavecké štafety
měst. Organizace ČSTV rozvíjejí sport pro všechny programem
Sportuj s námi, který organizuje od roku 1995 spolu s organizací
ČASPV. Program vychází ze záměru získat občany, zejména děti
a mládež, k dlouhodobějšímu sportování a k účasti na akcích
organizovaných TJ/SK a sportovními svazy sdruženými v ČSTV.
Na prvním ročníku výzvy Sportuj s námi se podílelo 72 regionálních sdružení (Soubor usnesení, 1997). Vše se odehrálo za spolupráce ČOV a veřejnost se mohla přesvědčit, že ČSTV se nevěnuje
jen vrcholovému sportu. Sport pro všechny byl do roku 2000 na
úrovni státních orgánů zcela opomíjen i přesto, že ČR přistoupila
v roce 1992 k již zmiňované Evropské chartě sportu, která byla
základním a nejvýznamnějším dokumentem v oblasti sportovního
prostředí. Charta formuluje doporučení pro rozvoj sportu ve
všech jeho výkonnostních úrovních podle zásad humanizmu
a demokracie (http://telesna-vychova.studentske.eu/2009/03/konstitutivni-pravo-na-sport. html). Až od roku 2000 existují jasné
normy vymezující povinnosti státu i samosprávných orgánů
sport pro všechny podporovat. V tomto roce byl přijat Národní
program rozvoje sportu pro všechny v ČR. Jeho cílem bylo postupně změnit společenské i materiální podmínky ve prospěch
celoživotního aktivního využívání účinných a bezpečných forem
sportů nepoškozujících životní prostředí, a to pro co největší
počet občanů. Legislativně byl SVP upraven zákonem o podpoře
sportu č. 115/2001, který uvádí, že „…sportem pro všechny se
rozumí organizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým
vrstvám obyvatelstva.“ V paragrafu 5 a 6 zákon stanovuje úkoly
krajů a obcí pro oblast SPV (Předkládací zpráva, 2003, p. 14).
O významu SPV pojednával v r. 2002 i vládní program Zdraví
pro všechny ve 21. století, v němž se konstatuje, že chybí dostatečné množství tělovýchovných a sportovních aktivit mimo rámec sportovního tréninku, na úrovni výkonnostního, popřípadě
vrcholového sportu zejména v městských aglomeracích a na vel110
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kých sídlištích. Proto je potřeba získávat mládež pro sportovní
aktivity zejména z řad sportovně netalentované mládeže, o niž
není ve SK zájem. Dokument uvádí, že je třeba podpořit organizace, které takovéto aktivity provozují a rozvíjejí. Odpovědnost
za vytvoření podmínek pro volnočasové aktivity patří v ČR
MŠMT a územním samosprávným celkům ve spolupráci s nestátními organizacemi. V roce 2003 byl vládou schválen dokument Směry státní politiky na rok 2004–2006, kde je SPV popsán
jako jeden z prioritních cílů státní politiky. Cílem programu je
působit na změny hodnotové orientace občanů ve čtyřech oblastech – sportu pro zdraví, sportu pro regeneraci sil, sportu jako
zdravotní prevence a sportu pro aktivní využití volného času
(Sport pro všechny, povinnost státu, 2003, p. 14). Přijetím vládních dokumentů se sport v ČR stal veřejně prospěšnou činností
a vládní garnitury se začaly více zabývat jeho postavením. Státní
dotace se však výrazně nenavyšovaly. Např. na program Sportuj
s námi počítaly státní dotace v roce 1998 s částkou 3 118 000 Kč
při 1 243 pořádaných akcí. V roce 1999 byl příspěvek 2 860 000 Kč
při 1272 akcích. Počet akcí se v průběhu let zvyšoval až na
2 014 akcí v roce 2008, ale státní příspěvek klesal. V r. 2001
státní příspěvek byl ve výši 2 600 000 Kč, v r. 2005 činil příspěvek 4 450 000 Kč na 1 642 akcí, což byl od roku 1998 největší
počet pořádaných akcí. V roce 2007 přidělená státní dotace činila
4 250 000 Kč a v r. 2008 částka činila 6 700 000 Kč při počtu
298 000 účastníků. Na jednoho účastníka tak vychází v roce 2009
částka 4,37 oproti roku 1998, kdy byl příspěvek na člena 2,75 Kč
(Civín, 2003, p. 8). V roce 2009 přispěl stát částkou 6,7 mil. korun. Na organizaci plánovaných akcí státní dotace nikdy nestačily
a TJ/SK vynakládají na jejich zajištění další finance. Např.
v r. 2009 to bylo 18,3 mil. korun.
Český svaz tělesné výchovy oslovuje také širokou veřejnost
prostřednictvím hnutí Pohyb je život, které se zaměřuje na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy apod. V roce
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2003 se k podpoře SPV přidaly Republikové hry olympiády dětí
a mládeže (ODM), které jsou v programu ČOV. V programech
her jsou sportovní i umělecké soutěže ve vymezených kategoriích pro žáky ZŠ. Zařazen je i program pro zdravotně postižené.
Premiérové letní republikové hry ODM organizoval v r. 2003
Pardubický kraj, druhé v roce 2005 uspořádal Jihomoravský
kraj v Brně, třetí se konaly v červnu 2007 v Ústí nad Labem
a Lounech a čtvrté v r. 2009 v Táboře. Páté byly pořádány
v r. 2011 v Olomouckém kraji a v r. 2013 ve Zlínském kraji. Od
roku 2004 se pořádají také zimní ODM, které byly poprvé přiděleny Středočeskému kraji, druhé v r. 2006 byly odstartovány
v Hradci Králové, v r. 2008 připravil třetí ODM Zlínský kraj
a čtvrté v r. 2010 pořádal kraj Liberecký. V roce 2005 byl zaznamenán zvýšený zájem dětí o sportovní aktivity ve sportovních oddílech a kroužcích ve střediscích volného času dětí
a mládeže (před rokem 1989 působily pod názvem Domy dětí
a mládeže). V roce 2000 bylo v těchto střediscích ve sportovních
oddílech a kroužcích organizováno 63 000 školáků základních
škol. Za čtyři roky vzrostl počet na 80 000 malých sportovců.
Největší zájem byl o míčové hry, kondiční cvičení, florbal (jehož
obliba od roku 2000 stoupala), aerobik a bojová umění. V ČR
v roce 2005 fungovalo cca 295 středisek volného času dětí
a mládeže, z nichž mnohá procházela modernizací a nabízela
dětem velmi dobré podmínky ke sportovnímu vyžití. Střediska
volného času v jednotlivých krajích spolupracují s TJ/SK sdruženými v ČSTV. Rostoucí zájem o sportovní kroužky bychom
mohli vysvětlit i postojem rodičů, kterým v dnešní době není
lhostejné, kde jejich dítě tráví svůj volný čas. Na druhé straně
byl v roce 2005 zaznamenán klesající zájem o počítačové kroužky. V roce 2002 tyto specializované kroužky navštěvovalo
18 000 dětí, v roce 2004 jen 11 000 dětí. Tyto dva protichůdné
trendy jako by naznačovaly mírný příklon směrem k aktivnějšímu trávení volného času dětí.
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5.2.2 Změny a priority v oblasti školní tělesné výchovy
Podle Dovalila (1997) sehrává povinná školní tělesná výchova
významnou a nezastupitelnou roli při utváření celkového pohybového režimu dětí a mládeže. Zejména škola by měla převzít
zodpovědnost za celkový pohybový režim mládeže. K tomu je
však nutné rozšířit sportovní kroužky přímo na školách a zpřístupnit zařízení škol pro spontánní pohybové vyžití. Podpora
sportu dětí a mládeže se řeší od roku 1989 a je aktuálním tématem i v dnešní době. Po roce 1992 tělesná výchova zůstává na
českých školách povinným předmětem v rozsahu 2 vyučovacích
hodin týdně. Součástí výuky základních škol (ZŠ) zůstal plavecký
výcvik (ve dvou zpravidla po sobě následujících ročnících, a to
nejméně 20 vyučovacích hodin během jednoho ročníku) a na ZŠ
i středních školách probíhá státem nedotovaný lyžařský výcvik.
Ředitelé škol mají možnost počet hodin tělesné výchovy rozšířit
o další hodiny z volných hodin podle vlastního rozhodnutí, ale
tato možnost je využívána jen minimálně. Zvýšený počet hodin
tělesné výchovy si uchovávají zejména specializované školy zaměřené na sportovní přípravu talentované mládeže. Od roku 2010
mohou základní školy do svého kurikula nepovinně zahrnout
i taneční a pohybovou výchovu. V závěru 90. let, tedy 10 let po
demokratickém převratu, nebyla v ČR oficiálně formulována
společenská funkce vzdělávání, jeho obecné cíle a principy.
V novelizovaných zákonech byly obsaženy pouze dílčí, velmi
nouzové úpravy formulací z normalizačního období. Až v r. 2001
byla vládou přijata ucelená koncepce vzdělávací politiky Národní
program rozvoje vzdělání v ČR, tzv. Bílá kniha. Dokument vycházel z filozofie, která mění základní cíle vzdělávání a nahrazuje
tradiční pojetí zaměřené na paměťové osvojování velkého množství poznatků v hotové podobě. Školy by měly nově věnovat pozornost především čtyřem pilířům vzdělávání – učit se poznávat,
učit se jednat, učit se žít společně a učit se být. Tyto pilíře vytyčilo
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pro 21. století UNESCO. K 31. 12. 2002, v souvislosti s reformou
státní správy v ČR, zanikly školské úřady a vytvořili se krajští
koordinátoři na úrovni kraje v rámci odboru školství, mládeže
a tělovýchovy. Spolu s vydaným zákonem č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
a jiném vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy
zavedl nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání
žáků od 3 do 19 let. Od tohoto data probíhá výuka tělesné výchovy na všech stupních škol v ČR podle vlastních školních vzdělávacích programů zpracovaných podle Rámcového vzdělávacího
programu (RVP), který definuje nejvyšší úroveň vzdělávání a navazuje na projekt Národní program pro rozvoj vzdělávání. Změny
v řízení nastaly po roce 1993 také na vysokých školách (VŠ).
Zanikla Česká a Slovenská federace vysokoškolského sportu
a vznikla Česká asociace akademického sportu (ČAAS). Prvním
generálním sekretářem výboru ČAAS se stal V. Šamberger a sekretářem V. Vladyka. Kvůli změně názvu většiny českých vysokých škol na univerzity působí od roku 1999 ČAAS pod nynějším
názvem Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS). Je plně
integrovaná do společenství sportovních svazů ve střešní organizaci ČSTV. Na VŠ od roku 1992 probíhala redukce povinné tělesné výchovy a školy přecházely na systém nepovinné výběrové
tělesné výchovy. Kde se povinná výuka zachovala, je soustředěna
do 1. a 2. ročníku studia. V dnešní době je na většině VŠ obsah
a rozsah výuky značně redukován a většina vysokých škol v ČR
v průběhu transformačního období přešla na systém nepovinné
výběrové tělesné výchovy. Tělesnou výchovu na VŠ neupravuje
žádná státní norma a jednotlivé školy si výuku řeší samostatně
podle konkrétních potřeb. Rozdíly mezi školami se vytvořily
v množství a složení nabízených sportů a v organizačních předpisech jednotlivých institucí. Pravděpodobně tyto změny nastaly
zejména z důvodu ekonomického, z nedostatku sportovních zařízení, ale i pro klesající zájem studentů o tělesnou výchovu obecně.
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Při jednotlivých vysokých školách působí další subjekty, které
se zaměřují na sportovní pohybovou činnost vysokoškoláků.
Jedná se např. o Vysokoškolský sportovní klub VFU v Brně, Vysokoškolský sportovní klub VUT a Vysokoškolský sportovní klub
Univerzita Brno, Vysokoškolská tělovýchovná jednota na ČVUT,
Univerzitní sportovní klub Pardubice, Vysokoškolský sportovní
klub Humanita v Praze, Vysokoškolský sportovní klub ve Zlíně,
kde se soustřeďují vysokoškolští sportovci na výkonnostní (vrcholové) úrovni. Kluby se podílejí na organizaci oblastních přeborů vysokých škol v jednotlivých sportech, akademických mistrovství ČR a Českých akademických her. Nejlepší vysokoškoláci
pak reprezentují ČR na světových univerziádách.
Tehdejší starosta ČOS J. Bernard na poslední konferenci Sport
a stát v r. 2010 zdůraznil: „Podpora sportu dětí a mládeže je základ, protože jejím zanedbáním vznikají všechny problémy v budoucnu. …jakmile okamžitě nezavedeme systém podpory, hrozí
riziko prodlení, protože zdravotní stav mladé populace není ideální. S dětmi je nutné začít pracovat již zhruba od tří let věku, protože když si v útlém věku neosvojí pohybové návyky, je těžké to
později dohnat… Dá se tak předejít negativním jevům, jako je
šikana ve školách, jejímž terčem jsou zejména méně pohybově
nadané děti“ (http://www.olympic.cz/).

5.3 Systém přípravy talentované mládeže
a výkonnostních sportovců
V České republice je péče o talentované jedince realizována
prostřednictvím veřejné správy (MŠMT ČR, třídy s rozšířeným
vyučováním tělesné výchovy na ZŠ, sportovní gymnázia a resortní
sportovní centra), občanských sdružení (sportovní svazy, sportovní centra mládeže, krajská centra mládeže a další sportovní
organizace jako např. ČOS, ČOV apod.), státní neziskové sféry
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(nadace a nadační fondy), soukromého sektoru (firmy, které
podporují jedince z vlastních finančních prostředků), oborových
fakult tělesné výchovy a sportu a v poslední řadě pomocí rodiny.
V počátcích transformace byla ve srovnání se světem i Evropou
pozorována sestupná tendence výsledků českých reprezentantů.
Zvyšující se soběstačnost sportovce, nová kvalita vztahů (vstup
sponzorů do sportu, hledání finančních zdrojů apod.) vedla někdy k nerespektování tréninkových potřeb, neochotě podřídit své
zájmy celku apod. Dlouho se také nedařilo navázat na již z dřívějška dobře propracovaný a efektivní systém přípravy reprezentantů, talentovaných sportovců, žáků a studentů ve vybraných
třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Svoji roli zde sehrála také popularita (či spíše nepopulárnost) nabízených sportů,
věk žáků nevhodný pro daný sport (např. vzpírání), nezabezpečení podmínek na ZŠ apod.
Před rokem 1989 tehdejší ČSTV organizovala dlouhodobé
srovnávání výkonnosti mládeže v tréninkových střediscích, probíhaly pravidelné testy dětí zapojených do tělovýchovného procesu. Na jejich základě byly vydávány metodické dopisy, z nichž se
ještě dlouho po roce 1989 čerpalo. Navázat na vybudovaný systém z let minulých se částečně podařilo až v r. 1999, kdy MŠMT
ve spolupráci s ČSTV, ČOV, resorty vnitra a obrany a rozhodujícími sportovními svazy vypracovalo Koncepci státní politiky
a Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace.
Za prvořadé se v těchto vládních dokumentech považovalo dořešení péče o sportovně talentovanou mládež. Proto pro zkvalitnění
již vytvořených komplexních podmínek pro přípravu reprezentantů ČR včetně juniorské a resortní reprezentace byla v r. 1999
usnesením vlády č. 718/99 ustavena Resortní sportovní centra
(RSC) a k 1. 7. 2000 byla na základě návrhů vybraných sportovních svazů, převážně v odvětvích olympijského programu, vytvořena síť Sportovních center mládeže (SCM). Hlavním cílem vzniku
center bylo podle Effmerta (1997, p. 266) zlepšit práci hlavně
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v juniorské reprezentaci. Kritériem úspěšnosti měly být výsledky
na OH, MS, ME, MSJ a MEJ. Centra státní sportovní reprezentace
jsou rozdělena podle zabezpečení podmínek na Rezortní sportovní centra (RST), která jsou odbornými a servisními pracovišti
resortů školství, obrany a vnitra. Jejich hlavním úkolem je vytvořit především personální, sociální, prostorové a materiální podmínky pro přípravu vybraných špičkových sportovců ke sportovní
reprezentaci státu. Při MŠMT bylo ustaveno Vysokoškolské sportovní centrum (VSC), které je organizační složkou státu s disponibilními počty ve výši 92 osob (sportovci, management, trenéři)
a 71 smluvních sportovců (z toho 66 juniorů), 89 netabulkových
sportovců je financováno ze zdrojů kapitoly MŠMT. U MO bylo
ustaveno Armádní sportovní centrum Dukla (ASC DUKLA),
které je organizační jednotkou složky státu s tabulkovými počty
ve výši 336 osob. Existují zde dále příspěvkové organizace Handball club Dukla Liberec s 19 osobami, Volejbalový klub Dukla
Liberec s 18 osobami a Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu CASPRI s 25 osobami. Na MV vznikl Odbor
sportu (OS MV), který je součástí ústředního orgánu státní
správy s tabulkovými počty ve výši 332 osob (Tulis, 2006, p. 38).
Sportovci jsou do RSC vybíráni v návaznosti na historický vývoj
jednotlivých sportovních odvětví v našich zemích, včetně jejich
dlouhodobých výsledků. Zařazováni jsou zpravidla se souhlasem příslušného sportovního svazu. Sportovci nejvyšší výkonnosti jsou sportovci-zaměstnanci. Ostatní, kteří nejsou zaměstnanci RSC (mládež, junioři, senioři…), se připravují na účast na
světových soutěžích a mají smlouvu o výkonu sportovní činnosti bez nároku na mzdu. Oddělení zdravotního zabezpečení
OS MV a ASC poskytuje specializovanou léčebně preventivní
péči, včetně testování sportovců v laboratoři i v terénu (Effmert,
1997, p. 268).
Vytvořená síť SCM zpravidla vycházela z územního rozvrstvení talentovaných sportovců v oddílech a klubech. Kritéria
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pro zařazení a vyřazení sportovců od začátku řídí jednotlivé svazy, v jejichž kompetenci je i odborné řízení sportovních center.
Jejich činnost je zabezpečována TJ/SK nebo oddíly s právní subjektivitou a bezprostředně navazuje na sportovní přípravu talentované mládeže ve ST a SG. Státní podpora pro SCM je rozdělována na základě vyhlášených programů a její výška je závislá na
popularitě daného sportu v ČR, velikosti členské základny mládeže, sportovních výsledcích a ekonomické náročnosti odvětví.
V době vzniku bylo celkem 247 SCM zaměřených na 34 sportovních odvětví, kde bylo soustředěno 7 525 sportovců. Největší
členskou základnu SCM v r. 2000 měl fotbal, který sdružoval
2 307 sportovců v 35 sportovních centrech, následoval lední hokej
s 800 členy a 16 středisky, basketbal měl 648 sportovců s 10 centry
chlapců a 8 dívek, 560 měla atletika s 16 centry atd. Základními
články péče o sportovně talentovanou mládež v ČR, které mají
připravit žáky na vstup do SCM (mládež 15–19 let), sportovních
gymnázií (SG) a do výkonnostního sportu v dorosteneckých
a juniorských kategoriích, jsou sportovní třídy na základních
školách (ZŠ). Pro chybějící návaznost mezi institucemi ST, SG
a SCM vypracovalo v r. 2000 MŠMT ČR projekt Intenzifikace
sportovních tříd na základních školách. Jeho cílem byla podpora sportovní přípravy mládeže ve věkové kategorii 10–15 let
a finanční podpora trenérů, poskytovaná přes příslušné sportovní svazy. Péče o nadané a talentované jedince ve sportu byla
také zakotvena v legislativě, a to zákonem č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, konkrétněji také v Zásadách komplexního
zabezpečení sportovní reprezentace včetně systému výchovy
sportovních talentů a ve školském zákonu (2004). Všechna tato
opatření však stále nevytvářela ucelený systém a obava, že reprezentanti nebudou mít za krátkou dobu následovníky, trvala.
V roce 2001 se jednalo o zavedení centrální evidence zdravotního stavu a o prohlubování spolupráce lékařské komise ČOV
s lékaři jednotlivých závodníků, protože se stále objevovaly ne118
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dostatky v systému zdravotního a regeneračního zabezpečení
reprezentace, ale také v systému vědecko-výzkumné činnosti
a personálního zajištění tréninkového procesu (Civín, 2001,
p. 4). Podobné problémy se řeší i v dnešní době. Všechny výše
uvedené resorty využívaly a nadále využívají finance ze státního
rozpočtu, vlastních prostředků sportovních svazů a soukromé
sféry. Státní dotace jsou poskytovány na základě zmiňovaných
zákonů a objem vlastních prostředků se odvíjí od objemu odvodů společnosti Sazka a vlastní tvorby zdrojů sportovních svazů. Proto jsou často preferovány sporty, které mají více peněz
(fotbal, hokej apod.).
Sportovním třídám poskytují dotace také sportovní kluby,
sportovní svazy, MŠMT ČR a obce. Ty poskytují finance na výdaje a mzdy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje jsou
v kompetenci odboru pro tělovýchovu a sport MŠMT ČR. Útvary
pro sportovní přípravu jsou tradičně financovány v rámci neinvestičních programů státní podpory, které jsou každoročně vyhlašovány MŠMT ČR. Sportovní třídy jsou podporovány na základě vyhlášeného Rozvojového programu IV – do r. 2007 pod
názvem Intenzifikace sportovních tříd. Od r. 2007 pod názvem
Sportovní třídy a od r. 2009 nesou nové označení Sportovní střediska. Státní dotace bývají určeny především na mzdy kvalifikovaných trenérů. Putují k nim prostřednictvím svazů a dále přes
kluby, se kterými mají trenéři uzavřenou smlouvu. Klub zodpovídá za samostatnou sportovní přípravu od výběru talentovaných
dětí až po zajištění vhodného trenéra. V r. 2003 byl např. příspěvek pro platy trenérů na kmenový sport 18 000 Kč, na doplňkový
sport 4 000 Kč (Aktuální informace, 2007, p. 5).
V letech 1999–2000 bylo svazy vybráno celkem 214 ZŠ, kterým byla poskytována finanční dotace v 15 kmenových sportech
(atletika, baseball, basketbal, fotbal, gymnastika, házená, judo,
lední hokej, lyžování, moderní gymnastika, plavání, softbal, volejbal, zápas a biatlon). Tři sportovní svazy financovaly ST navíc
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ze svých prostředků (atletický 1, fotbal 8, lední hokej 12). Další
olympijská sportovní odvětví měla možnost zařazení do ST jako
sporty doplňkové (aerobik, krasobruslení, pozemní hokej, stolní
tenis, vodní pólo (Sportovní třídy, SCM, RSC, 2001, p. 7). V roce
2001 již bylo v ČR 235 ZŠ s 987 sportovními třídami, v nichž
studovalo 16 823 žáků pod vedením 1 088 trenérů (270 profesionálních a 818 smluvních). K 1. 8. 2003 bylo nově zřízeno 27 sportovních tříd na ZŠ u některých již podporovaných odvětví. Nově
byly zařazeny ZŠ pro 6 olympijských sportovních odvětví. Cílem
bylo počet ST již nenavyšovat, ale navýšit částky, kterými stát
bude přispívat na jejich činnost (ročně cca 50. mil. Kč). V roce
2004 bylo 242 škol v 21 kmenových sportech a pět sportovních
svazů financovalo ST navíc ze svých prostředků (fotbal 13, hokej
13, volejbal 2, házená 1, moderní gymnastika 1). V roce 2007 bylo
257 ZŠ s kmenovým sportem a 15 ZŠ se sportem pouze doplňkovým. V roce 2009 je v celé ČR podle Kořana 325 základních škol
s kmenovým sportem a 15 ZŠ se sportem pouze doplňkovým. Ve
třídách studuje celkem 24 000 žáků (Kořan & Krasniewska, 2006,
p. 224). Od 1. 1. 2009 došlo ke změně systému sportovních tříd
a základním článkem péče o talentovanou mládež se stalo Sportovní středisko (SpS). Princip systému přípravy v SpS zůstává
stejný a jedinou změnou je, že žáci již nejsou soustředěni pouze
v jedné škole, ale jsou do centra zařazeni z různých škol. Střední
stupeň pro přípravu sportovních talentů tvoří sportovní gymnázia (SG), která jsou zřizována krajskými úřady. Ty poskytují finance na výdaje a mzdy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční
výdaje jsou v kompetenci odboru pro tělovýchovu a sport MŠMT
ČR. Dlouhá léta se na SG vytvářely varianty zařazení kmenových
sportů tak, aby navazovaly na sporty ve třídách zaměřených
na sportovní přípravu (ZŠ). Dlouho chyběla posloupnost mezi
resorty v jednotlivých krajích, legislativní opora a trojdohody
o spolupráci mezi SG, sportovními svazy a sportovními kluby.
Chyběla také vyhláška, která by upravovala počet sportovních
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odvětví na škole, počet sportovců na trenéra, množství tréninkových dávek apod. (Civín, 2006, p. 6). V roce 2004 navštěvovalo
SG celkem 1 451 studentů, z toho bylo 156 reprezentantů,
394 bylo zařazeno do SCM a 86 studentů přišlo ze ST. Sportovní
gymnázia mají od roku 2006 možnost požádat o Rozvojový
program Sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním
oborem sportovní příprava. Program je nenárokový a nelze
jednoznačně zaručit systémovou pravidelnou finanční podporu
sportovní přípravy, natož zajistit roční nárůst platu trenérů-pedagogů. V r. 2009 bylo v 16 sportovních gymnáziích soustředěno 1 840 studentů v 17 sportovních odvětvích. Dalších
10 sportů na SG zajišťovalo všestrannou sportovní přípravu ve
sportovních klubech. K vybraným sportům patřila atletika, baseball, basketbal, biatlon, cyklistika, gymnastika, házená, judo,
kanoistika, lední hokej, lyžování, moderní gymnastika, orientační běh, plavání, softbal, střelectví, tenis, triatlon, veslování
a volejbal. V důsledku absentujícího systému však vynakládané
finanční prostředky většinou nekorespondují s dosahovanými
výsledky.
Podle Kořana (1997, p. 7) byl také zaznamenán menší zájem
o studium zejména na SG. Talentovaní sportovci jsou na SG limitováni vysokými nároky na mentální schopnosti a vědomosti,
a tím se zhoršuje jejich vyhledávání. U některých případů není
obor vzdělávání optimálním řešením pro konkrétního uchazeče
o střední vzdělání. Studenti ztrácí zájem i kvůli nepohodlnosti
dojíždění do škol, bydlení na internátě a s tím související finanční zátěží pro rodinu studenta. Postupně ztrácejí zájem
i zprvu nadšení trenéři, a to pro nedostatečné finanční ohodnocení. Problémy se vyskytují i v duplicitě přípravy některých
sportovců sportovních gymnázií, kteří jsou zároveň členy SCM,
a jejich sportovní příprava splývá. Z těchto důvodů se státní
podpora na SG rok od roku tenčí a ze strany ředitelů škol jsou
v poslední době oprávněné obavy o jejich existenci. V r. 2009
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MŠMT uvažovalo dokonce o jejich zrušení, což potvrdilo navrženou nulovou dotací v tomto roce. Podmínky sportovců pro
přípravu k sportovní reprezentaci dále zajišťují Centra sportovní reprezentace sportovních svazů a nový program systému
přípravy sportovců ve věku 19–23 let Vrcholová sportovní centra U 23. Ze státního rozpočtu jsou ještě podporována Národní
sportovní centra, což jsou sportovní zařízení poskytující ubytování, stravování, regeneraci a podmínky pro sportovní trénink
na nejvyšší úrovni. Rozsah státní podpory na obnovu a modernizaci center pro přípravu sportovní reprezentace je dlouhodobě nedostatečný. Střediska Nymburk, Brandýs nad Labem,
PS Podolí a SA Strahov, dále pak a. s. Skiareál Špindlerův Mlýn,
Sportovní areál (SA) Harrachov, SKI Pec pod Sněžkou a lyžařský areál (LA) Zadov, s. r. o., stárnou a vyžadují nákladnou
údržbu. Ve srovnání s bývalým centralistickým řízením vzrostla
u sportovních center úloha sportovních svazů a klubů. Stále
však není dostatečně vyřešena spolupráce RSC se sportovními
svazy a zejména návaznost jednotlivých článků přípravy sportovní reprezentace.

5.3.1 Zdravotní zabezpečení sportovní reprezentace
Od roku 1993 v oblasti vrcholového sportu a státní sportovní
reprezentace chyběla koordinace ve vertikální struktuře, počínaje
osobními lékaři sportovních reprezentantů přes svazové (reprezentační) lékaře, specializované klinické zázemí až ke koordinujícímu článku mezi subjekty. Jediným vědecko-výzkumným a vývojovým pracovištěm na území ČR v úseku zdravotnictví byl
Ústav tělovýchovného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), které mělo být
především koordinačním pracovištěm lékařské péče o reprezentanty. Tělovýchovných lékařů ale postupně ubývalo a chyběla
i propojenost s tréninkovým procesem. Většinou nebyla ani jasně
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vyhraněna organizační struktura ve svazech a zdravotní dokumentace byla roztříštěná. Úroveň organizace zabezpečení sportovní reprezentace byla obecně nedostatečná a odvislá na objemu
prostředků věnovaných svazem na tuto složku zabezpečení. Dokonce i v relativně velkých svazech nefungovala zdravotní komise, nebyla známa jména osobních lékařů jednotlivých sportovních reprezentantů. Přehled byl získáván až v souvislosti
s přípravou reprezentace na OH a ZOH. Vertikální struktura ale
leckde fungovala po resortní stránce, kdy resort MO měl svá specializovaná pracoviště, zastřešená Ústřední vojenskou nemocnicí
v Praze, částečné kapacity měl také resort MV. I některé sportovní
špičky měly vybudovaný systém osobní lékař – klinické zázemí –
odborník na vědecko-výzkumné a servisní zabezpečení. Z důvodu zjištěných nedostatků v systému zdravotnického zabezpečení reprezentace bylo v r. 2002 zřízeno Centrum zdravotnického
zabezpečení sportovní reprezentace při Ústřední vojenské nemocnici Praha (CZZSR), financované ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT ČR. Centrum bylo k dispozici všem členům
schválených reprezentačních družstev olympijských sportů48.
V roce 2010 nebyl stále přijat zákon o zdravotní péči a celá tato
oblast se stále opírá o dokumenty z let 1981–1985. Od roku
2002 byly postupně distribuovány všem členům reprezentačních družstev sportovních svazů prostřednictvím sekretariátu
ČSTV Zdravotní knížky sportovce (Větvička, 2002). Tyto
knížky byly doplňujícím prostředkem pro komplexní dokumentaci zdravotního stavu reprezentanta a měly umožnit sportov48

Letní olympijské sporty: atletika, badminton, basketbal, box, cyklistika, fotbal, golf, gymnastika, házená, jachting, jezdectví, judo, kanoistika, lukostřelba, moderní pětiboj, plavání, pozemní hokej, rugby, stolní
tenis, střelba, šerm, taekwondo, tenis, triatlon, veslování, volejbal, vzpírání, zápas. Zimní olympijské sporty: biatlon, boby, bruslení, curling,
lední hokej, lyžování, sáně.
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cům a ošetřujícím lékařům získat přehled o poskytnuté zdravotní péči, a také překlenout dobu, než se plně přejde na elektronický systém IZIP49.
Při porovnání koncepcí státní politiky rozvoje sportu z let
1999 a 2009 pozorujeme, že po deset let se řeší v oblasti talentované mládeže a sportovní reprezentace stále stejná témata. Česká
společnost tělovýchovného lékařství usilovala o zavedení preventivních kontrol u talentované mládeže při zahájení sportovní
přípravy pro výkonnostní sport a pro vrcholový sport u sportovních svazů jak v roce 1999, tak i v r. 2009. V obou koncepcích
bylo navrženo vytvořit novou právní úpravu, jejímž záměrem
bylo zavedení povinných preventivních zdravotních prohlídek
hrazených zdravotními pojišťovnami. U mládeže zařazené do
systému sportovní přípravy se státní podporou by měla být preventivní specializovaná zdravotní prohlídka základní podmínkou. Obě koncepce dále poukazovaly na nesystematičnost zdravotní péče v oblasti sportu. Po roce 1993 ubývalo tělovýchovných
lékařů a chyběla propojenost s tréninkovým procesem. Jediným
vědecko-výzkumným a vývojovým pracovištěm na úseku zdravotnictví byl na území ČR stále jen Ústav tělovýchovného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní
nemocnice (VFN), který měl být především koordinačním pracovištěm lékařské péče o reprezentanty. Nová doba přinesla
vznik řady nestátních zdravotnických a poradenských pracovišť
specializovaných na péči o sportovce a mj. i z těchto důvodů
bylo v koncepci 2009 navrženo vymezení právní odpovědnosti
za poskytování zdravotní péče sportovcům a zřízení sítě zdra49

Elektronická zdravotní knížka se souhrnem zdravotních informací o pacientovi, v elektronické podobě přístupná 24 hodin denně
prostřednictvím internetu. Slouží k předávání zdravotních informací
mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem. Pouze pro pojištěnce
VZP ČR.
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votních zařízení, která by se specializovala výhradně na sportovní lékařství a byla financována kombinovaně MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví (MZd) (Větvička, 2002). Preventivní
zdravotní péče o talentované sportovce zůstává v tomto období
stále neřešena.

5.3.2 Sportovní reprezentace ČR v letech 1993–2009
Po roce 1993 podpořilo přípravu sportovců k reprezentaci státu
usnesení vlády č. 371/1993 Ke komplexní péči orgánů o sportovní
reprezentaci ze 7. července 1993. Toto usnesení zlepšilo podmínky
pro přípravu sportovců a zajistilo spolupráci resortů MV, MO
a MŠMT na přípravě v resortních centrech. Od 1. 1. 1993 je možno
posuzovat postavení profesionálních sportovců jako pracovněprávní vztah, tzn. jako vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na základě pracovní smlouvy. Sportovci však mohou svou
činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění. Důležitým krokem pro sportovní reprezentaci bylo v r. 1993 ustavení
Rady české sportovní reprezentace (RSR). Patnáctičlennou radu
tvořilo 8 zástupců svazů sdružených v ČSTV, čtyř dalších svazů
a dále zástupci ČOV, MŠMT, MO a MV. Předsedou byl zvolen
V. Srb, místopředsedou K. Bauer (předseda svazu jachtingu).
Dalšími členy se stali P. Pávek (ČSTV), J. Obst (ČMFS), M. Jedlička (svaz lyžařů), S. Svoboda (svaz karate), O. Houba (svaz cyklistiky), I. Matějů (svaz orientačního běhu), Z. Bočan (autoklub
ČR), M. Kopecký (Česká šipková organizace), M. Fiala (Aeroklub), H. Kohl (STSČ), O. Janoušek (Správa TV a sportu), J. Bartoň (MV ČR), J. Šorf (MŠMT ČR), J. Hronek (ČOV). Poprvé se
RSR sešla 3. 2. 1993 a její pléna se koncentrovala převážně na
tvorbu Klíče k rozdělování dotace státního rozpočtu ČR do sportovních svazů. Klíč byl vytvořen tak, aby sportovní svazy dostávaly
z přiznaného příspěvku na přípravu 20 %, 30 % na účast v soutě125
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žích a k ocenění sportovních úspěchů bylo určeno 50 % (Reprezentace má svou radu, 1993, p. 21).
Od roku 1992 byla příprava sportovců na OH zabezpečována
ze státního rozpočtu a z rozpočtu ČOV, Českého paralympijského výboru a ze zdrojů podniku Sazka. Státní podpora byla
realizována formou dotace jednotlivým sportovním svazům a rozdělovala se podle klíče, který člení sportovní odvětví do skupin
dle domácí popularity, počtu členských zemí mezinárodní federace, úspěšnosti v mezinárodních soutěžích (MS, ME, OH)
a zařazení v olympijském programu. Rozpočet pro českou reprezentaci v roce 1993 byl 250 mil. Kč. V tomto období bylo
o českou sportovní reprezentaci postaráno, ale výsledky na mezinárodních soutěžích tomu nenasvědčovaly a výkonnost rok od
roku klesala. V roce 1994 se počet aktivních reprezentantů zvýšil z 1 070 (rok 1993) na 2 551, ale medailí bylo méně. Česká
republika získala v roce 1994 z vrcholových sportovních akcí
38 zlatých medailí, tj. o cca 46 % méně než v roce 1993, 59 stříbrných, tj. o 30 % méně, a 48 bronzových, tj. o 41 % méně (Boháč, 1994). Tento stav byl z hlediska vývoje sportovní reprezentace chápán jako alarmující. Na státní reprezentaci byla v roce
1994 vyčleněna částka 280 milionů korun, ze Sazky byl tento
rozpočet posílen o 9 %. Bylo zapotřebí modernizovat sportovní
svazy i přípravu sportovní reprezentace podle nejmodernějších
trendů, samostatně a operativně reagovat na nové poznatky a důsledně je realizovat.
Dne 12. února 1994 nastoupila poprvé česká sportovní reprezentace pod státními symboly ČR na zimních olympijských hrách
(ZOH) v Lillehammeru (Norsko). Vystoupení našich 65 reprezentantů potvrdilo propad ve výsledcích. Největším úspěchem
bylo vítězství hokejistů nad Slovenskem v prvním vzájemném
měření sil (Dovalil, 2004, p. 99). Příprava sportovců a zajištění
české delegace na ZOH patřilo mezi prvořadé události nového
ČOV. V roce 1995 byl z iniciativy zástupců jednotlivých svazů
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vytvořen nový klíč pro dělení prostředků ve prospěch svazů
podle křivky domácí popularity daného sportu. Výrazně se měly
odstupňovat úspěšné a méně úspěšné sporty. Nově mělo být
250 milionů korun na státní reprezentaci rozdělováno svazům
podle tří kritérií – 50 % podle kritéria sportovní úspěšnosti
v letech 1992–1994, 20 % bylo rozděleno na přípravu a 30 % se
rozdělilo jako příspěvek na MS, ME, MSJ, MEJ, univerziády a na
kvalifikace na tyto soutěže. Nová kritéria byla nastavena z důvodu doposud trvající rovnosti jednotlivých sportovních odvětví
bez omezovacích mechanizmů. V rámci komplexní péče orgánů
státu bylo v r. 1995 zabezpečováno 118 druhů sportu (První
plénum, 1997). Od roku 1993 se často objevovaly kritické hlasy
proti dotování malých, neolympijských sportů. Od roku 1995
vzrůstá tlak na snížení počtu podporovaných sportů, ale v roce
2009 MŠMT ČR stále podporuje 112 sportů s odůvodněním, že
z historického hlediska si podporu zaslouží i menší sporty. Pro
srovnání, například Rakousko v r. 2009 podporovalo jen jeden
sport – lyžování, Německo podporovalo 12 a Anglie 5 sportů
(http://www.msmt.cz/sport/). Ani další roky nepřinesly mnoho
medailí, ale některé úspěchy našich sportovců se dají vyzdvihnout. V kolektivních sportech byli úspěšní fotbalisté, kteří postoupili do finálové části ME 1996, ale na OH se kolektivním
sportům kvalifikovat nepodařilo. V r. 1996 se čeští hokejisté stali
ve Vídni mistry světa a fotbalisté v Londýně získali historické
stříbrné medaile. Na OH v Atlantě (1996) získali čeští sportovci
11 medailí: 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové. I přes tyto úspěchy
nadále pokračoval pokles úrovně sportovních výsledků ve sledovaných sportovních soutěžích, především ve srovnání s Evropou
a světem. Umístění získávala především nová odvětví, tradiční
sporty stagnovaly. Mezi sportovci se začaly množit pozitivní nálezy na doping. Oproti roku 1993 a 1994, kdy bylo každý rok
naměřeno 12 pozitivních případů, jich bylo v roce 1995 21. Na
doporučení MŠMT ČR a Antidopingového výboru ČR (AVČR)
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bylo přijato opatření, podle kterého se sportovnímu svazu, jehož
reprezentant se provinil proti pravidlu o dopingu, krátila dotace
z prostředků státního rozpočtu (Výsledky sportovců, 1996, p. 6).
Pokles úspěšnosti českých reprezentantů byl způsoben neefektivností přípravy sportovců, její neregulovaností, často chybělo
hodnocení činnosti. Nové ekonomické vztahy zvýrazňovaly větší
vliv klubů a oddílů na přípravu sportovců, často se však bránily
řízení i kontrole ze strany svazů. Centrální dotace nepokrývaly
ani rozhodující potřeby, kluby financovaly činnost z vlastních
zdrojů a samy tedy rozhodovaly. Důsledkem byl malý objem
přípravy a často i nízká kvalita. Začal se projevovat nedostatek
moderní obecné metodiky sportovního tréninku. Byl nedostatek
kvalitních trenérů, kteří působili v zahraničí, kde měli lepší podmínky (Kořan, 1997). Na státní reprezentaci bylo v roce 1996
vyčleněno 286 milionů korun a tímto rokem bylo také završeno
čtyřleté období Klíče pro rozdělování dotací na sportovní reprezentaci ČR, v němž docházelo k precizaci a objektivizaci daných
kritérií a postupně se přistoupilo k přísnějšímu posuzování trvale
neúspěšných sportovců. K prosazování společných zájmů sportu
v ČR a k zabezpečení přípravy české sportovní reprezentace představitelé ČSTV a ČOV podepsali počátkem června 1997 již zmiňovanou smlouvu o Zásadách vzájemné spolupráce. Rok 1998 byl
opět rokem olympijským: 7.–22. 2. 1998 se konaly XVIII. ZOH
v Naganu (Japonsko). Olympiády se zúčastnilo 66 českých reprezentantů. Hokejisté zde získali zlatou medaili. V hodnocení
národů podle získaných medailí byla ČR na čtrnáctém místě.
V r. 1999 vládní materiály Koncepce státní politiky v tělovýchově
a sportu v ČR a Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní
reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů, stanovily východiska k dalšímu postupu v oblasti přípravy reprezentantů na OH a paralympijských hrách a postupné dobudování
celého systému výchovy sportovních talentů (Výsledky jednání
orgánů ČSTV, 2002). Dokumenty akcentovaly zejména úpravu
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a změnu u tříd s rozšířenou tělesnou výchovou, gymnázií s třídami zaměřenými na sportovní přípravu, SCM a RSC. Prostředky
pro sportovní reprezentaci byly rozděleny podle již zmiňovaného
klíče k rozdělování dotace ze státního rozpočtu na sportovní
reprezentaci. Sportovní svazy byly rozděleny do tří skupin podle
získaných bodových ekvivalentů v kritériích: sportovní výsledky
za období posledních tří let, zařazení do programu OH, počet
zemí v mezinárodní sportovní federaci, domácí popularita. V roce
2007 bylo v první skupině 7 svazů (atletika, kanoistika, střelectví, box, triatlon, plavání a jachting), které dosáhly medailového
umístění, resp. bodovaných pořadí. Po ukončení OH v Sydney
(Austrálie) v r. 2000 se v českých denících objevovaly názory, že
„…českému sportu chybí k důstojnějším výsledkům větší autorita
či vůdčí síla ČSTV či ČOV…“ ČSTV se bránilo, že „…již není
organizací před rokem 1989, tudíž veškeré sportovně-technické
záležitosti si řeší sportovní svazy sdružené v ČSTV“ (Kol., 2000).
Čeští reprezentanti dovezli ze Sydney jen 2 zlaté medaile, 3 stříbrné a 3 bronzové. Ze ZOH v Salt Lake City (USA) v r. 2002
přivezl jednu zlatou A. Valenta (akrobatické lyžování) a K. Neumannová 2 stříbrné (běžecké lyžování). Jednu z příčin neúspěchu a slabších výkonů sportovců v tomto období spatřoval ČOV
v nedostatečném zdravotním zabezpečení sportovní reprezentace. Na OH v Aténách (Řecko) 2004 stanul na nejvyšším stupni
pouze atlet desetibojař R. Šebrle. Medailovou tradici potvrdili
také střelci a vodní slalomáři. Překvapením byla stříbrná medaile L. Šmídové v jachtařské třídě Evropa. Z her přivezli čeští
reprezentanti 8 medailí. Je to shodný počet jako na OH v Sydney. V řecké metropoli startovala dosud nejpočetnější česká
výprava v historii. Bylo v ní 142 sportovců a zastoupeno 19 sportovních odvětví. Z 19 českých sportovních svazů (což bylo o dva
více než v Sydney) bylo 18 sdružených v ČSTV. V postavení ČR
na žebříčku neoficiálního hodnocení jednotlivých zemí podle
počtu či kvality medailí se nezastavil sestupný trend, který se
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projevil již v Atlantě 22. místem a pokračoval v Sydney 28. místem. V Aténách naše výprava obsadila 42. místo. V r. 2006 se
kromě ZOH v Turíně (Itálie) pořádalo i fotbalové MS v Německu. Zatímco olympionici získali čtyři medaile a postarali se tak
o druhý nejlepší výsledek v historii ZOH, fotbalisté byli poraženi v základní skupině. Zlato na ZOH získala K. Neumannová
(běh 30 km) a zároveň i stříbro (ve skiatlonu 2 × 7,5 km), stříbro L. Bauer (běh 5 km klasicky), bronz přivezli hokejisté.
Z historického pohledu se jedná o druhé nejúspěšnější medailové vystoupení českého týmu na ZOH. Na základě poznatků
a hodnocení OH v Aténách ČOV přijal na roky 2005–2008 program s body, které se týkaly přípravy a účasti české výpravy na
olympiádě v Pekingu. Jednalo se o inovace v oblasti diferenciace
sportů z hlediska státní sportovní reprezentace a zajištění oblasti
vědy, výzkumu a vědeckého servisu vrcholového sportu. Jako
jedno z prioritních doporučení pro příští olympijský cyklus se
proto jevilo zpracování koncepčního a systémového řešení podpory státní sportovní reprezentace ve všech jejích sférách. Bohužel některé body se nepodařilo realizovat, například vyžadovanou kooperaci s MŠMT a sportovními svazy z důvodu neustálých změn ministrů, náměstků a pracovníků odboru sportu
MŠMT v tomto období.
V roce 2008 se konaly OH v Pekingu (Čína). Česká republika
byla reprezentovaná 133 sportovci, kteří zde získali 7 medailí.
Zlatou ve střelectví K. Emmons a D. Kostelecký a v hodu oštěpem
atletka B. Špotáková. Zatím nejpočetnější výprava českých sportovců nás reprezentovala na ZOH ve Vancouveru 2010. Kromě
curlingu a skeletonu soutěžilo 92 našich reprezentantů ve všech
ostatních sportech. Nejúspěšnější byla rychlobruslařka M. Sáblíková, která vyhrála závody žen na dlouhé dráze 3 000 a 5 000 metrů
a na trati 1 500 metrů skončila na třetím místě. Dohromady ČR
dovezla 9 medailí. Mezi nejúspěšnější sporty našich olympioniků
na OH od roku 1992 patřily vodní sporty, střelecké disciplíny
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a atletika. K nejúspěšnějším sportům na ZOH řadíme lední hokej,
klasické lyžařské disciplíny a v poslední době také rychlobruslení.
Hokejisté získali zlatou medaili na hrách v Naganu (1998), 1 zlatou a 1 bronzovou v Turíně (2006). Na konferenci Sport a stát
konané v květnu 2010 šéf ČOV M. Jirásek uvedl, že „smyslem je
ukázat, co sportovní reprezentace může nabídnout státu a společnosti…, je to reklama státu, vytváří to jeho dobrou image, vliv to
může mít na ekonomiku a v neposlední řadě jsou hrdinové-reprezentanti skvělým příkladem pro mládež…“ Co se týče státní
podpory reprezentace, vidí M. Jirásek jablko sváru především
v diferenciaci financování. „Pokud nebude dostatek financí na
podporu všech sportů, bude na státu, aby si určil, co chce podporovat,“ prohlásil Jirásek s tím, že klíč k rozdělování financí bude
muset po volbách najít nová vláda (http://www.msmt.cz/sport/
/konference-sport-a-stat).
Po celé uváděné období chyběl nebo nefungoval komplexní systém péče o sportovce, včetně zdravotní péče. Nedostatečná byla
také podpora státu vědě a výzkumu ve sportu, šíření a výměna
informací. Vládním dokumentem z roku 1993 Ke komplexní péči
orgánů státu o sportovní reprezentaci sice byla podpořena příprava
sportovců k reprezentaci, zajištěna spolupráce resortů vnitra, obrany, školství, mládeže a tělovýchovy na jejich přípravě v resortních centrech, ale všechna tato opatření do dnešní doby nevytvářejí ucelený systém. Byla obava, že reprezentanti nebudou mít za
krátkou dobu svoje následovníky. V minulosti naše tradiční
a úspěšné sporty  sportovní gymnastika, cyklistika, vzpírání nebo
moderní pětiboj  až na výjimky výsledkově stagnují, kolektivní
sporty se většinou ani nekvalifikují na OH a umístění získávají jiná
sportovní odvětví (kanoistika, vodní slalom, horská kola, rychlobruslení apod.). Vysokou úroveň také dosahují extrémní sporty,
kde se reprezentanti drží již několik let na předních místech (běh
do vrchu, paragliding, divoká voda, MTB apod.). Ti nejlepší (např.
Neumannová – klasické lyžování, Sáblíková – rychlobruslení, Stra131
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chová-Záhrobská – alpské lyžování, Verner – krasobruslení, Šmídová – jachting, Hilgertová – kajak apod.), o kterých široká veřejnost díky médiím ví a kteří dokázali porazit i nejužší světovou
špičku, mají něco společného – vlastní tréninkový tým a vlastní
tréninkové zázemí. Všichni mají také jeden společný problém, a to
problém s vlastními sportovními svazy.

5.4 Vícezdrojové financování
sportovního prostředí
Ve srovnání se zeměmi EU byl veřejný sportovní sektor v ČR
atypický ve dvou směrech: v struktuře vlastnictví sportovní
infrastruktury a v úplném vlastnictví ziskové organizace loterijní akciové společnosti Sazka, která byla nositelem vlastních
finančních prostředků do sportovního prostředí. Sazka neoddiskutovatelně patřila50 občanským sdružením ve sportovním
prostředí a byla životně důležitým článkem jejich ekonomické
existence. Zároveň byla také tržním subjektem ve tvrdém konkurenčním prostředí. Loterijní společnosti oproti své původní
podobě výrazně změnily tvář z hlediska vlastnických vztahů, ale
i z hlediska velikosti trhu a struktury. V uváděném období způsobují sportovnímu prostředí často ekonomické problémy právě
opožděné a zkrácené odvody ze společnosti Sazka. Z těchto
důvodů a také pro celkový nedostatek financí ve sportovním
prostředí se v r. 1995 dokonce uvažovalo o jejím prodeji. Sportovní prostředí je financováno ze státního zdroje, který poskytuje MŠMT ČR a který je závislý na státním rozpočtu. Finanční
prostředky na sport jsou účelově určené občanským sdružením
(nestátní neziskové organizace NNO), zřízeným podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, které finanční prostředky
50
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dále distribuují sportovním svazům, TJ a SK. Občanskými sdruženími jsou vždy: ČSTV, AŠSK ČR, Autoklub ČR, ČASPV,
ČOS, Český paralympijský výbor, ČOV, Český střelecký svaz,
KČT, Letecká amatérská asociace ČR, Orel, Sdružení technických sportů a činností ČR, Unie armádních sportovních klubů
ČR, Unie tělovýchovných organizací policie ČR a Unie zdravotně postižených sportovců ČR. Finanční prostředky směřují
také k RSC, zřízeným podle zákona č. 115/2001 Sb. v resortu
MO, MV a MŠMT, dále pak městům a obcím z programu Podpora a rozvoj materiálně-technické základny sportu a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu
s usnesením vlády ČR ze dne 27. 11. 1992 č. 663 vyhlašovalo
konkurzy na veřejně prospěšné programy. K těmto programům
se mohla všechna občanská sdružení ve sportovním prostředí,
která měla celorepublikovou působnost a sdružovala více než
2 000 členů, přihlásit. Jednalo se o:
a) Program sportu pro všechny: cílem programu měla být podpora tělovýchovných aktivit neorganizované populace, tělesně postižených a podpora osvěty a propagace tělovýchovy.
b) Program podpory turistiky: cílem bylo podporovat značení
a údržbu turistických, vodních, lyžařských a cyklistických
stezek.
c) Program rozšířených pohybových aktivit v podmínkách
školy: cílem byla propagace správného pohybového režimu
a upevňování pohybových návyků.
d) Program výběru a přípravy sportovně talentované mládeže: cílem měla být soustavná péče o sportovně talentovanou mládež.
e) Program udržování materiálně-technické základny: cílem
byla podpora dostavby, modernizace a údržba tělovýchovných zařízení.
Sportovní kluby mohou čerpat finanční prostředky z obecních
rozpočtů a od roku 2001 také z krajských. Sportovní oddíly pak
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většinu finančních prostředků čerpají prostřednictvím mateřského
sportovního klubu. Postupným ubýváním investic se začaly vytvářet podmínky pro vznik vícezdrojového financování občanských sdružení. Tímto způsobem financování se rozumí podpora
synergie všech dostupných finančních zdrojů, což jsou vlastní
prostředky sportujících, výnosy ze sportovní a hospodářské činnosti TJ, sponzoring a reklama, dotace střešních organizací, dotace místních rozpočtů a dotace státního rozpočtu. Na tento druh
financování je v poslední době kladen zvláštní důraz. V roce 1997
byly zahájeny z podnětu MŠMT práce na jednotné a průkazné
evidenci členské základny občanských sdružení (myšleno všech
sdružení i mimo sportovní hnutí), která měla být podmínkou pro
rozdělování státních i nestátních prostředků. Do této doby byla
situace značně nepřehledná a často docházelo k nadhodnocování
velikosti členské základny. Očekávané zlepšení financování nepřinesly ani nové stanovy Sazky z r. 1998, které jen zjednodušily
ekonomický režim mezi Sazkou a jejími vlastníky. Stanovy
umožnily operativněji poskytovat prostředky z výnosů Sazky
jednotlivým akcionářům dle přesných každoročních splátkových
kalendářů a bylo schváleno, že 90 % odvodů bude zasláno na
MŠMT ČR do 15. 12., zbývajících 10 % nejpozději do poloviny
února každého roku (Mimořádná valná hromada, 1998).
Od roku 2000 byl uplatňován také nový způsob rozdělování
státních dotací, a to z důvodu schválení zákona č. 149/1998 Sb.,
kterým se měnil a doplňoval zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Ministerstvem financí bylo vydáno
nové sázkové povolení pro společnost Sazka a to podstatně změnilo adresáty odvodů společnosti omezením pouze na akcionáře
společnosti. Tím došlo ze strany MŠMT k zásadní změně státní
dotační politiky ve vztahu ke sportovnímu prostředí a po přechodném období roku 1999 byl od roku 2000 uplatňován zcela nový
způsob tvorby a realizace Programů státní podpory sportu. Programy jsou vyhlašovány MŠMT ČR na základě vládních materiálů
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Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením (1999), Zásady komplexního zabezpečení
státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních
talentů (1999) a Národní program rozvoje sportu pro všechny
a jsou určeny vybranému okruhu občanských sdružení ve sportu
(http://www.msmt.cz/sport/programy). Důležitým zákonem v oblasti poskytování státních dotací je také zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, a současně navazující usnesení vlády
č. 114/2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (Vosyka, 2006. s. 110). V rámci vyhlášených
programů nelze uplatňovat požadavky na investiční dotace. Programy byly zaměřeny do čtyř tematických oblastí:
a) Oblast státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů:
Tuto oblast bylo možné každoročně financovat v rámci neinvestičních programů státní podpory: Program I – Sportovní reprezentace ČR, Program II – Sportovní centra
mládeže, Program III – Sportovní talent, Program IV –
Sportovní třídy (nové označení Sportovní střediska). Program Sportovní třídy se do roku 2007 realizoval pod názvem Intenzifikace sportovních tříd. Lze požádat i Rozvojový program Sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se
studijním oborem sportovní příprava.
b) Oblast mládeže a tělovýchovy – tzv. oblast veřejně prospěšných programů:
Program V – Národní program rozvoje sportu pro všechny; Program VI – Sport a škola; Program VII – Sport zdravotně postižených.
c) Oblast údržby a provozu sportovních a tělovýchovných zařízení:
Program VIII – Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení.
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d) Oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku:
Program 233510 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny sportovních organizací; Podprogram
233512 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické
základny sportovních organizací (příjemci dotací jsou NNO
v oblasti sportu, případně města a obce) a Podprogram
233513 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické
základny sportovní reprezentace (Grexa & Strachová, 2011).
Od roku 2007 byla státní podpora sportu zaměřena jen do tří
tematických oblastí. Do oblasti státní sportovní reprezentace
a přípravy sportovních talentů, následně byl přidán program
Finanční podpora činnosti resortních sportovních center a v oblasti veřejně prospěšných programů přibyl Program IX – Oblast
vědy a výzkumu ve sportu. V oblasti výdajů na programové financování reprodukce majetku zůstal program 233510 členěný
na dva další (http://www.msmt.cz/sport/investicni-1). Počet vyhlášených programů na rok 2011 je oproti předcházejícím rokům
upraven z 9 na 5 s cílem snížit administrativu, aniž by došlo
k redukci celkového rozsahu zaměření programů51.
a) Výdajový okruh Sportovní reprezentace (Program I–IV).
b) Výdajový okruh Všeobecná sportovní činnost52 a investiční
program Program 133510 – Podpora materiálně-technické
základny sportu.
51

Programy byly veřejně vyhlášeny v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ze dne
1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní
správy; http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2011.
52
Nové označení vystihuje obsahové zaměření dotací. Součástí je
i investiční program 133510.
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Obsah a struktura Programů bývá konzultována s Radou pro
tělovýchovu a sport, připomínkována odborníky ze sportovního
prostředí, projednána a schválena vedením MŠMT. V počátcích
byla účelnost a hospodárnost čerpání státních prostředků ovlivňována rizikovými faktory, a to absencí průběžného hodnocení
neinvestičních programů, přidělováním dotací na základě jen
obecně zpracovaných projektů a zastaralostí a neúplností zásad
pro činnost RSC. Chyběla dostatečná kontrola ze strany MŠMT
a nebyla zpracovaná pasportizace53 sportovních zařízení. Proto
se mnohdy stávalo, že některé subjekty mohly čerpat dotace ze
státního rozpočtu na sport, a použít je na jiné účely, než bylo
stanoveno (např. místo na přípravu mladých sportovců ji použít
na nákupy kancelářských potřeb, platbu elektrické energie
apod.).
S reformou veřejné správy a novým krajským uspořádáním
(decentralizací státní moci na nižší územní celky) souviselo i financování sportovního prostředí. V letech 2000–2002 nebyla ekonomická situace pro sportovní prostředí příznivá i přes příspěvky
státu, měst a obcí. Pro rozvoj sportu bylo tehdy nejdůležitější vytvoření ekonomických podmínek pro obnovu, údržbu a provoz
tělovýchovných zařízení, která v převážné většině sloužila nejen
vlastní členské základně, ale i sportovní veřejnosti. Na údržbu
sportovních objektů, které na počátku transformace trpěly deficitem údržby z let minulých, byly určeny zvláštní finance ze státních
zdrojů. Ve spojitosti s reformou se ale očekávala ekonomická podpora občanských sdružení od nově konstituovaných krajů (Srb,
1997, p. 20). Rozhodnutí krajů často závisí na zástupcích úřadů,
které ne vždy rozhodly ve prospěch sportu. „Není v našich silách
dohledat, na co přesně dotace šla. Když to sedí účetně, nezjistíme,
když si z dotace postaví třeba psí boudu,“ komentoval situaci tehdejší náměstek K. Hrdý (Stát dotuje klubový fotbal stamilióny,
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2003). Ke konci roku 2003 se podařilo dotáhnout pasport54 tělovýchovných zařízení, který výrazně pomohl posunout investiční výstavbu a údržbu. Nezabránil však postupnému snižování dotací ze
státního rozpočtu na údržbu a provoz tělovýchovných zařízení
a nezabránil ani postupnému uzavírání tělovýchovných zařízení,
která se nacházela ve špatném stavu. Po dokončení výstavby sportovní haly Sazka aréna (O2 aréna) v Praze, zahájení jejího provozu
v dubnu 2004 konáním MS v ledním hokeji a posléze splácením
úvěru (do roku 2021) nastaly problémy s odvody společnosti Sazka. A. Hušák (předseda představenstva a generální ředitel a. s. Sazka) tehdy přirovnával výstavbu haly k budování Národního divadla
a podobně jako naši předkové chtěl dokonce iniciovat veřejnou
sbírku pro podporu této investice. V prodeji měl být milion kachlí
v ceně po dvou až třech tisících korun s tím, že po zakoupení bude
kachlík s vyrytým jménem občana umístěn na viditelném místě
v objektu. Bylo také v plánu, že si lidé budou moci zakoupit sedadlo v hale a pro města měla být připravena nabídka na odkoupení
základních kamenů. Od začátku plánování výstavby A. Hušák
zdůrazňoval, že „…výstavba haly je od počátku plánována tak, aby
nebyl ohrožen výtěžek akcionářů.“ Stavba byla podpořena i tehdejším náměstkem a vládním zmocněncem pro výstavbu haly L. Malým, který tehdy prohlásil: „Uvědomujeme si, že kromě státu je
Sazka nejdůležitějším sloupem českého sportu.“ (Víceúčelová hala
v Praze, 2001, p. 2). Dne 2. 8. 2001 se statutární představitelé všech
akcionářů Sazky sešli a podepsali s dílčími výhradami usnesení,
aby se společnost Sazka angažovala ve výstavbě víceúčelové sportovní haly na území hlavního města Prahy. Tehdejší předseda
ČSTV V. Srb si vyžádal jako jediný odklad podpisu, ale nakonec
všichni akcionáři přistoupili na to, aby se Sazka do výstavby a realizace zapojila. Stalo se tak za podmínky, že výstavba haly nebude
mít negativní vliv na výtěžek pro jednotlivé akcionáře, a to nejen
54
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v průběhu výstavby, ale i po ní (Sazka a stavba víceúčelové haly,
2001). Situace však byla jiná, a odvody se rok od roku snižovaly.
V r. 2004 činily odvody Sazky 895,6 mil. Kč, v r. 2005 703,9 mil.
Kč, v r. 2008 452,7 mil. Kč, v r. 2009 493mil. Kč a v r. 2010 již jen
234,8 mil. korun (Zápisy z VH ČSTV, 20052010). Financování
haly a především jeho negativní dopady na financování sportu byly
po celou dobu předmětem kritiky zvnějšku i zevnitř sportovního
prostředí. Terčem kritiky byli především funkcionáři největších
střešních organizací v ČR. S odstupem času můžeme konstatovat,
že vinu bohužel nesou všichni, kdo pro stavbu haly tehdy hlasovali.
Sazka se v posledních letech snažila ještě čelit nepříznivým dopadům této velké investice různými způsoby, mezi které patřila
i snaha o oživení myšlenky individuálního sponzorství prostřednictvím odkupu „kachliček“. Hlavním způsobem sanace investice
se pak stal pronájem multifunkční haly společnosti O2 na dobu pěti
let, počínaje rokem 2008. Ze strany ČSTV pak opakovaně zazněl
návrh na odprodej haly, která je sice schopna si na svůj provoz
vydělat, ale jen stěží pokryje náklady na výstavbu, které byly vyčíslovány (včetně nákladů na financování úvěrů) na částku přesahující 14 mld. Kč. Původní odhady před stavbou se pohybovaly kolem 2 mld. jen na stavbu, tj. bez financování úvěru.
V průběhu uváděné etapy se kladl větší důraz na vícezdrojové
financování občanských sdružení, které bylo zejména v důsledku
poklesu investice na údržbu hojně využíváno. V roce 2008 poklesla státní dotace na údržbu na druhý nejmenší objem od roku
1991. Dá se říci, že financování sportu opsalo za sledované období určitý oblouk od prvotního podfinancování přes lepší roky,
kdy sport ze strany státu byl financován lépe. Jedná se o roky
1998–2002, kdy se státní dotace více než zdvojnásobily a dvojnásobný byl i výtěžek Sazky. Zhoršující se finanční situace a snižování státní podpory po roce 2002 úzce souviselo se zpomalováním vývoje ekonomiky ČR v těchto letech a dopadem tzv.
úsporných státních balíčků na oblast sportu (například jen za rok
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2008 snížení o 170 mil. Kč). Zároveň došlo k obdobnému vývoji
v oblasti vlastních finančních zdrojů, např. v důsledku velké investice do stavby Sazka arény. Významným faktorem byly také
dopady změny zákona o DPH z roku 2005 na sázkové loterie,
které negativně ovlivnily vlastní finanční zdroje subjektů dokonce
ještě v roce 2010. Negativní finanční dopad měly i vícenáklady na
pořádání MS v klasickém lyžování 2009 v Liberci, které odčerpaly
velké množství finančních prostředků ze státního rozpočtu pro
sport, a některé prostředky dokonce nasměrovaly do jiných oblastí (např. zlepšování dopravní infrastruktury v Liberci apod.).
Právě kombinace zmíněných vlivů a jejich časový souběh vytvářely obzvlášť obtížnou situaci v oblasti financování sportu. Na
sestupný trend ve státní podpoře sportu poukazoval vládní dokument Analýza financování sportu v České republice v r. 2009.
Materiál se věnuje mj. vlivu sportu na státní rozpočet. Z analýzy
vyplynulo, že z původních 0,65 % státního rozpočtu v roce 1989
klesla úroveň podpory na současných 0,24 % státního rozpočtu.
Ve srovnání se zeměmi EU se ČR řadí mezi státy s nejmenší podporou sportu, což také zdůraznil J. Kocourek (náměstek MŠMT
pro sport v r. 2010): „Přes objektivní potíže jakéhokoliv srovnávání financování sportu v jednotlivých členských zemích EU lze
konstatovat smutnou skutečnost: Česká republika se nachází vždy
mezi zeměmi s nejnižší podporou sportu.“ Analýza potvrdila, že
sport jako ekonomické odvětví přináší do státního rozpočtu více
prostředků, než ze státního rozpočtu prostřednictvím dotací získává. Tento přebytek byl vyčíslen v rozpětí 1,1 až 3,7 mld. Kč.
Výše státní podpory sportu v r. 2009 dosahovala cca 0,11 % HDP
(přibližně 3,5 mld. Kč). Pro srovnání např. na Slovensku to
v témže roce bylo 0,43 %, tj. 12–13 mld., ve Francii 0,7 %. Podle
studie Evropské unie jde v ČR na sport ročně z veřejných zdrojů
jen deset eur na obyvatele, z členských zemí jsou na tom hůř jen
Bulharsko a Malta. Jako příklad srovnání je uvedeno opět Slovensko, které má třikrát víc eur na obyvatele. Na vrcholu žebříčku je
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Francie se 185 eury na obyvatele. (http://www.msmt.cz/pro-novinare/). Bývalý ministr školství O. Liška na základě analýzy zdůrazňoval, že „…současný systém není efektivní. Spousta peněz je
vynakládána buď zbytečně, nebo prostě negeneruje ty výsledky,
které bychom očekávali. Existuje také řada duplicit a nemálo
zbytečné administrativy. Je to drahé a netransparentní.“ Například zrušením Vysokoškolského sportovního centra, které spadá
pod resort školství, by se „…uspořilo tak minimálně deset milionů korun, které použijeme pro sportovní přípravu reprezentace,“ navrhoval Liška. Dále chtěl prosadit návrh, který se týká
zvýšení odvodů z výtěžku loterijních společností, a to pětiprocentním navýšením. Předpokládaný výnos takového opatření
odhadoval minimálně na 600 mil. korun a tvrdil: „…jsem přesvědčen, že výnosy z hazardních her jsou právě ty prostředky,
které se mají na financování sportu podílet“ (http://www.cstv.
cz/tpzpravodaj/).
Financováním sportu se zabývala i již zmiňovaná konference
Sport a stát. Na ní prezident Autoklubu ČR R. Ječmínek konstatoval, že „…finanční situace sportu se zároveň musí rapidně zlepšit, český sport je silně podfinancovaný, není to vinou současné
krize, tento stav trvá již posledních dvacet let. …sport a tělovýchova musí mít samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu. …také
je nutné přijmout kvalitní novelu loterijního zákona. Musí se jednat o dlouholetou záležitost, buď půjde o určité procento z hrubého
domácího produktu, nebo o přesně danou sumu z rozpočtu…“
Navrhoval mj. také zvýšení podpory sportu o dvě miliardy korun,
což jak tvrdil, by sportovnímu prostředí stačilo (http://www.
ceskatelevize.cz/ ivysilani/). Propad byl pozorován také ve financování juniorského sportu v oblasti útvarů pro sportovní přípravu mládeže. Tuto oblast je možné každoročně financovat
v rámci neinvestičních programů státní podpory. I v nově vznikající koncepci financování však zůstávají státní a místní rozpočty
důležitým zdrojem podpory sportu.
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5.5 Legislativní rámec
rozvoje sportovního prostředí
Po rozdělení ČSFR docházelo k významným změnám. Do
roku 1992 byla součástí daňového systému tzv. daň z obratu, od
které byla např. osvobozena Sazka. V roce 1993 se transformací
Sazky v akciovou společnost a v souvislosti se změnou daňového
systému stala plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), která nahradila daň z obratu. Od 1. 1. 1993 začaly platit nové daňové
zákony (daň z nemovitosti, daň silniční, daň z přidané hodnoty
apod.), nový systém zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, což se sportovního hnutí citelně dotklo. Od tohoto data
bylo možné posuzovat postavení profesionálního sportovce jako
pracovněprávní vztah, tedy jako vztah mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem na základě pracovní smlouvy. Od roku 1994
probíhaly ve státě legislativní změny, které se týkaly hlavně ekonomických a daňových systémů a záležitostí nemovitého majetku. Legislativní návrhy se sportovnímu prostředí dařilo prosazovat rychleji díky vzniku Všesportovního kolegia. První iniciativou
Všesportovního kolegia byl návrh na osvobození základu daně
u občanských sdružení ve výši 30 %, nejméně 100 tis. korun (Kč),
nejvýše 3 mil. Kč, v zákoně o daních z příjmů. Novela č. 586/92 Sb.,
o daních z příjmu, byla platná od 1. 1. 1995. Od daně byly např.
osvobozeny členské příspěvky a výtěžky provozovatelů loterií
a jiných her. Pro TJ a SK to znamenalo každý rok buď kompletní
daňové osvobození, nebo úsporu v odváděných daních (cca 80 %
TJ/SK bylo od daně osvobozeno). Celkový finanční prospěch byl
v řádech desítek milionů Kč. Omezena byla i horní hranice
správního poplatku za povolení k provozování loterií, který platila Sazka ve výši 10 % z rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami, a to bez horní hranice, která byla novelou
č. 386/92 Sb., o správních poplatcích, omezena na 10 mil. Kč.
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Uspořené výtěžky se rozdělovaly ve prospěch spolků (Strachová,
2008, p. 145). V roce 1997 byl na legislativní úrovni vyřešen
dlouho přetrvávající problém důchodového pojištění profesionálních sportovců a od této doby mohli být sportovci z hlediska
důchodového pojištění posuzování jako osoby samostatně výdělečně činné. Zároveň byli vyňati z povinnosti vlastnit živnostenské oprávnění. Některých svazů a TJ se citelně dotýkalo zavedení
nové vyhlášky č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita.
Dne 1. 6. 2000 vešla v platnost novela zákona o vlastnictví bytů
č. 72/1994 Sb. č. 103, která byla považována z hlediska TJ/SK
a sportovních svazů za existenční. Tato právní úprava pomohla
umožnit dotčeným institucím získat pozemky, ke kterým měly
právo trvalého užívání, do osobního vlastnictví bezplatně, a to
v těch případech, kdy na těchto pozemcích stála budova nebo
stavba ve vlastnictví TJ/SK. Léta 1999 až 2001 byla charakteristická výrazným pokrokem v oblasti legislativy. Otázky sportovního prostředí byly opakovaně projednávány vládou, byly schváleny a přijaty stěžejní zákony a programy. Velký význam měl
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vládní podpora
sportu vyvrcholila vytvořením zákona o ochraně olympijských
symbolik č. 60/2000 Sb. platného od 1. 5. 2000, který upravoval
některá práva a povinnosti v souvislosti s užíváním olympijské
symboliky (olympijské kruhy, vlajka, heslo, oheň, pochodeň,
hymna, emblémy a samotné výrazy olympijský a olympiáda)
a ochraňoval před jejich zneužitím. Zákon zakazuje jakékoli
užití olympijských symbolů pro obchodní, reklamní nebo jiné
obdobné účely bez písemného zmocnění a souhlasu ČOV. Jednáním s ministerstvem dopravy bylo vyřešeno použití vodních
ploch v přístavech pro sportovní účely, a to ve prospěch sportovního prostředí (např. správa přístavu v Děčíně sportování neoprávněně zakazovala) (kol., 2000, p. 9). Všechny uvedené legislativní iniciativy spolu s Koncepcí státní politiky v tělovýchově
a sportu v České republice, Zásadami komplexního zabezpečení
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státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů a Národním programem rozvoje sportu pro všechny,
což byly tři významné vládní dokumenty deklarující závazky
a úkoly státních a samosprávných orgánů v podpoře a ochraně
sportu, vyústily do zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ze
dne 28. 2. 2001. Pod pojmem sport se tímto zákonem rozumí
„všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl harmonizovaný rozvoj
tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.“ Zákon definuje i další
pojmy, jako je sportovní zařízení (§ 2 odst. 3) a sport pro všechny
(zde je patrný vliv Evropské charty sportu). Pod pojem sport pro
všechny spadá podle zákona nejenom organizovaný a neorganizovaný sport, ale i pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva (rekreační bruslení, plavání, fotbal, posilování, aerobic
atd.) (Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu). Zákon významně
posílil postavení sportu ve společnosti, vymezil jej jako „neziskovou
činnost, která je tímto zákonem stanovena jako veřejně prospěšná“,
což bylo podstatné pro subjekty provozující sportovní činnost pro
případné poskytování úlev např. v daňových zákonech. Na základě
zákona o podpoře sportu je také zajišťována finanční podpora
sportu ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí, jsou zřizovány
RSC, jejichž činnost je zabezpečována MŠMT, MV a MO, je zajišťována výstavba, rekonstrukce, udržování a provozování sportovních zařízení a jsou zajišťovány další potřeby týkající se rozvoje
sportu a přípravy sportovních talentů (přístup k dopingu či zdravotní zabezpečení sportovní reprezentace). Na schválení zákona
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR měl velkou zásluhu podvýbor pro tělovýchovu a sport sněmovny Parlamentu ČR. Tehdejší
náměstek MŠMT L. Malý k zákonu řekl: „…nechci srovnávat zákon
např. se slovenským, který vznikal ještě za existence federace, ale
obecně mohu říci, že je stručnější a jednotlivé paragrafy jsou opravdu
konkrétní“ (kol., 2001).
144

5 VÝVOJ SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ V LETECH 1993–2010

Do zákona o podpoře sportu, ale také do zákona č. 157/2000
Sb., ze dne 18. 5. 2000, o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky do majetku krajů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2001, byla v souvislosti s reformou veřejné správy
a decentralizací státní moci na nižší územní celky zakomponována
autonomie krajů a obcí, jejich podpora a rozhodování o věcech
veřejných na jejich území. Obce a města pověřovala otázkou
sportu vybraná pracoviště nebo pracovníky, byly zřízeny výbory
pro výchovu a vzdělávání, v jejichž kompetenci byl i sport, a samostatná oddělení nebo odbory pro sport. Dne 8. srpna 2003
schválila vláda svým usnesením č. 807 Zprávu o stavu decentralizace dotací na kraje. Tím bylo zaručeno, že dotace pro sport
i nadále zůstávají v pravomoci MŠMT. Péče o sport v krajích
a obcích nebyla vymezena žádným zákonem, a proto se ukázalo,
že mezi kraji je diametrální odlišnost v přístupu ke sportu
v podmínkách i objemu přidělovaných dotací. Samotné prohloubení decentralizace je procesem pozitivním. Z minulosti nejsou
dobré zkušenosti s centralizovaným řízením sportu a je nepochybné, že krajská centra nebo obce mají blíže k regionální problematice a dokážou rychleji a flexibilněji reagovat na specifické
lokální potřeby. Ovšem decentralizace má i svou odvrácenou
stránku, kterou někteří sportovní činitelé označují jako „politizaci“
komunálního řízení sportu, jindy dokonce přímo jako lokální klientelizmus. Například Flemr (2009, p. 49) ve své práci uvádí několik příkladů, kdy na krajské úrovni fungují často nezdravé protekční
podmínky založené na osobních kontaktech a osobních sportovních preferencích klíčových pracovníků. Je známo, že na této bázi
dochází v krajních případech k podpoře až polosoukromých nebo
vysloveně menšinových sportovních aktivit. Jindy dochází k realizaci tzv. demonstrativních akcí a projektů, kdy se sice může jednat
v zásadě o obecně prospěšný projekt, ale jeho dimenze, pompéznost apod. jsou zjevně motivovány především snahou jednotlivců
o sebeprezentaci, nebo dokonce osobní prospěch.
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Podle Flemra (2009) bylo na základě pozorování, terénních
poznámek, rozhovorů a dokumentů identifikováno několik ideálních typů podpory sportu v krajích. Proces institucionalizace
postupně vyústil v existenci různorodých forem krajských politik.
Progresivní typ, který je založený na ideji sportu pro všechny a na
intenzivní vzájemné komunikaci mezi veřejnou správou a sportovním sektorem. Byrokratická podpora sportu je druhým typem
a je založena na méně aktivní komunikaci se sportovním sektorem. Přístup úředníků je založen na byrokratické mentalitě, rutině a minimální schopnosti adaptace na inovace a na spolupráci
s jinými nesportovními sektory. Třetím typem krajské podpory
sportu je politicko-klientelistický přístup, který zvýhodňuje ty
reprezentanty sportovního prostředí, kteří mají úzké osobní vazby
se sférou politiky. Sport je využíván jako nástroj politického marketingu, jako forma public relations, jež usiluje o zviditelnění
politiků a posílení jejich moci. Čtvrtým typem, který omezuje
nebezpečí, že bude sport využit jako nástroj pro dosažení cílů
politiků, je delegovaná krajská podpora sportu. U tohoto typu je
zodpovědnost za sportovní politiku delegována na střešní sportovní svaz nebo na koalice střešních sportovních asociací (krajská
všesportovní kolegia). Posledním typem je marginalizovaná krajská podpora sportu, kdy veřejná politika sportu zůstává na okraji
veřejné správy a systém grantů a dotací dokáže reagovat na minimum žádostí.
Financování sportu v jednotlivých krajích bylo a je i dnes rozdílné. V posledních letech začala převažovat grantová politika,
která mnohdy narážela na rutinní používání programů aplikovaných podle zavedených schémat, bez jakékoli flexibility a vůle
reagovat na skutečné potřeby artikulované sportovním prostředím. Krajská podpora sportu také naráží na řadu překážek, které
jsou dány nejen organizačním uspořádáním, ale i kolektivními
bariérami. Překážkami v krajích jsou nízká odbornost, omezená
informovanost, nedocenění sportu jako zájmu veřejné politiky
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a stereotypizovaný negativní obraz veřejné správy a jejích představitelů (Flemr et al., 2009, p. 50).
Tato situace je současně i logickým nepříznivým důsledkem
decentralizace. Nelze mu čelit jinak než postupným nastavováním závazných pravidel, ať už v podobě upřesněných zákonů
nebo závazných postupů. Krajské a obecní orgány se nemají omezovat ve své autonomii, ale naopak by mělo v ideálním případě jít
zejména o nastavení jasných a přehledných obecných pravidel
a priorit. Například zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. vcelku
jasně stanovuje povinnost krajů podporovat sport pro všechny,
přípravu sportovních talentů, zapojení postižených občanů, zabezpečení výstavby nových sportovišť a jejich údržbu apod. Postupem času se tyto kategorie bohužel ukázaly jako příliš obecné
a skoro by se dalo říct „všezahrnující“, jinými slovy jejich regulativní funkce je nedostatečná. Do budoucna je nutno jít dále ve
smyslu vymezení jasnějších a lépe kontrolovatelných priorit. Až
v roce 2003 se podařilo legislativně vyřešit ukončení existence
práva trvalého užívání zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu majetku státu na občanská sdružení v tělovýchově a sportu, který
nabyl platnost 1. 7. 2002, a vyřešil tak TJ/SK dlouhodobý problém. Podstatou tohoto problému bylo, že u řady sportovních
zařízení TJ/SK byly po roce 1990 pozemky stále ponechány ve
vlastnictví státu současně se zřízením institutu trvalého užívání.
Z této situace vyplývala řada omezení disponibility vlastním nemovitým majetkem, což TJ/SK výrazně ekonomicky zatěžovalo
a často je to nutilo například držet nevyužívaný majetek, omezovalo jejich rozvojové záměry apod. (Srb, 1997, p. 20). Ve vládním
návrhu zákona však předkladatel Ministerstvo financí (MF)
opomenul cca 3 500 sportovních zařízení, která vlastnil stát a občanská sdružení je měla v tzv. trvalém užívání nebo výpůjčce.
Sněmovna Parlamentu ČR pozměňovací návrh, kterým byl stát
povinen bezúplatně vydat majetek občanským sdružením ve
sportovním hnutí, a to k 1. 1. 2003, však odmítla. Výhrady při
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jeho podepisování měl i tehdejší prezident V. Klaus, ale díky silné
lobbistické činnosti Všesportovního kolegia byl návrh nakonec
schválen a prezident jej podepsal. Zákon vstoupil v platnost
a mnoha TJ a SK tak odpadla zásadní překážka při zabezpečení
údržby, rekonstrukce či nové výstavby. Vydávání majetku bylo
také pozastaveno z důvodu přechodu pracovníků okresů na kraje
a obce v souvislosti s reformou územního uspořádání státu. Pozměňovacím návrhem byla lhůta pro vydání majetku prodloužena
do 31. 12. 2003. Do roku 2004 měly společnosti, které provozovaly loterii a podobné hry podle zvláštního zákona, nárok na
odpočet daně. Od 1. 5. 2004 platil nový zákon o dani z přidané
hodnoty (DPH) č. 235/2004 Sb., který zrušil dosavadní zákon
č. 588/1992 Sb. a zvýšil daňovou sazbu sportovních služeb
a vstupného na sportovní akce z 5 % na 19 % (vstupenky na sportovní akce, vstup do bazénu, lyžařské vleky, pronájem sportovišť
apod.). U kulturních akcí (např. lístky do divadel na 5% hranici)
na nátlak tehdejšího ministra kultury P. Dostála a jeho pohrůžky
demisí odpočet zůstal. S tím se zástupci sportovního prostředí
těžce smiřovali. Podporu k prosazení snížené daně nenalezli ani
u tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy P. Buzkové.
Od začátku zavedení zákona byly ze strany Všesportovního kolegia i sportovního prostředí snahy o jeho novelizaci. V roce 2009
byly ale paragrafy umožňující odpočet DPH společnostem provozujícím loterii definitivně vyškrtnuty. V roce 2004 se již ČR
připodobňovala zemím EU, sportovní prostředí ve státě bylo po
legislativní stránce připraveno a byly přijaté nebo připravené
základní legislativní předpisy pro vstup do EU (1. května 2004).
Potom docházelo v oblasti legislativy jen k nepatrným změnám
a nové zákony již sportovní prostředí ovlivňovaly minimálně.
Dne 26. 7. 2004 zákonem č. 439/2004 došlo ke změnám a zpřísnění dosavadního systému v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Došlo i ke změně zákona č. 53/2004 Sb., o evidenci obyvatel, s účinností od 1. 4. 2004, kterou se upravovala
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možnost využívání rodných čísel pouze za předpokladu, že tak
stanoví zvláštní zákon nebo se souhlasem nositele rodného čísla
či jeho zákonného zástupce. V zákonu č. 561/2005 Sb., o soustavě
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský
zákon), byla zakotvena péče o nadané talentované sportovce v ČR
a v r. 2006 byl schválen zákon o účetnictví a provedena úprava
zákona č. 342/2006 Sb., o evidenci obyvatel, kterou se odstranila
povinnost uvádět u názvu TJ/SK ještě občanské sdružení nebo
zkratku o. s. s účinností od 12. 2. 2008. Oba tyto zákony významně
usnadnily práci TJ/SK (oprava stanov, výměna hlavičkového
papíru, změny na katastrálních a živnostenských úřadech apod.),
na jejichž činnosti se podíleli a podílejí převážně dobrovolníci
(Poštík, 2006). Jako jeden z posledních zákonů v oblasti sportu
byl v roce 2008 schválen zákon č. 274/2008 Sb., jehož přijetím
došlo ke změně zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. Zásadní
změnou bylo ustanovení o povinnostech provozovatele sportovních zařízení. Vlastník sportovního zařízení je od této doby povinen vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém stanoví pravidla
pro vstup a chování návštěvníků a osob vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení. Zákon nabyl účinnosti
1. 1. 2009 a od stejného data jsou povinni ti, kteří vykonávají tzv.
nezávislé povolání (týká se i sportovců), platit důchodové pojištění ve výši 29,6 % z příjmu dle zákona č. 189/2006 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění. Zákon byl navržen ještě v době
působení náměstka MŠMT K. Hrdého. V roce 2009 zákonodárci
v úpravě legislativního prostředí ve prospěch sportu dále nepokročili. Legislativní proces byl utlumen a ani v přibližování evropskému standardu se nijak nepokročilo (Boháč, 2010). Důvodem bylo vnitropolitické handrkování, které vyvrcholilo pádem
vlády. Návrhy novelizací či alternativní řešení čekaly na novou
vládu. Středem pozornosti se stal loterijní zákon a nutnost přepracování celého zákona o podpoře sportu. Předseda Sdružení
sportovních svazů ČR Z. Ertl konstatoval na konferenci Spor
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a stát: „…legislativní prostředí v českém sportu je momentálně
velmi roztříštěné…“ a dále podotkl: „…sport je věcí nadstranickou,
proto je nutné vytvořit adekvátní podmínky pro jeho rozvoj.“ Na
konferenci mj. padl příslib, že bude vytvořen nový zákon o sportu, který současnou legislativu sjednotí, a bude připomínkován
přímo na půdě sportovních organizací, aby později nedocházelo
k problémům (http://www.ceskatelevize.cz). Je potřeba uvést, že
doposud neexistuje žádný zvláštní předpis upravující problematiku dopingu. Na tuto oblast je možné aplikovat některé stávající právní předpisy, i když se dotýkají pouze určité části problémů spojených s dopingem. Základním dokumentem, který
obsahuje antidopingovou strategii a morální závazek společného boje proti dopingu ve sportu, je Česká charta proti dopingu
vyhlášená ČOV roku 1993, v níž byly obsaženy i základní principy již zmíněné Mezinárodní olympijské charty proti dopingu.
Na jejím základě a se souhlasem všech signatářů vznikl také
Antidopingový výbor České republiky, který má právní postavení občanského sdružení.
Co se týče regulace sportovní problematiky v rámci EU, je
nutno uvést, že evropské právo dosud nemá v oblasti sportu žádné
přímé kompetence. V současné době žádné právní normy EU
nespecifikují detailně oblast sportu, čímž vytvářejí prostředí plné
právní nejistoty. Sport by si jistě zasloužil místo i v základních
právních dokumentech EU (Ježek, 2008, p. 29).
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6 ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY
PO ROCE 1992
Vstup do zcela nové situace dané existencí samostatné ČR vytvářel nové podmínky pro činnost a vývoj ČSTV. Od roku 1993
docházelo k postupné reorganizaci ČSTV až do dnešní podoby.
Řešily se zejména ekonomické otázky, docházelo ke konsolidaci
vztahu s konkurenčními organizacemi ve sportovním hnutí a postupnému útlumu majetkových sporů s nimi. Nově byl definován
vztah ČSTV a ČOV, ČSTV a MŠMT a byly rozděleny jejich kompetence. Postupně se přetvářel legislativní rámec pro fungování
ČSTV, a to za aktivního přispění odborníků z ČSTV. Došlo
k prodeji významného majetku ČSTV a změně postupů ve vlastním financování (Sazka a výnosy z vlastního majetku). Ve své
struktuře však organizace zaznamenávala již jen nepatrné změny
a vývoj organizace korespondoval s vývojem společnosti v ČR.
V r. 1993 došlo ke druhému kolu transformace organizační
struktury, která vyplynula z dělby federace. Byla redukována
dřívější federální úroveň orgánů ČSTV a vznikla zcela nová situace v oblasti sportovní reprezentace, která byla doposud v gesci
federálních orgánů ČSTV. S ukončením činnosti ČSKSTS přešel
její majetek s účinností od 1. 1. 1993 do republikových sportovních svazů, kde na ně přešla odpovědnost za přípravu a realizaci
sportovní reprezentace a zastupování československých sportovních svazů v zahraničí. Republikové svazy upravovaly své stanovy, docházelo u nich k výrazným obsahovým změnám ve struktuře a práci aparátu, volily se nové výkonné výbory, v některých
případech docházelo k jejich rozšíření. Ve větších městech pokračovala tendence k osamostatňování oddílů do sportovních
klubů. Rozdělovaly se jednoty, které vznikly v minulosti direktiv151
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ním sloučením a kde byly napjaté vztahy mezi funkcionáři. Naopak tradiční jednoty držely pohromadě a některé odcházely opět
do ČOS (v r. 1993 odešlo 93 TJ) (Valná hromada ČSTV, 1993).
Žádný ze sportovních svazů po rozdělení republik nezanikl, ani
z ČSTV nevystoupil. Naopak již na první VH r. 1993 žádalo o přijetí 11 sportovních svazů a vznikal spíše problém, jak s žádostmi
o vstup občanských sdružení, jejichž činnost nebyla pouze sportovní (např. stolní hry), nebo tzv. mini svazů, které na členství
nikdy nedosáhly a do dnešní doby o něj stále žádají (např. Unie
českých šipkových organizací), naložit. Pro tato sdružení byl
zaveden již dříve aplikovaný institut přidruženého členství sportovních svazů55. Docházelo k situacím, kdy se jednotlivé svazy
rozdělovaly z důvodu vazeb na mezinárodní organizace na dva
samostatné svazy, např. svaz baseballu a softbalu a svaz kulturistiky a silového trojboje. S probíhajícími legislativními změnami
týkajícími se převážně ekonomických a daňových záležitostí a záležitostí nemovitého majetku vešly v platnost od 1. 1. 1993 nové
daňové zákony, které výrazně ovlivnily činnost ČSTV. Ještě několik let se táhly spory a převody majetku mezi ČSTV a ČOS,
objevovalo se i nepochopení transformace ČSTV s pokusy o dílčí
návraty k stavu před rokem 1989. Například tehdejší „transformační“ místopředseda ČSTV A. Hušák podal v r. 1994 návrh na
změnu názvu organizace, která podle něj byla nutná ke zdůvodnění rozdílu mezi bývalým socialistickým ČSTV a nově vzniklým
55

Národní sportovní svazy jsou samostatná, dobrovolná občanská
sdružení fyzických a případně i právnických osob, ustavená ve smyslu
zákona č. 83/1990 Sb. Sportovní svazy řídí a organizují činnost v příslušném sportu na území ČR, hájí zájmy sdružených subjektů a zabezpečují státní reprezentaci ČR. Svoji činnost upravují vždy vlastními
stanovami. Národní sportovní svazy mohou být řádným nebo přidruženým členem ČSTV. Sdružování svazů v ČSTV upravuje Směrnice
ČSTV 2/1998, v novelizovaném znění, ze dne 20. 4. 2001.
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ČSTV. Rozdíly viděl v postavení sdružených subjektů, v nezávislosti rozhodování, samostatnosti, vlastnictví majetku apod. A. Hušák prosazoval změnu názvu ČSTV na Českou sportovní federaci
ještě několikrát. Návrhy na přejmenování organizace opět na
Českou sportovní federaci byly předneseny novým předsedou
ČSTV P. Kořanem také v r. 2010 (4., 5. VH ČSTV, 1994, 1995).
V roce 1993 se řešily zejména otázky individuálního členství
a problematika oddílů jako institutu bezprostředně realizujícího
zájmy individuálních členů. Byl projednán návrh na dělení financí ze Sazky podle členské základny jednotlivých subjektů. Od
r. 1993 se postupně vlastníky Sazky stalo 9 akcionářů a ČSTV
získalo majoritu v konečné podobě 67,98 %. Český svaz tělesné
výchovy převzal bezúplatně sportovní střediska Nymburk, Zadov, Nouzov a se SZTK byla uzavřena dohoda o užívání a poskytování služeb pro reprezentační celky všech sportů a všech kategorií. Jednalo se o sportovní centra Nymburk, Brandýs nad
Labem v ČR a FISu a Bojnic ve Slovenské republice (Další vývoj
našeho sportu, 1993). Na valných hromadách ČSTV byl delegáty
často napadán VV ČSTV, který z pohledu zúčastněných delegátů
nedokázal řídit akciové společnosti, jichž byl ČSTV majoritním či
minoritním akcionářem tak, aby nedocházelo k obrovským ztrátám majetku. Delegáti také kritizovali financování ze strany Sazky56, její neochotu zveřejnit zisky apod. Klesající odvody směrem
k akcionářům tehdy Sazka vysvětlovala výstavbou své nové provozní budovy (1993) a nečekanou konkurencí jiných sázkových
kanceláří (Lotynka, Bingo). Schválení výstavby nové provozní
budovy Sazky, původně připravované i jako sídlo federálních
svazů, proběhlo bez konzultace s VH ČSTV, vše schvaloval jen
VV ČSTV, prý z důvodu nutného rychlého rozhodnutí (Zpráva
56

Sazka je soukromá loterijní společnost do roku 2011 vlastněná devíti občanskými sdruženími sportovců v čele s ČSTV. Jejich zástupci
byli v představenstvu i v dozorčí radě.
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o vývoji ČSTV, 1995). Budova byla postavena v r. 1993 z vlastních prostředků Sazky i pomocí úvěru, kterým doplnila Sazka
očekávané dotace občanským sdružením v témže roce. I když
Sazka vykazovala dobré hospodářské výsledky, ČSTV mělo rok
od roku menší podíl na výtěžku, což bylo do jisté míry způsobeno
i přibývajícím počtem podílníků na zisku.
Typické problémy této doby byly v nedokonalosti tehdejších
evidenčních počítačových programů, nejednotnosti účetní evidence, nedodržování závazných termínů v podání ekonomických materiálů činiteli ČSTV. Z minulosti přetrvával také problém s inventarizací majetku ČSTV. Ve sportovních svazech převládala snaha
méně utrácet za provoz, méně podporovat práci s mladými talenty
a více shánět sponzorské dary, které se ovšem vázaly na výsledky
sportovců. Docházelo ke zmenšení počtu mládežnických družstev,
k zadlužování TJ/SK, byly uzavírány zchátralé sportovní objekty.
V těchto případech se hledala pomoc a podpora na obecních úřadech, které se ne vždy chtěly problémem zabývat. V r. 1995 byl
zpracován pasport tělovýchovných zařízení, jehož účelem bylo
stanovení počtu zařízení ve vlastnictví a užívání subjektů sdružených v ČSTV, který měl být průběžně centrálně veden a uchováván. Cílem tohoto opatření bylo poskytnout vládě ČR, parlamentu
a ostatním orgánům státní sféry informace z majetkové oblasti
ČSTV (Dráb, 1995, p. 5). Systém evidence je sice každoročně aktualizován, ale není inovován a rozšiřován. Proto se poukazovalo na
to, že v ČR neexistuje zpracovaný přehled a celorepubliková analýza, kde a jaká jsou na území ČR sportoviště a v jakém se nacházejí
stavu (http://www.ceskatelevize.cz).
V celém uváděném období se ČSTV a celé sportovní prostředí
často potýkalo s problematikou financování. Svůj rozpočet,
zejména v letech 1994–1996, se ČSTV snažil posilovat odprodejem významného majetku, což sebou neslo mnohdy znaky účelového jednání ze strany skupin a jednotlivců. Český svaz tělesné
výchovy v této době prodal akcie Sportcentra České Budějovice,
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Sportprojektu Brno a podíl ČSTV v a. s. Pragosport. V r. 1995 se
pro nedostatek financí v organizaci dokonce uvažovalo i o prodeji Sazky. Efektivnější výnosy měla přinést v r. 1993 také registrace investiční společnosti Sportvest, a. s., do obchodního rejstříku (5. 10. 1993). Český svaz tělesné výchovy byl jeho jediným
akcionářem a poskytl této společnosti do začátku částku 10 mil.
Kč, která měla být úvěrem organizaci vrácena. Většina delegátů
na VH ČSTV s půjčkou nesouhlasila, ale zabránit rozhodnutí VV
ČSTV nedokázala. Výkonný výbor ČSTV byl později podezříván
z nekalých majetkových machinací, z obohacování managementu, nezveřejnění nabyvatelů odprodávaného majetku akciových
podílů cestovní kanceláře Sportturist Praha (cena 650 mil. Kč)
a specializovaného sportovního nakladatelství Olympia (70 mil
Kč), jehož odprodej byl schválen v r. 1996. S podezřením byli
spojováni někteří členové tehdejšího VV ČSTV, kterým bylo
vytýkáno, že nedokázali dostatečně řídit akciové společnosti,
jichž byl ČSTV majoritním či minoritním akcionářem. Docházelo tak k velkým ztrátám majetku pro celou organizaci. Na VH
ČSTV konané v říjnu 1996 se delegáti pokusili odvolat VV ČSTV.
Jednání probíhala v napjaté atmosféře, ale výsledkem bylo jen
kompromisní složení nového VV ČSTV. Podezření se nepodařila
nikdy dokázat. Později se také zjistilo, že i výtěžek z prodeje
CK Sportturist byl nižší, než se původně předpokládalo (reálných
510 mil. Kč oproti původnímu předpokladu 650 mil. Kč z roku
1996), a akutní finanční problémy let 1996–1998 tedy fakticky
nijak neovlivnil.
Nicméně ziskem těchto finančních prostředků došlo ke vzniku
plánovaného rezervního fondu ČSTV, jehož založení a statut
schválila VH již v roce 1996, a jehož naplnění bylo hlavním záměrem ekonomického zabezpečení organizace. K tomu také směřovaly další odprodeje majetku. Rezervní fond měl posloužit také
k vyrovnání časových skluzů finančních prostředků ze státních
i vlastních zdrojů. Potřebné finance pro ČSTV se zdržovaly
155

SPORT A ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY PO ROCE 1989

zejména na trase Sazka – MŠMT – ČSTV a to vyvolávalo určité
napětí mezi MŠMT a ČSTV v otázce způsobu vlastního financování ČSTV ze Sazky. MŠMT zastávalo názor, že má být prostředníkem financování mezi Sazkou a akcionáři, zatímco ČSTV zastával názor o nutnosti přímé finanční spolupráce mezi Sazkou
a jejími akcionáři. Pro plynulost měl být použit rezervní fond,
díky němuž mohly subjekty obdržet plánované příspěvky v běžném kalendářním roce57. Poprvé byl díky fondu financován celý
objem plánovaných vlastních zdrojů až v r. 1999, a tím byl do
budoucna zlepšen průběh financování sdružených subjektů.
Fond byl využíván i v dobách, kdy klesající dotace z vlastních
zdrojů nemohly pokrýt chod organizace.
Na 8. VH ČSTV r. 1996 V. Srb na kupící se kritiky směrem
k akciové společnosti Sazka reagoval slovy: „Sazka je příliš vážný
zdroj financí pro spolkovou tělovýchovu, také přílišná publicita
problémů vztahů mezi akcionářem a akciovou společností by mohla
negativně ovlivnit sázky a tím i výnosy Sazky“ (Valná hromada
ČSTV, 1996). Jediné, co se ve společnosti Sazka v souvislosti
s uvedenými problémy změnilo, bylo sestavení nového VV.
Novými členy představenstva se stali K. Malý, F. Chvalovský
a M. Jirásek (po dohodě s ČOV). Výbor ale neměl konkrétní
představy o změnách a jen přijal novelizované stanovy ke zjednodušení ekonomického režimu mezi Sazkou a jejími vlastníky.
Stanovy umožnily operativněji poskytovat prostředky z výnosů
jednotlivým akcionářům dle přesných každoročních splátkových
kalendářů. V roce 1997 byl zaznamenán mimořádný propad financí ze strany MŠMT. Dotace pro sport byly jednorázově sníženy o 277 mil. Kč ve prospěch škol poškozených tehdejšími po57

Financování ze státního rozpočtu bylo každoročně ukončeno počátkem prosince a ze Sazky od roku 1996 v průběhu března následujícího roku – celkový odvod mohl být uskutečněn až po vyúčtování jednotlivých her.
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vodněmi (meziroční propad příspěvku státu o 26%). Součástí
zdůvodnění celkového snížení dotací však bylo i konstatování
o neprůhlednosti financování ČSTV z vlastních zdrojů. K tehdejší
napjaté situaci v ČSTV tehdy ministr školství mládeže a tělovýchovy J. Gruša prohlásil, že „dokud si ze Sazky budete dávat mzdy
v ČSTV ve svazech, dokud do Sazky nebude nikdo vidět a budete
s ní dělat úplně, co budete chtít, do té doby já další peníze odmítám do prostředí sportu dávat“ (Valná hromada ČSTV, 1996).
Reakcí na celkový neutěšený stav ve sportovním prostředí
(upozorňování na korupci, špatné hospodaření, špatnou organizaci v ČSTV) bylo založení sdružení České sportovní federace
(ČSF), kterou 15. 10. 1997 založilo devět sportovních svazů. Česká
basketbalová federace, Český svaz sportovního tance, Svaz lyžařů
ČR, Český lukostřelecký svaz, Česká softballová asociace, Česká
gymnastická federace, Český šermířský svaz, Český tenisový svaz,
Český svaz veslování. Myšlenka federace byla založena na osmi
základních principech: dosažení výraznější podpory postavení
sportu v naší společnosti; plná samostatnost a svéprávnost sdružených svazů; co nejvíce prostředků dávat do sportu, a ne na
administrativu; každý sdružený svaz by měl mít jeden hlas; v čele
ČSF vytvořit malý výbor složený jen z předsedů svazů; finanční
prostředky, případně majetek by patřil sdruženým svazům; vytvořit minimální administrativní aparát, financovaný důsledně
zdola; případné poskytování služeb sdruženým svazům výlučně
na tržně ekonomických principech (Poštík, 2002). Jako sympatizující s těmito principy se přihlásilo dalších 17 sportovních svazů.
Česká sportovní federace si vytkla ve své činnosti hlavní dva cíle,
kterými byla aktivní činnost v rámci ČSTV a výraznější podpora
sportu ve společnosti. Mezi zakladateli ČSF byli J. Kodeš z tenisového svazu, J. Zedníček z basketbalového svazu a J. Kejval z veslařského svazu. Jedním z hlavních požadavků ČSF byla také kontrola hospodaření ČSTV formou nezávislého auditu. Česká
sportovní federace měla ambici vytvořit ve střednědobém časo157
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vém horizontu reálnou alternativu ČSTV. Mezi ČSF a ČSTV však
došlo k zásadním sporům kompetenčního charakteru. Český svaz
tělesné výchovy v zásadě neuznal oprávněnost existence ČSF
a v letech 1997 a 1998 výrazně omezil financování svazů sdružených v ČSF. V následujícím období byla činnost ČSF postupně
utlumena. Významným krokem ke zkvalitnění činnosti ČSTV
bylo v r. 1996 ustavení Legislativní rady ČSTV. V únoru 1996 se
stal V. Srb (tehdy předseda ČSTV) předsedou Všesportovního
kolegia (1994) a ve spolupráci s řadou poslanců inicioval vznik
podvýboru pro tělovýchovu a sport při výboru pro výzkum, vzdělávání, mládež a tělovýchovu. Spolupráce mezi jednotlivými subjekty působícími ve sportu se postupně zlepšovala i díky členství
těchto subjektů (střešních organizací) ve Všesportovním kolegiu.
V roce 1997 se ČSTV musel přizpůsobit požadavku jednotné
a průkazné evidence členské základny občanských sdružení a s tím
započaly práce na počítačové evidenci členů TJ/SK, což pomohlo
při rozdělování prostředků mezi akcionáře. Evidence napomohla
řešit duplicitní členství v jednotlivých subjektech (duplicita např.
ČOS, ATJSK apod. se členy ČSTV). Proběhla novelizace stanov
ČSTV, která řešila otázky členství, váženého hlasování v komoře
svazů a komoře TJ/SK, postavení okresních (regionálních) sdružení ČSTV, kompetence revizní komise apod.
Již v r. 1997 vyplynulo z výsledků konference Tělesná výchova
a sport na přelomu století, že sport v ČR není dostatečně oceněn.
Byla zřejmá absence státní sportovní politiky, legislativa nevytvářela optimální prostředí pro sport, stagnovala přímá podpora od
státu (od r. 1995 se nevalorizovala) a ani MŠMT nesehrávalo
úlohu aktivního činitele v zájmu občanů v oblasti sportu. To vše
vedlo k nekoncepčnosti práce ve sportovním prostředí a odrazem
pak byla tendence k prosazování individuálních a partikulárních
zájmů investičních a finančních. Do pozadí byly zatlačovány
metody objektivního rozhodování na základě kritérií, která sportovní sféra přijala. Z konference vzešlo několik návrhů, jak ČSTV
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opět přetransformovat. Například rozvolnit strukturu ČSTV,
odtrhnout svazy od TJ, vytvořit menší seskupení, přislíbit výhodnější podmínky pro subjekty, které z ČSTV vystupují apod.
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/). Výkonný výbor ČSTV byl
přesvědčen, že principy, na nichž je ČSTV ustaven, se osvědčily,
a proto k žádným změnám v organizaci nedošlo. Na konferenci
bylo mj. také zdůrazněno, že pozornost sportovnímu prostředí
nevěnuje ani vedení státu, ani politické strany. Kromě Strany zelených a KSČM neměly ve volebních programech podporu sportu
zahrnuty v této době žádné politické strany. Český svaz tělesné
výchovy se snažil prosadit do budoucna myšlenku o zařazení sportovců i sportovních funkcionářů za kandidáty jednotlivých politických stran. Podpora sportu ve volebních programech politických
stran je zaznamenána ve větší míře až v r. 2010.
V roce 1997 se mohla veřejnost přesvědčit, že ČSTV se nevěnuje jen problematice vrcholového sportu. Uspořádal ve spolupráci
s ČOV 1. ročník výzvy Sportuj s námi, na které se podílelo 72 regionálních sdružení. Po přijetí nového zákona k loteriím v roce
199858 došlo ke zvýraznění postavení ČSTV jako majoritního akcionáře Sazky. V období 1999–2002 se ČSTV stal na krátkou dobu
partnerem ministerstvům, Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Mohl tak lépe plnit své povinnosti vůči členským subjektům a zastupovat je ve vztahu ke státním a samosprávným orgánům. Spolu s představiteli Všesportovního kolegia se také
podílel na vytváření vládou ČR přijetých dokumentů podporujících sport a řešících legislativní ukotvení sportu v ČR (Koncepce
státní politiky v tělovýchově a sportu v ČR, Zásady komplexního
zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy
58

Zákon č. 149/1998 Sb. Parlamentu České republiky, kterým se
mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně
a doplnění dalších zákonů.
159

SPORT A ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY PO ROCE 1989

sportovních talentů, Národní program rozvoje sportu pro všechny
a v r. 2001 Zákon o podpoře sportu). Ve prospěch ČSTV bylo i přijetí novely zákona o ochraně osobních údajů, podle níž spolkové
organizace mohly evidovat své členy. Ve srovnání s rokem 1998 se
státní dotace v roce 1999 více než zdvojnásobily. Byl zaznamenán
výrazný posun v přístupu MŠMT k celému sportovnímu prostředí.
Zřetelný nárůst byl u investičních finančních prostředků pro
ČSTV. V r. 1999 činily 115 168 (veškeré hodnotové údaje v tis. Kč),
v r. 2000 156 330, v r. 2001 348 285 a v r. 2002 336 456 Kč
(http://www.msmt.cz/dokumenty). Ke zvýšení došlo také u dotací
pro reprezentaci (o 31,5 %), na ST a SCM. Naproti tomu klesající
finanční podporu ze strany MŠMT měl program Sportuj s námi.
Za prohru ČSTV v tomto období označil tehdejší předseda
ČSTV V. Srb tzv. institut trvalého užívání, který byl vyřešen až
v r. 2003 (Valná hromada ČSTV, 2002). Vznik vládních a legislativních materiálů v tomto období potvrzoval dobrou spolupráci
ČSTV nejen s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, ale také
s ČOV a s většinou spolků. V r. 2000 byl odstartován připravovaný program sportovních center mládeže. Všechny akciové společnosti s majoritním podílem ČSTV dosáhly dobrých výsledků
a podle zpráv z VH ČSTV z r. 2000 na rozdíl od minulých let
dosáhly zisku, a bylo navrhováno rozdělení dividend. V. Srb na
VH v r. 2000 konstatoval, že „společnosti s ručením omezeným
plní svůj hlavní úkol, tj. vytvářet podmínky pro tréninkovou i závodní činnost subjektů sdružených v ČSTV“ (Valná hromada
ČSTV, 2000). Ve vlastním hospodaření organizace ČSTV se již
druhý rok (od r. 1999) kladně projevovalo zřízení rezervního fondu. Investiční dotace z MŠMT byly částečně navýšeny (v r. 2001
156 330 tis. Kč) a také akciová společnost Sazka vyprodukovala
v r. 2000 do sportu o 42 mil. korun více než v roce předešlém.
Částky však představovaly jen zlomek potřebných zdrojů, ostatní
finanční zdroje byly získávány od členů formou členských příspěvků, od sponzorů, obecních zastupitelstev či z vlastní hospo160
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dářské činnosti. Centrální zdroje díky své pravidelnosti představovaly pro TJ/ SK a svazy stále jistotu v hospodaření.
Otázka, zda Sazka může odvádět do sportu více, se řešila neustále. Na VH v r. 2000 V. Srb zdůraznil, že „odpověď na tuto otázku
vyžaduje seriózní rozbor, a to nákladů, konkurence, koupěschopnosti obyvatelstva, potřeby hledět dopředu a připravovat rozvoj po
roce 2005. Odpověď na tuto otázku budeme vyžadovat na řádné
valné hromadě Sazky v květnu a budeme chtít, aby byla kladná.
ČSTV jako akcionář vždy projevil dostatek pochopení pro potřebu
dalšího rozvoje, pochopení pro to, abychom si, obrazně řečeno,
nepodřízli slepici, která nese zlatá vejce. Na druhé straně však
potřebujeme výsledky dnes, pro podporu sportovní činnosti našich
členů“ (Srb, 2000).
V roce 2001, v souvislosti s reformou státního uspořádání,
byla zřízena a následně ve 14 krajích založena krajská sdružení
ČSTV (KS). Tyto malé ČSTV se staly partnery (střechou) pro
krajské sportovní svazy a komise a regionální sdružení svého
kraje. Později byly vztahy mezi KS ČSTV a orgány krajských
samospráv delegáty 17. VH vyhodnoceny „na dobré úrovni“
(Valná hromada ČSTV, 2004). K vytvoření platformy určené
k výměně zkušeností předsedů KS ČSTV založilo ČSTV Radu
předsedů KS ČSTV59. Od roku 2002 čelilo ČSTV velkým kritikám zejména ze strany nového vedení MŠMT ustaveného po
červnových volbách v r. 2002 (ministryně školství P. Buzková,
náměstek pro sport K. Hrdý). Jemu naopak ČSTV vytýkal neujasněnou koncepci ve sportu v souvislosti s vládními dokumenty
přijatými minulou vládou. V r. 2003 došlo k výraznému snížení
státních dotací na investice z 336 457 tis. na 207 524 tis. Kč
(http://www.msmt.cz/dokumenty). Kritika činnosti MŠMT se
59

Jako organizační součásti ČSTV s právní subjektivitou (viz § 6
odst. 2 písm. e zákona č. 83/1990 Sb.), jejich sídla jsou shodná se sídly
krajů v souladu s územním členěním státu.
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v letech 2002–2006 jen množila. Komunikace s MŠMT i s vládou
ČR byla z pohledu sportovního prostředí i samotného ČSTV
neuspokojivá. Český svaz tělesné výchovy ministerstvu vytýkal
nerespektování připomínek při přijímání vládních dokumentů,
nekompetentní zásahy do plánu investičních akcí předloženého
ČSTV a slabou aktivitu při schvalování zákona o DPH v Poslanecké sněmovně, chabou podporu sportu jako společenské oblasti, nečinnost Rady tělesné výchovy a sportu, ustavené jako poradní
orgán ministryně MŠMT, či skutečnost, že MŠMT nedokázalo
zabránit negativním dopadům některých právních norem na
sport. Ještě v r. 1999 došlo k významným, pro ČSTV nevýhodným změnám ve složení Rady tělesné výchovy a sportu, odkud
byli odvoláni zástupci svazů, které byly sdruženy v ČSTV. Jednalo se o představitele svazu fotbalu, ledního hokeje, atletiky,
zdravotně postižených sportovců a představitele Pražské tělovýchovné unie. Složení rady se vrátilo do minulé podoby, kdy měli
zástupci ČSTV stejný hlas jako například představitel ATJSK či
KČT. Rada tělesné výchovy a sportu se v průběhu předešlých let
scházela minimálně, ale v období let 2002–2006 se nescházela
vůbec. Část představitelů ČSTV nebyla s touto situací spokojena
a opět navrhovala, aby byla vytvořena samostatná vládní instituce
pro sport (Valné hromady ČSTV 1999–2004). V roce 2003 se
intervencí ČSTV podařilo vyřešit po dlouhé době odkladů institut trvalého užívání a MŠMT ČR vydalo Koncepci ve sportu
a tělovýchově na roky 2004–2006, tzv. Směry státní politiky ve
sportu, v níž byly nastíněny budoucí kroky MŠMT, které by měly
vést ke zvýšení významu sportu, rozvoji sportovních tříd a zmírnění úbytku sportovních talentů. V roce 2004 byla dokončena
stavba víceúčelové sportovní haly Sazka aréna a od 1. 9. 2005 byla
po dlouhých průtazích na MŠMT také otevřena Vyšší odborná
škola ČSTV, která měla původně zahájit činnost 1. 11. 2004.
V souvislosti s otevřením Sazka arény a mediálními výroky generálního ředitele Sazky A. Hušáka přečetl předseda ČSTV V. Srb
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delegátům valné hromady dopis ministryně MŠMT ČR P. Buzkové, v němž mj. vyzvala akcionáře k odvolání generálního ředitele společnosti Sazka a. s. A. Hušáka. Výzva nezískala podporu,
spíše naopak. Tvrzení, že vláda zvyšuje podporu sportu, byla
v diskusi označena za falešnou. A. Hušák následně přiblížil financování haly upsáním dluhopisů a novou interaktivní sázkovou
hrou, k jejímuž provozování mělo sloužit 1 300 nainstalovaných
videoterminálů. Předseda Českého svazu ledního hokeje K. Gut
na VH připomněl historii přidělení pořadatelství MS v ledním
hokeji do ČR a s tím související podmínku výstavby nové haly.
Neshody s MŠMT doporučil řešit ustavením vládního výboru
s vlastním rozpočtem pro sport, což se neuskutečnilo. V r. 2004
finanční prostředky z výtěžku Sazky ještě putovaly podle plánu
díky vytvoření rezervního fondu ČSTV, z něhož mohla být vyrovnána zpoždění v zálohách. Jinak tomu bylo u investičních
dotací, kde přetrvávaly rozpory ČSTV s MŠMT v souvislosti
s jejich nesystémovým přidělováním financí. Nedostatek finančních prostředků v souvislostech s problematikou odpočtu DPH
a se splácením a přefinancováním obligací víceúčelové haly Sazka
aréna začalo ČSTV, ale i celé sportovní prostředí pociťovat výrazněji až v r. 2007. Jmenováním I. Kaderky (předseda Českého
tenisového svazu) do funkce náměstka pro sport a tělovýchovu
v r. 2007 se na chvíli komunikace s MŠMT zlepšila. K největším
pozitivům v tomto roce patřilo jmenování Rady ministra pro
sport a tělovýchovu a opětné respektování postavení ČSTV. To
zahrnovalo především vrácení systému přidělování finančních
prostředků na investice i údržbu a provoz tělovýchovných zařízení, bohužel jen v tomto roce (ze 105 na více než 190 mil. korun). Negativní dopad na ČSTV v polovině roku 2007 měla politická situace v ČR. Po rezignaci ministryně školství D. Kuchtové
a mnohatýdenním bezvládí (od červnových voleb 2007) následovaly personální změny na MŠMT, opakované neobsazené místo
ředitele odboru, nefunkčnost Rady ministra pro sport. S tím se
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stále snižoval i objem prostředků na sport. Na 19. VH v r. 2007
ČSTV v samotném úvodu čelili hlavní představitelé VV ČSTV
V. Srb a P. Kořan výzvě na svou rezignaci, s níž vystoupil
K. Bauer (předseda Českého svazu jachtingu) (Valná hromada
ČSTV, 2007). Hlavním důvodem byly snižující se odvody z a. s. Sazka. V diskusi na VH 2007 V. Srb prohlásil, že „zabývat se dnes
otázkou výstavby Sazka Arény je zbytečné…, Sazka aréna stojí
a její výstavbou jsme získali sportovní stánek, který chyběl k možnému důstojnému uspořádání vrcholných sportovních soutěží.
Možná by stálo za to, připomenout si Valnou hromadu ČSTV
v roce 2004, kdy vestoje všichni účastníci aplaudovali tehdejšímu
předsedovi Českého svazu ledního hokeje panu Gutovi, že mistrovství světa bylo do Prahy přiděleno a že byla tato hala postavena…“
Situace se uklidnila a delegáti VH vedení opět podpořili.
V období let 2006–2010 hledal ČSTV cestu převážně ke stabilizaci a řešení ekonomické situace. Požadavky ČSTV byly odmítány zejména v době, jak uváděl V. Srb na VH v r. 2008, „kdy
zájem o organizované tělovýchovné aktivity v ČR neklesá i přes
slabou společensko-ekonomickou podporu státu“ (Valná hromada
ČSTV, 2008). V r. 2009, kdy Sazka přešla na metodu cash-flow60,
se počítalo s 23. mil. Kč do sportovního prostředí. Sazka však
vyplatila jen 5 splátek a pak již nic (Valná hromada ČSTV, 2010).
Stabilizace financování Sazky nebo získání dalších finančních
prostředků ze strany státu se staly žhavým tématem (do roku
2021 musí Sazka platit úroky za stavbu arény). Od roku 2001, kdy
byl spuštěn program ST, SCM a SG, se nezměnila ani výše dotace
pro subjekty sdružené v ČSTV. Prostor k jednání byl v r. 2009
omezen situací v ČR, kdy došlo k posunutí termínu předčasných
voleb z podzimu 2009 na jaro 2010. Ekonomická krize ve společ60

Peněžní tok nebo také cash-flow je jednoduše řečeno příjem nebo
výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období tedy představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.
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nosti dopadala na ČSTV zejména v oblasti financí. V roce 2010
bylo možné konstatovat, že financování z prostředků výtěžku Sazky
je ve vážném stavu. Sazka se hájila argumenty, že splácí úvěr za
výstavbu haly O2 arény, že přibyly další loterijní společnosti a tím
je větší konkurence sázkových společností. Hlavním problémem
nepravidelnosti odváděných příjmů z vlastních zdrojů byl také
nedostatečný cash-flow společnosti, nemožnost odpočtu DPH
a svůj vliv měla i zmiňovaná ekonomická krize ve společnosti.
Kromě nedostatku financování se v posledních letech stává velkým
celospolečenským problémem stav sportovních zařízení, dotace na
údržbu nedostačují (viz výše), sportovní zařízení chátrají a jejich
provoz je postupně omezován (Valná hromada ČSTV, 2008,
2010). Jen mimořádně stoupl objem dotací na údržbu v letech
2006–2007. Od té doby nárůst těchto zdrojů představuje 8,5 %.
V roce 2010 dosáhly dotace na údržbu majetku, který má v dnešní
době hodnotu cca 42 mil. Kč, nejnižšího objemu od roku 1994.
Situace je o to kritičtější, že doposud není znám centrální republikový přehled stávajícího stavu sportovní infrastruktury, který je
nezbytný pro efektivní plánování budoucnosti. Jak na republikové,
tak na krajské úrovni zatím neexistuje žádný věrohodný zdroj
o stavu sportovní infrastruktury (Flemr et. al, 2009, p. 41). Od roku
2008 je také v ČSTV pozorován mírný, ale stálý pokles sportující
mládeže, zejména juniorského věku (o 7,7 %), a podmínky nahrávají ke sportovní činnosti spíše dospělé populaci (Valná hromada
ČSTV, 2008). Důvodem může být větší mobilita mimoškolní TV,
nezájem rodičů, ale může jím být i nízká kvalita vyučujících tělesné
výchovy na školách. Organizace v posledních letech vykazuje jen
nepatrný nárůst členstva (v roce 2006–2009 o 3,9 %), ale také sportovních svazů. Důvodem poklesu zájmu o vstupu do organizace
může být nezájem o organizované aktivity členstva a svazů vstupovat do sportovních střešních organizací, popřípadě i slabá společensko-ekonomická podpora sportu v ČR (Zpráva z činnosti VV
ČSTV, 2010).
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V posledních letech se zlepšuje spolupráce v oblasti státní
sportovní reprezentace a talentované mládeže. V oblasti vrcholového sportu, kde působí jednotlivé republikové svazy, které
uplatňují vlastní řízení a metodiku, působí ČSTV jen jako koordinátor směrem k programům MŠMT (ČSTV je podporován
cestou účelově vypsaných programů přes MŠMT, viz financování). Předseda ČSTV je zároveň předsedou expertní komise reprezentace MŠMT. Sportovní svazy posílily svoji roli při systémových úpravách řízení a financování sportovních tříd (nyní
sportovních středisek) a sportovních center mládeže. Došlo k progresivní inovaci metodiky SCM a ST, otevřela se možnost zřízení
programu péče o talentovanou mládež do 23 let. Nepodařilo se
ale zlepšit podmínky na SG (Valná hromada ČSTV, 2008, 2010).
Úspěchy sportovců vzhledem k podpoře sportu v ČR ve srovnání
zemí EU jsou standardní. Bezproblémová byla v posledních letech oblast mezinárodní. Jak ji charakterizoval V. Srb, „…je efektivní…, zejména v souvislosti s tvorbou Bílé knihy EU o sportu
(2007) a s přípravou priorit ve sportu v průběhu českého předsednictví EU v roce 2009“. Z přílohy závěrů českého předsednictví
EU v oblasti sportu vyplynulo, že dobrovolný sektor ve sportu je
v různých zemích EU zabezpečován rozdílně, ale že jsou zde společné zájmy a příklady již použitých podpůrných mechanizmů,
jako jsou zákonná úprava dobrovolných činností, právní zakotvení účinných motivačních benefitů různého charakteru, včetně
benefitů daňových, systematická a aktivní státní podpora vzdělávání dobrovolníků ve sportu a opatření k vyššímu společenskému
uznání práce dobrovolníků působících ve sportu. V této souvislosti představitelé zemí EU přijali Pražské memorandum o dobrovolnictví ve sportu. Dokument byl kompletně připraven ČSTV
a dává vládám zemí EU impuls a prostor k větší podpoře této
oblasti. Je ale potřebné, aby impuls zachytila i vláda země, kde
memorandum vzniklo. Dobrovolníci v ČR nejsou podporováni
tak, jak by zasluhovali. Hlavní problém vidíme v tom, že dobro166
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volnictví ve sportu v ČR není podchyceno legislativou. Po neúspěšném legislativním boji zastupitelů sportovního prostředí
v Senátu o změnu zákona o dani z přidané hodnoty61 oslavilo
sportovní prostředí úspěch, když se zejména aktivitami ČSTV
podařilo do státního rozpočtu na rok 2009 zařadit nový příspěvek
na rozvoj sportu z MF ČR, který měl být kompenzací za finance
chybějící v důsledku novely zákona o DPH. Český svaz tělesné
výchovy je svojí členskou základnou i strukturou subjektů v obou
komorách stále nejsilnější a jedinou komplexní sportovní střešní
organizací (Valná hromada ČSTV, 2010). Ve vnitřním prostředí
ČSTV byla za poslední roky učiněna některá úsporná opatření.
Počet zaměstnanců se za roky 2006–2009 snížil z 29 na 19 členů.
Vydání zpravodaje Tělovýchovný pracovník, který od počátku
transformace informuje TJ/SK o dění ve sportovním prostředí
a který vycházel do r. 2000 jen v tištěné podobě, dnes najdeme
na internetových stránkách ČSTV jen v elektronické podobě.
Z důvodu zkvalitnění politiky krajů a výměny zkušeností předsedů krajských sdružení ČSTV byla založena Rada předsedů
KS ČSTV.
Organizace uhájila a převedla majetek TJ/SK, po dvanácti letech od roku 1990 byl vydán zákon č. 290/2002 Sb. a majetek v tzv.
trvalém užívání přešel do vlastnictví klubů. Organizace uhájila
Sazku jako důležitý zdroj vlastních financí. V legislativě však prošla
jen minimalistická (proklamativní) podoba. Ve spolupráci s MŠMT
byly obnoveny ST, SCM a RSC a došlo k jejich inovaci, modernizována byla i centra Nymburk, Podolí apod. Z organizace ČSTV za
celou dobu odešla jen ČASPV a KČT kvůli nespokojenosti s financováním, s tím, že stejně většina zůstala členy ČSTV. Postupně
61

Předseda ČSTV hovořil o přípravě novely loterijního zákona, která
by mohla mít velmi negativní dopad pro financování sportu. V případě
jejího schválení by snížení výtěžku Sazky činilo zhruba 500 milionů
korun a dopad by byl kritický na splácení obligací Sazky.
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byly prodány výrobní podniky (podle V. Srba neměly šanci se
v tržním hospodářství prosadit), čímž se podařilo částečně zmírnit
a oddálit, nikoli však uspokojivě vyřešit vážné ekonomické problémy. Je možné konstatovat, že se podařilo jednak splnit hlavní
cíle prodeje akciových společností, i když některé přesuny významného majetku z této doby nesly určité znaky účelového jednání ze strany skupin a jednotlivců. Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným s majoritním podílem ČSTV si po
celou dobu vedly docela úspěšně, což se postupně projevovalo
jejich vyššími příspěvky do zdrojů ČSTV. Střediska však stárla
a vyžadovala nákladnou údržbu, na kterou mnohdy prostředky nestačily. V roce 2010 měl ČSTV rozhodující vlastnický podíl v akciových společnostech Sazka, Nakladatelství Olympia, VOŠ ČSTV
s. r. o, Skiareál Špindlerův Mlýn, sportovní areál (SA) Harrachov,
SKI Pec pod Sněžkou a dům služeb ČSTV s. r. o., divize lyžařský
areál (LA) Zadov, divize SA Strahov, divize PS Podolí, divize SC
Nymburk. Celková hodnota majetku ČSTV je přes 60 miliard Kč.
Česká republika má v zemích EU největší podíl sportovního zařízení ve svém majetku (http://www.cstv.cz/sportovni_centra.htm).

6.1 Spolupráce ČSTV se státní sférou
Z důvodu malého zájmu státní sféry o sportovní prostředí
vznikl v r. 1994 již zmiňovaný střešní orgán Všesportovní kolegium ČR, který od tohoto data zastupoval spolky v jednáních se
státní sférou, kterou reprezentuje MŠMT. V r. 1995 byl na
MŠMT připraven materiál Záměry státní politiky, který obsahoval určitou charakteristiku státních orgánů ke sportovnímu prostředí, na jehož základě byly později vypracovány další vládní
materiály. V letech 1998–2002 byla mezi zastupiteli MŠMT
a ČSTV výjimečně úzká spolupráce díky náměstku MŠMT ČR
L. Malému, který důrazně obhajoval zájmy sportovního prostředí
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a prosazoval vytvoření vládních materiálů, které by sport výrazněji podpořily (Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu,
Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace,
Národní program rozvoje sportu pro všechny, zákon o sportu,
Směry státní politiky ve sportu na léta 2004–2006). Ke zkvalitnění
činnosti ČSTV v oblasti legislativy byla na 7. mimořádné VH
ČSTV v červenci 1996 ustavena Legislativní rada ČSTV, která
pomáhala nejenom ČSTV, ale celému sportovnímu prostředí
řešit dlouho přetrvávající nedostatky v legislativní oblasti. Ve
vztahu ke státním orgánům a parlamentu se však trvale nedařilo
dořešit problematiku majetku v trvalém užívání, a tělovýchovné
jednoty se tak potýkaly s byrokracií státních úředníků. Přijetím
zákona č. 229/2001, kterým se změnil zákon č. 219/2000, o majetku
ČR, se státní pozemky pod budovami, které měly v trvalém užívání
TJ/SK, dostaly do režimu výpůjčky. V roce 2001 měl být majetek
zákonem k 1. 7. 2001 vrácen původním majitelům, ale poslanci
zákon k 30. 6. 2001 zrušili z obavy, že sportovci obratem majetek
prodají. Až v roce 2003 se podařilo legislativně vyřešit ukončení
existence práva trvalého užívání zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu majetku státu na občanská sdružení v tělovýchově a sportu. Zákon nabyl platnosti 1. 7. 2002 a k 1. l. 2003 přešly z vlastnictví ČR do vlastnictví občanských sdružení působících ve
sportovním hnutí pozemky a sportovní stavby v trvalém užívání
nebo výpůjčce. Byla vytvořena desetiletá blokace na majetky,
které stát bezúplatně převádí na obce a kraje, zároveň byl zákon
rozšířen o bezúplatný převod sportovišť na TJ/SK. Podle tohoto
opatření musí po dobu deseti let sportoviště a všechny majetky
od státu získané sloužit původním účelům. Vydávání majetku se
zdrželo přechodem pracovníků okresů na kraje a obce, ale pozměňovacím návrhem byla lhůta pro vydání majetku prodloužena
do 31. 12. 2003. Na obce a kraje byla převedena povinnost podporovat sport a byla zde zřízena samostatná oddělení nebo odbory pro tělovýchovu a sport. Orgány ČSTV korespondují od
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roku 2000 s územním uspořádáním ČR do 14 krajů a 77 okresů.
V krajích byly vytvořeny krajské orgány ČSTV, které byly organizační součástí ČSTV s právní subjektivitou. Jejich náplní bylo
především vytvářet podmínky pro rozvoj sportovního prostředí
v příslušném kraji. Ve všech 77 okresech v ČR vykonávaly svoji
činnost také regionální – okresní sportovní organizace sdružené
v ČSTV a jejich orgány valné hromady, okresní výkonné výbory
a revizní komise. Okresní sdružení ČSTV byly samostatné právní
subjekty, které sdružují na území okresu TJ a SK, pro něž plní
významnou roli v poskytování a zprostředkování finančních prostředků, pomoci, informací a služeb jako servisní organizace
(http://www.cstv.cz/regionalni_sdruzeni.htm).

6.2 Spolupráce ČSTV se spolkovou sférou
Spolupráce mezi subjekty spolkové sféry se v průběhu let prohlubovala. Některé organizace však z důvodu nespokojenosti
a zejména kvůli nepřehlednosti financování z ČSTV v počátcích
uváděného období vystoupily. V rozmezí 20 let odešla ČASPV
(1996) a KČT62 (1997), ATJSK vystoupila v r. 1994, ale s podmínkou zachování vlastní právní subjektivity a suverenity ve svých
stanovách se pod křídla ČSTV vrátila. S ČASPV byla uzavřena
dohoda, avšak nadpoloviční většina členů zůstala v TJ ČSTV
(Kol. 2000, p. 7).
Kooperaci spolkové sféry potvrdil r. 1994 vznik Všesportovního kolegia ČR, které za dobré spolupráce s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a ČOV v r. 1999 připravilo již zmiňované vládní dokumenty. K materiálu Směry státní politiky na roky
2004–2006 se však díky nezájmu tehdejšího vedení MŠMT
62

Klub českých turistů nebyl od r. 1997 akcionářem Sazky a nepodílí
se na jejím výtěžku.
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o sportovní prostředí představitelé kolegia nevyjadřovali. I z těchto
důvodů byl materiál jen rozšířenou nadstavbou dokumentů z let
minulých. Nejužší spolupráce byla vybudovaná mezi subjekty
ČSTV a ČOV. Vyvrcholila personální provázaností vedení ČSTV
a ČOV v r. 1996, kdy se 7 členů užšího vedení ČSTV stalo zároveň členy ČOV. Např. P. Kořan (předseda ČSTV 2010−2012) se
stal místopředsedou VV ČOV. Počátkem června 1997 představitelé sportovních organizací podepsali smlouvu o Zásadách vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů sportu v ČR
a k zabezpečení přípravy sportovní reprezentace. V témže roce se
stal ČOV devátým akcionářem Sazky se zhruba dvouprocentním
podílem, když jednoho procenta se vzdala ČOS a ČSTV zůstalo
68 % na akciovém majetku. Oba subjekty jsou také propojeny
sportovními svazy, mají stejný zájem o úspěch české reprezentace
na OH, MS a ME. Český svaz tělesné výchovy se podílí na vytváření podmínek pro přípravu sportovců, a to zejména činností
sportovních center a následným zajištěním účasti na samotných
hrách. Obě organizace spolupracují na postupném řešení jednotlivých prvků systematické zdravotní péče o sportovní reprezentaci
ČR a na dotvoření základní dokumentace navazující na Světový
antidopingový kodex agentury WADA63, podílejí se na přípravě
zákonů např. o dopingu apod. Od roku 2003 spolu s krajskými
sdruženími ČSTV realizují projekt Hry olympiády dětí a mládeže. Český olympijský výbor také zastupuje názory a shodná stanoviska s ČSTV na všech valných hromadách Sazky. Vysoké
zastoupení představitelů republikových svazů ČSTV bylo také
v plénu ČOV. Léty vybudovaný model spolupráce v oblasti vrcholových sportovců se udržuje dodnes. Dobré vztahy byly vybudovány i s jinými organizacemi, např. s Orlem, ČASPV apod.
Vztahy mezi ČOS a ČSTV měly rozdílnou podobu. Až 31. 5. 1995
63

WADA – Mezinárodní antidopingová agentura. Jejím posláním je
předcházet incidentům, které narušují pověst sportu ve světě.
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uzavřely dohodu o vzájemné spolupráci, v níž se obě strany zavázaly komplexně dořešit veškeré převody nemovitého i movitého
majetku mezi ČSTV a jednotami Sokol. Spory se však řešily ještě
dlouhá léta. Názor, který měli představitelé ČOS v této době na
řešení majetkových sporů, byl vyjádřen na VH ČSTV v r. 1996
slovy: „počkejte, až spor vyhrajeme, a pak se dohodneme“ (Valná
hromada ČSTV, 1996). Vztahy mezi ČSTV a ostatními subjekty
spolkové sféry v dnešní době jsou již nekonfliktní a na dobré
úrovni, což potvrzují každoroční VH ČSTV, na kterých se sejde
vždy cca 200 delegátů jednotlivých spolků, aby se dohodly na
společném řešení daných problémů.

6.3 Financování ČSTV do roku 2010
Český svaz tělesné výchovy zahrnuje ve struktuře sportovní
kluby a republikové sportovní svazy, přičemž SK ekonomicky
zabezpečují podmínky pro činnost nejzákladnějších článků,
v tomto případě oddílů. Sportovní svazy organizují vlastní sportovní činnost a zabezpečují reprezentaci ČR, což se odráží v rozdílné struktuře příjmů a samozřejmě i nákladů. Sportovní svazy
jsou finančně závislé na velikosti, popularitě, výsledcích a ekonomické náročnosti sportů. Svazy mají možnost vytvářet vlastní
finanční prostředky (marketingová práva, registrační, členské
a jiné poplatky) a zisky z podílu na výsledku hospodaření obchodních společností. Finance z centra jsou distribuovány nižším
organizačním složkám, zejména oddílům a klubům. Od roku
1990 budoval ČSTV svůj specifický ekonomický systém, založený
na vícezdrojovém financování sportovních činností a potřeb
ČSTV. Rozhodující úlohu v něm měly vlastní zdroje Sazky a státní
rozpočet. Hlavním zdrojem financování TJ/SK ČSTV ale nebyly
ani Sazka, ani státní dotace, je jím především vlastní činnost
(vstupné, provoz sportovních zařízení, členské příspěvky apod.).
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Z hlediska optimální funkčnosti a účelnosti systému, prioritně
zaměřeného na financování potřeb sdružených subjektů, patřilo
k nejvýznamnějším úkolům, vedle soustavné snahy o navýšení
zdrojů, dosažení určité stability zdrojů a rovnoměrnosti financování sdružených subjektů. Zásadního pokroku při řešení tohoto
úkolu bylo dosaženo zvýrazněním postavení ČSTV jako majoritního akcionáře Sazky po přijetí novelizovaného zákona k loteriím
v roce 1998. Přijetí nových stanov a. s. Sazka a s tím spojené zjednodušení ekonomického režimu mezi Sazkou a jejími vlastníky
umožnilo operativněji poskytovat prostředky z jejích výnosů
jednotlivým akcionářům v souladu s přijatými splátkovými kalendáři na příslušný rok. Roky 1998–2002 se vyznačovaly restrukturalizací kapitálu ČSTV v akciových společnostech. Dividendové
příjmy postupně rostly. Proběhla integrace komplexu lyžařských
zařízení ve Špindlerově Mlýně do Skiareálu Špindlerův Mlýn, a. s.
V r. 1999 byl úspěšný i prodej Sport-turistu. Mohl se tím
k 30. 6. 1999 naplnit rezervní fond ČSTV ve výši 509,7 mil. Kč
a byly z něj vyrovnávány, k prospěchu sdružených subjektů, časové skluzy v předpokládaném rytmu financování, často ze strany
ČSTV nezaviněného zdržení distribuce prostředků z vlastních či
státních zdrojů (Srb, 2006, p. 91).
Ve struktuře financování jsou značné rozdíly ovlivněné velikostí nemovitého majetku klubů, strukturou sportů i rozdílným
zájmem o přípravu talentované mládeže. Od roku 2000 jsou
také rozdíly ve financování, způsobené rozdílnou orientací
obecních i krajských samospráv. Pokud ale nebude legislativně
financování sportu na krajích podpořeno, je čistě na vůli orgánů
samospráv, kterým směrem bude kraj či obec finance směřovat.
Oblast vlastních finančních zdrojů byla také ovlivněna velkou
investicí do stavby Sazka Arény v r. 2004 a významným faktorem byl také dopad změny zákona o DPH v oblasti sázkových
loterií z r. 2005. Zákon stanovil pro a. s. Sazka povinnost odvodu DPH ve výši cca 150 mil. Kč ročně a u služeb zprostředku173
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jících provozování loterií zvýšil DPH z 5 % na 22 %. Bývalý
senátor a poslanec PČR J. Novotný (2008), který se problematikou loterií podrobně zabýval, ve své Studii hazardních her
v České republice tuto situaci komentuje slovy, že loterijní činnost vždy byla a je od DPH osvobozena. V této věci nic nezměnil ani nový zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.),
ani žádná následující novela. Změnila se pouze ta okolnost, že
u těchto činností již nelze uplatňovat nárok na odpočet DPH
u nakoupených vstupů (tj. materiálu, služeb, subdodávek apod.),
jak to umožňoval původní předpis. Novotný uvádí, že s tímto
stavem se stále nemůže smířit Sazka, která se dokonce o možnost odpočtu DPH u vstupů soudí s Ministerstvem financi
a zároveň se neustále pokouší cestou „přílepků“ v Poslanecké
sněmovně dosáhnout dřívějšího stavu. Dle výpočtů studie představuje tento výpadek daně na vstupech, které nejsou podniku
Sazka dodatečně vráceny státem, částku 200–250 milionů korun
ročně. Výsledky nezávislé studie se tedy ve vyčíslení finanční
ztráty v zásadě kryjí s tím, co v tomto směru uvádí samotná
Sazka. Studie dále uvádí, že pokud by se stát rozhodl znovu
zavést toto daňové zvýhodnění pro loterijní společnosti, pak by
se tyto úlevy týkaly celého odvětví hazardního průmyslu a představovalo by to pro stát v konečném důsledku roční výpadek
daně minimálně ve výši 1 miliardy korun (Novotný, 2008). Zatím poslední pokus o znovuzavedení daňového zvýhodnění byl
učiněn poslaneckým návrhem v květnu 2007, ale Senát jej zamítnul a stát tento finanční výpadek kompenzoval sportovním
svazům v ještě větší výši.
Tato problematika je zajímavá mimo jiné i z hlediska souladu
s Evropskou unií. V současné době prakticky není možno, aby
kterákoli členská země podobným způsobem zvýhodňovala jakékoli odvětví (a to včetně například zdravotnictví, neziskového
sektoru nebo charity). K zavedení podobné výjimky nebyl žádný
důvod a je v rozporu s evropským právem. Pokud by se tedy zá174
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konodárci o něco podobného úspěšně pokusili, pak by Evropská
komise byla povinna zahájit s Českou republikou správní řízení.
Závěrem se dá konstatovat, že na základě této situace je možno
odvodit, že pro stát je vlastně výhodnější a v konečném důsledku
i levnější financovat sport přímo než nepřímo prostřednictvím
daňových výjimek. Na druhé straně bylo jak pro sportovní prostředí, tak i pro stát výhodné, že sportovní prostředí mohlo participovat na zisku klíčové loterijní společností. Nemělo se však
jednat o zisk vzniklý na základě daňových úlev nebo výhod. Dále
pak platí, že pokud by celkový realokovaný zisk (tj. zisk přesměrovaný do sportovního prostředí) společnosti Sazka byl nižší než
prostý výběr daně z příslušné činnosti, pak se i toto financování
stává pomalu, ale jistě nevýhodné jak pro stát, tak pro samotné
sportovní prostředí.
Pokud srovnáme roky 1990 a 2010, vyplývá nám následující.
Zatímco nepříznivá finanční situace v roce 1990 se týkala celé
ČSTV v podstatě plošně (tj. všech TJ/SK a sportovních svazů
a jejich sportovních zařízení), v roce 2010 se ve financování dala
vysledovat určitá stratifikace. Změnil se základní přístup k otázkám financování. V roce 1990 se hledaly cesty financování především ze státního rozpočtu, případně z probíhající delimitace
majetku (jednorázové příjmy). V roce 2010 se kladl podstatně
větší důraz na vícezdrojovost financování a na vytváření vlastní
schopnosti ČSTV a subjektů v něm sdružených financovat svou
činnost (vícezdrojové financování)64. Ze srovnání celkového
objemu finančních prostředků spravovaných ČSTV vyplývá,
že v roce 1990 hospodařil s objemem finančních prostředků
64

Tímto způsobem financování se rozumí synergie všech dostupných finančních zdrojů, jako jsou: vlastní prostředky sportujících, výnosy ze sportovní a hospodářské činnosti TJ, sponzoring a reklama,
dotace střešních organizací, dotace místních rozpočtů a dotace státního
rozpočtu.
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908 049 tis. Kčs, zatímco v roce 2009 bylo rozpočtováno pouze
696 949 tis. Kč, což je nejen relativní, ale i výrazné absolutní
snížení disponibilních prostředků. V zásadě docházelo k proporcionálnímu propadu jak státních zdrojů (–27 %), tak vlastních zdrojů (–21 %, podrobněji viz výše). Oproti roku 2008 bylo
z podpory sportu na rok 2009 odebráno téměř 15 %, postižen
byl i program na údržbu a provoz sportovních zařízení o 11 mil.
Kč. Výsledkem hospodaření ČSTV v r. 2009 byla ztráta ve výši
20 131 827,8 Kč. (Valná hromada ČSTV, 2010). Pozitivem byl
snad jen státní příspěvek na podporu sportu z kapitoly MF ČR
pro ČSTV v r. 2009 ve výši 203 mil. Kč, který však finanční situaci ČSTV zdaleka nevyřešil. Byla převedena část majetku Sportovního areálu Harrachov do obecně prospěšné společnosti
Klasický areál Harrachov, jehož zakladatelem je Liberecký kraj,
město Harrachov, Svaz lyžařů ČR a Jiskra Harrachov ČSTV, což
sice majetek ČSTV snížilo, ale do budoucna se předpokládalo
zvýšení dividend. Z hlediska ČSTV a jeho podílu na financování
ze státních prostředků byla stagnace, respektive i absolutní pokles objemu financování. Což bylo zajímavé zejména vzhledem
ke skutečnosti, že pouze za léta 2002–2008 narostl objem rozpočtu MŠMT (ze kterého je sportovní prostředí převážně financováno) o celých 45 % a za celé sledované období 1990–2009
vzrostl tentýž rozpočet ministerstva o více než 150 % bez započtení inflace. Stagnující státní příspěvek obdobně jako na ČSTV
dopadal negativně i na celé sportovní prostředí. Z toho se dá
vyvodit závěr, že podpora sportu již dlouhodobě a zejména po
roce 2002 nebyla státní prioritou ČR. Tento stav přetrvává do
dnešní doby.
Na závěr se dá konstatovat, že porovnáním skutečností z 20. VH
ČSTV rozhodně nepotvrzuje vcelku rozšířenou představu o sportu
jako černé díře na peníze, kterou bylo občas možné najít v českých denících. Je evidentní, že k žádnému nekontrolovanému
nárůstu finanční náročnosti v oblasti administrované ČSTV ne176
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docházelo, a že je tomu spíš naopak65. Jinou věcí je ovšem otázka
utilizace zdrojů a efektivity vynakládaných prostředků.

6.4 Mezinárodní činnost ČSTV
Ve stanovách ČSTV je uvedeno, že „…ČSTV udržuje partnerské mezinárodní vztahy s obdobnými národními sportovními institucemi z jiných států, resp. zakládá a udržuje svoje členství
v mezinárodních sportovních institucích, které posilují na demokratických základech otevřené sportovní styky a spolupráci, a také
vzájemnou pomoc při rozvoji všech sportovních aktivit a jejich
ochraně před nežádoucími civilizačními a komerčními vlivy.
ČSTV spolupracuje se zahraničními partnerskými sportovními
institucemi, a tak napomáhá vytvářet nabídku a rozvoj mezinárodních sportovních kontaktů sdružených spolků a jejich členů“
(Stanovy ČSTV, 2009).
Mezinárodní sportovní činnost v ČSTV je realizována výhradně sdruženými subjekty, zejména sportovními svazy, v rámci
jejich stanov, a proto v souvislosti s rozdělením republiky se
změny dotkly nejvíce státní sportovní reprezentace. Česká republika má zájem zařadit se mezi vyspělé státy Evropy. Nejužší spolupráce mezi evropskými zeměmi byla po rozdělení ČSFR se Slo65

Provedená analýza zástupců MŠMT a ČOV v roce 2009, zda je
sport ve vztahu ke státnímu rozpočtu čistým příjemcem, nebo plátcem,
však ukazuje, že v posledních dvaceti letech výdaje na sport klesají, a to
v porovnání s výdaji státního rozpočtu i hrubým domácím produktem.
„Přes objektivní potíže jakéhokoliv srovnávání financování sportu
v jednotlivých členských zemích EU lze konstatovat smutnou skutečnost:
ČR se nachází vždy mezi zeměmi s nejnižší podporou sportu,“ zdůraznil
J. Kocourek (náměstek MŠMT pro sport) – http://www.msmt.cz/pro-novinare/co-rika-analyza-financovani-sportu-v-ceske-republice.
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venskou republikou. Podle slov tehdejšího předsedy SZTK Holeka „…vztahy představitelů obou organizací jsou nadstandardní,
neomezují se na jedno tradiční setkání v roce.“ Rozdíly nastaly ve
financování sportu. Na Slovensku, z důvodu zestátnění tradiční
loterie po roce 1993, byl sport financován jen ze státních dotací.
Největší zájem byl o slovenský zákon o sportu, který platil již od
roku 1990. Po zjištění, že zákon na Slovensku nefunguje podle
původních představ, se představitelé českého sportovního prostředí snažili český zákon více propracovat. I v dnešní době je
spolupráce mezi ČR a SR na dobré úrovni a jednání probíhají
tradičně se zástupci SZTK, Asociáciou športu pre všetkých, Konfederáciou športových zväzov apod. Česká republika se angažuje
v Radě Evropy (RE) ve Štrasburku, Evropské organizaci nevládních organizací (ENGSO)66 a v Asociaci evropských národních
olympijských výborů (AENOC). Zástupci kolegia od roku 1998
(2× ročně) získávali spolu se zástupci MŠMT informace ze společných jednání Výboru pro rozvoj sportu při RE (CDDS). V roce
2006, kdy se mělo Všesportovní kolegium na pokyn MŠMT vyjádřit ke zrušení tohoto výboru a nahradit jej Rozšířenou parciální
dohodou ve sportu, vyšlo najevo, že zástupci Všesportovního
kolegia se již od roku 2002 těchto jednání neúčastní. Situace nastala po nástupu tehdejší ministryně školství P. Buzkové a náměstka pro sport K. Hrdého. Na jednání CDDS byli vysílání jen
pracovníci MŠMT a ministerstvo ani spolkům nepodávalo potřebné informace. Přitom účast na jednání byla hrazena z peněz
EU, neznamenalo to tedy ani při účasti zástupce nestátních orga66

Evropská organizace nevládních organizací (více na www.engso.
com) je v evropském měřítku vlivnou a uznávanou institucí v oblasti
sportu a je střešní organizací národních sportovních organizací (typu
ČSTV). Sdružuje 40 členských zemí a hájí zájmy svých členů v rozhodujících evropských institucích. V organizaci jsou dále zastoupeny Finsko,
Portugalsko, Francie, Norsko, Švédsko, Rakousko a Srbsko.
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nizací žádný finanční nárok na MŠMT. Na jednáních CDDS se
jednalo o rozvoji sportu v členských zemích, bylo možné získat
prostřednictvím organizace prostředky na semináře, školení
apod. (http://www.vsesportovnikolegiumcr.cz/). Od roku 2001 do
roku 2005 ve volné osmičlenné exekutivě organizace CDDS působil generální sekretář ČSTV J. Boháč. Jedním z praktických
zdrojů informací o aktuálních podmínkách v evropských zemích
a výsledcích činnosti evropských nevládních sportovních organizací byl ENGSO Country Reports 2002. Byla to strukturovaná
zpráva o činnosti všech členských organizací ENGSO za rok
2002, jejíž vznik inicioval ČSTV a podílel se na její konečné podobě (Boháč, 2004, p. 11).
Vstupem České republiky do EU 1. května 2004 bylo potřebné
řešit navození souladu sportovních norem s EU. Bylo nutno
zkvalitnit činnost justice, ale i funkcionářů sportovních svazů,
soudců obecních soudů apod. V normách a předpisech bylo nalezeno mnoho rozdílností, např. podle EU je profesionální sportovec fyzická osoba, která se podílí na hospodářské činnosti, a to
i v případě, že v předpisech svazu je tento sportovec popsán jako
amatér. V ČR byly uzavírány smlouvy se sportovci jako se zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými (živnostníky)
(Ježek, 2008, p. 29). Nové postavení republiky dávalo ČSTV
možnost získat finance i z jiných zdrojů, než bylo zvykem (Sazka,
MŠMT apod.). Sport v EU doposud nemá svou vlastní tzv. přístupovou kapitolu jako např. zemědělství, průmysl apod., nicméně velkou šancí jsou jiné, sportu příbuzné programy. Jedním
z nich je Společný regionální operační program (SROP), který je
zaměřen na podporu rozvoje regionů, dosažení jejich trvalého
hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel s důrazem na
tvorbu nových pracovních míst (Civín, 2004, p. 7). V roce 2004
s vyhlášením Evropského roku vzdělávání ve sportu (EYES) byla
možnost požádat o granty vypsané pro vzdělávací akce a projekty.
V roce 2007 byl největším přínosem působení ČSTV v ENGSO
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monitoring vývoje legislativy EU se vztahem ke sportovnímu
prostředí a vyjmutí loterijního průmyslu z Evropské direktivy
o vnitřním obchodu. Tato skutečnost umožňovala členským státům vlastní regulaci loterijního trhu, ze které měl a má sport významný profit (Srb, 2007, p. 7). I v tomto období sport stále neměl oporu v evropských smlouvách. Z tohoto důvodu se začala
připravovat evropská Bílá kniha o sportu (BK), která měla dočasně
podpořit sport. O Bílé knize v době jejího vzniku proběhlo ze
strany českých funkcionářů sportovního hnutí mnoho diskusí.
Např. R. Ječmínek (tehdejší předseda kolegia a prezident Autoklubu ČR) namítal: „…Bílá kniha vznikla z iniciativy UEFA bez
jakékoliv konzultace s MOV, národními olympijskými výbory
a jinými nadnárodními asociacemi a federacemi.“ Navrhl, aby
členové kolegia, kteří mají pro ČR sportovní autoritu, ověřili
postoj nadnárodních federací k Bílé knize. Z jeho pohledu
„…oblasti marketingu a reklamy nejsou v BK dobré a BK dělá
dojem, že EU chce převzít vládu nad sportem.“ I tehdejší předseda
ČSTV V. Srb po jednáních s představiteli sportu v zahraničí sdělil, že „na BK se podílelo ENGSO… a hovořil s představiteli atletiky
a volejbalu, kteří mu sdělili, že federace BK nezajímá“ (Poštík,
2007). Bílá kniha byla výsledkem dlouhodobého procesu. Obsahově vychází z Amsterdamské deklarace (1997), Deklarace v Nice
(2000), z poznatků Mezinárodního roku vzdělávání prostřednictvím sportu v roce 2004 a závěrů mezivládní dohody států
EU (2004), která se shodla na zařazení sportu jako samostatné
oblasti do návrhu textu Evropské ústavy. V nové Evropské
smlouvě z 19. 10. 2007 byl již sport zahrnut, což v neschválené
Evropské ústavě nebylo. Bílá kniha byla schválena Evropskou
komisí 10. a zveřejněna 11. 7. 2007 v Bruselu. Jednoznačně pozitivní na ní byl fakt, že se zabývá sportem v celé jeho šíři a přináší
návrhy řešení v jednotlivých oblastech, avšak pro členské státy
EU má pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem.
Aplikace jednotlivých podnětů z BK pro ČR předpokládala zahá180
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jení systematického mezirezortního dialogu, který u nás stále
chyběl (zdravotnictví, ekonomika, sociální záležitosti, vnitro,
průmysl, místní zdroje atd.). Řada funkcí sportu zmiňovaných
v BK byla a je v ČR státem přijímaná jako automatická, trvalá
a bez potřeby větší programové podpory napříč resorty (Boháč,
2008, pp. 810). V roce 2008 byla oproti předcházejícím létům
zvýšena mezinárodní komunikace formou korespondence (šetření
a projektové činnosti, dotazníkové činnosti apod.). Za všechny
lze jmenovat rozsáhlý projekt univerzity v Kolíně nad Rýnem
Dopad rozhodování Rady Evropy do sportovního prostředí,
chorvatský Programy vzdělávání ve sportovních organizacích
apod. V roce 2009 si v rámci předsednictví ČR v Radě EU zvolilo
MŠMT jako hlavní téma autonomii sportu a dobrovolnictví ve
sportu. Na přípravě podkladů se podíleli zástupci ČSTV, ČOV,
Sokola a akademického prostředí. Významným činem bylo přijetí
Pražského memoranda k dobrovolnictví ve sportu. Pro zahraničí
se zdá být ČSTV stále zajímavé dvoukomorovým uspořádáním.
V celkovém kontextu by se také dalo říci, že zůstává mezi evropskými nevládními sportovními organizacemi respektovanou
organizací a po českých zkušenostech z oblasti sportu a sportovního prostředí je trvale vysoká poptávka. To dokazují asistence
zástupců ČSTV při jednáních jednotlivých sportovních svazů
s představiteli jejich evropských či světových federací v rámci
jejich návštěv v ČR nebo při konání významných mezinárodních
sportovních podniků v ČR (Boháč, 2008).

6.5 Struktura a orgány ČSTV
Svým pojetím činnosti a organizační strukturou odpovídá
ČSTV evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací. Úkolem ČSTV není řídit
sdružené sportovní subjekty (sportovní svazy, regionální sdru181

SPORT A ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY PO ROCE 1989

žení apod.), ale zastupovat je navenek, prosazovat jejich potřeby
vůči státu, samosprávným orgánům měst a obcí i vůči dalším
občanským sdružením, působícím v oblasti volného času obyvatel. Sdruženým sportovním subjektům poskytuje ekonomický,
právní a technický servis (Boháč, 2008, pp. 89). Český svaz tělesné výchovy sdružuje sportovní, tělovýchovné a turistické svazy
s celostátní působností, TJ a SK i jejich sdružení, jsou-li ustavena
jako občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů. Český
svaz tělesné výchovy je historicky stabilizovaným prostředím
s poměrně zažitými zvykovými činnostmi. Ze zažitých zvykových
činností je nejslabším článkem ČSTV systém jeho řízení, který se
od roku 1990 nezměnil. V době jeho vzniku byl maximem možného a byl všemi akceptovatelným kompromisem, ale z dnešního
pohledu nese jisté prvky doby před rokem 1990 (Boháč, 2010).
Nejvyšším orgánem s veškerými pravomocemi o cca 200 delegátech a prvním stupněm řízení ČSTV je valná hromada. Je volena na čtyřleté funkční období ve složení jeden předseda, 9 zástupců sportovních svazů a 9 zástupců regionálních sdružení.
Poradními orgány VV ČSTV jsou Investiční a technická rada VV
ČSTV, Legislativní rada VV ČSTV, Komise rezervního fondu
sportovních svazů sdružených v ČSTV a Komise pro novelizaci
Stanov ČSTV. Odbornými komisemi ČSTV jsou Smírčí a Revizní
komise. Druhým stupněm řízení je výkonný výbor, nejvyšší výkonný orgán ČSTV, na který je v období mezi VH přenesena
dostatečná kompetence pro řízení organizace. Výkonný výbor
má v dnešní době (2010) devatenáctičlenný aparát. Dne 1. 7. 2001
v návaznosti na krajské uspořádání ČR vzniklo 14 krajských
sdružení ČSTV (KS ČSTV), která jsou organizační součástí
ČSTV s právní subjektivitou. Jejich náplní činnosti je především
vytvářet podmínky pro rozvoj sportovního prostředí v příslušném kraji. Nejvyšším orgánem KS ČSTV je VH, která se schází
nejméně 1× ročně. Výkonným orgánem KS ČSTV je krajská rada, která realizuje usnesení VH, vlastní provoz krajského sdruže182
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ní, výkon jeho pravomocí a působností. Valná hromada volí ve
čtyřletém cyklu předsedu KS ČSTV, dva místopředsedy (z komory
regionálních sdružení a z komory sportovních svazů) a členy
krajské rady (shodný počet z obou komor). Organizační strukturu
dotváří 77 regionálních sportovních a tělovýchovných organizací
se svými orgány VH, VV a okresními revizními komisemi, působících od r. 1990 ve všech okresech ČR. V r. 1993 byl aparát výkonného výboru navýšen z 55 pracovníků na 75 (v souvislosti
s novými agendami) a bylo potvrzeno řádné členství České softballové asociace, České baseballové asociace, Českého svazu kulturistiky, Českého svazu silového trojboje a ČSTV přijal Českou
florbalovou unii. Navrženo bylo přijetí České asociace go, České
asociace sportu psích spřežení, Českého svazu mariáše, Svazu
družstev stolního hokeje, Šprtec Čech, Moravy a Slezska, Českého
bridžového svazu, České asociace squash, Českého svazu full-contactu, Českého svazu roll-hokeje, Českého rybářského svazu,
Českého svazu Shaolin Kempo, Asociace plaveckých škol v ČR,
Sdružení zimních stadiónů v ČR za přidružené členy ČSTV.
V r. 1994 byly ke stávajícím 65 svazům přijaty Česká asociace
akademického sportu, Klub českých turistů, Český svaz rekreačního sportu, Svaz národní házené a za 68. řádného člena ČSTV
Česká unie bojových umění. Za řádné členy ČSTV nebyli přijati
Český bridžový svaz, Česká asociace Stiga game a Svaz subbutea
ČR. V tomto roce byl schválen návrat ATJSK do ČSTV s podmínkou zachování její vlastní právní subjektivity. V roce 1996
byly přijaty za řádné členy Asociace radiového orientačního běhu, Česká Muay-Thai asociace, Česká unie hokejbalu a sportu na
kolečkových bruslích. Na vlastní žádost bylo zrušeno členství
Českomoravského svazu hokejbalu a Českého svazu roll-hokeje.
V r. 1997 neschválila 9. VH řádné členství Sdružení korespondenčního šachu a České federace tradičního karate. V témže roce
byl zaznamenán nárůst jednooborových TJ, které vznikaly dělením původních TJ nebo přistupováním klubů s mladými spor183
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tovními odvětvími. Vedle 4 261 jednooborových TJ sdružovalo
ČSTV 3 000 dvou- i víceoborových (Valná hromada ČSTV,
1996). V roce 1998 byla za řádného člena ČSTV přijata Česká
asociace extrémních sportů, Český šipkový svaz a Česká asociace
amerického fotbalu, přijetí za řádné členy nebylo schváleno Unii
šipkových organizací, České asociaci kompaktních sportů, Sdružení korespondenčního šachu v ČR, České organizaci rogainingu
a horského orientačního běhu. Český svaz tělesné výchovy sdružoval 71 sportovních svazů v řádném členství a 13 přidružených.
Druhé volební období organizace bylo uzavřeno zvolením nového VV ČSTV. Předsedou se stal V. Srb, místopředsedy P. Kořan a V. Šimíček. Rozsah aparátu se snížil na 63 pracovníků. Za
komoru TJ/SK byli zvoleni K. Malý, I. Lehárová, M. Kabourek,
R. Neuvirt, P. Hudler, V. Boháč, Z. Čihák, F. Grebeníček. Za komoru sportovních svazů V. Šimíček, J. Obst, J. Gottenmayer,
F. Janouch, J. Kubíček, B. Dufek, F. Škarda, P. Ditrich, J. Látal.
Byla zvolena šestičlenná revizní a pětičlenná smírčí komise.
V roce 1999 mělo ČSTV 77 regionálních sdružení. Za řádného
člena byly přijaty Česká unie sportu na kolečkových bruslích
a Český svaz kuší. Členství nebylo schváleno Unii českých šipkových organizací, České organizaci rogainingu a horského orientačního běhu, České unii stolních sportů a Českému svazu iyengar-jógy. Řádné členství bylo potvrzeno Českému svazu hokejbalu.
Po pěti letech odešel z funkce generálního sekretáře ČSTV J. Klapuš (nadále však působil v představenstvu a. s. Skiareál Špindlerův Mlýn) a na jeho funkci nastupil J. Boháč (Předseda ČSTV
Ing. Vladimír Srb hodnotí, 1999, p. 7). V roce 2000 byla přijata za
řádného člena ČSTV Česká asociace petanque klubů a neschváleno bylo přijetí Českého svazu mužského lakrosu, Unie hráčů
stolního hokeje a Unie šipkových organizací. Z analýzy vývoje
občanských sdružení vyplynulo, že se neočekávají zásadní změny
v organizaci spolkového sportu, ani odklon zájemců o organizovaný sport. Pokud se neobjeví zcela nová sportovní odvětví, ne184
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počítá se s dalším nárůstem sportovních svazů. Lze však počítat
s růstem počtu základních článků (klubů) či členů. V roce 2001
o přijetí požádaly opět Unie hráčů stolního tenisu, Unie šipkových organizací ČR, Unie armádních sportovních klubů ČR a zájem o přidružené členství projevil i Český svaz aikido. Svazy přijaty nebyly. K přidruženým členům ČSTV přibyl jen Český svaz
koloběhu. Aby mohla v souvislosti s novým krajským uspořádáním vzniknout krajská sdružení (KS ČSTV), musely být novelizovány stanovy. Do této doby neměla organizace potřebu stanovy
zásadně měnit. Krajská sdružení ČSTV pak podle stanov byla
zřizována jako organizační součást ČSTV s právní subjektivitou
a mohla jednat svým jménem a kopírovat strukturu ČSTV. V. Srb
na 13. VH ČSTV uvedl, že „podle zpráv z jednotlivých krajů bylo
sportovní prostředí ve strukturálním přizpůsobování krajů opět
v předstihu před ostatními sférami, jako v roce 1989 při transformaci sportovního hnutí“ (Valná hromada ČSTV, 2000, 2001). Po
čtyřech letech byl v r. 2002 zvolen nový výkonný výbor. Protikandidátem V. Srbovi, který se stal znovu předsedou, byl V. Boháč (tehdy předseda Liberecké sportovní organizace). Místopředsedy zůstali V. Šimíček za komoru TJ/SK a P. Kořan za komoru
svazů, VV ČSTV za komoru TJ/SK byl ve složení M. Běťák
a Z. Kubec, za komoru svazů Z. Latík, F. Dvořák, V. Tikal, I. Kaderka, S. Svoboda, F. Šuman a R. Kumpošt. Z původního složení
dostali důvěru K. Malý, P. Hudler, I. Lehárová, F. Grebeníček,
M. Kabourek, Z. Čihák, V. Šimeček, J. Obst a P. Kořan. Revizní
komise byla ve složení L. Bambula, M. Homolka, E. Jedlička,
P. Kment, M. Kříž, F. Popr, A. Tomeček. Smírčí komise B. Buchtela, A. Charvát, I. Lubas, K. Poupě, M. Vymazalová. Valná hromada přijala program na léta 2002–2006, který měl být základem
činnosti ČSTV na toto období. Za 72. řádného člena ČSTV byl
přijat Český svaz mužského lakrosu a novým přidruženým členem se stala Česká foosballová organizace stolní fotbal. Znovu
nebylo vyhověno žádosti Unie šipkových organizací ČR a České
185
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foosballové organizace stát se řádnými členy ČSTV, který sdružoval 72 sdružených a 14 přidružených svazů. V roce 2004 se
stala novým přidruženým svazem Česká asociace racketlonu
a řádné členství nebylo schváleno opět Unii šipkových organizací
ČR. V roce 2006 končí čtvrté volební období VV ČSTV a na další
období 2006–2010 byl počtvrté zvolen V. Srb předsedou organizace. K 15 přidruženým svazům přibyly Česká unie sportu v přetahování lanem, Česká asociace cheerleaders a Česká Bowls Asociace. Neschváleno bylo členství České asociace Nordic Walking-Spinning, České asociace rybářského sportu a Unie šipkových
organizací ČR. V roce 2007 nebylo schváleno přijetí Unie šipkových organizací ČR za řádného člena ČSTV, ale byla přijata Česká
ricochetová asociace, která se stala dalším přidruženým svazem
ČSTV, který v této době sdružoval 72 sportovních svazů s řádným členstvím a 19 přidružených. Ještě v roce 2008 byla přijata
za přidruženého člena ČSTV Česká asociace Nordic Walking
a Česká šipková organizace. Český svaz tělesné výchovy registroval 72 sportovních svazů a 21 přidružených, 22. přidruženým
svazem se stala Česká asociace Stiga game (stolní hokej). Ani
v roce 2009 nebylo schváleno přijetí Unie šipkových organizací
ČR za řádného člena ČSTV. K 31. 12. 2009 sdružoval ČSTV
72 sportovních svazů s řádným členstvím, 23 svazů přidružených
a 9 222 TJ /SK (v době vzniku ČeSTV 43 sportovních svazů
a 5 521 TJ/SK).
Na VH v r. 2010 byl zvolen nový výkonný výbor. Na post
předsedy, kde působil přesně 20 let, již nekandidoval V. Srb.
Předsedou byl zvolen P. Kořan, místopředsedy za sbor zástupců
TJ/SK se stali V. Šimíček a za sbor zástupců svazů T. Král. Dalšími členy výkonného výboru se stali za sbor zástupců TJ/SK
K. Malý, I. Lehárová, Z. Krátký, J. Lebeda, Z. Kubec, J. Pavlíček,
V. Holub, J. Schejbalová, V. Šimíček, za sbor zástupců svazů
I. Hašek, A. Lébl, F. Janouch, L. Varhaník, I. Kaderka, S. Svoboda,
P. Ditrich, T. Král, M. Hájek. Dále byla zvolena revizní a smírčí
186
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komise, celkově o 12 členech. Na VH byla navržena úprava stanov, ale za podmínek zachování dvoukomorového uspořádání
a nezávislosti republikových svazů. V budoucnu by podle VH
mělo být zachováno fungující poskytování územního a lokálního
servisu základním článkům (TJ/SK) založené na činnosti regionálních sdružení ČSTV a působení krajských sdružení ČSTV. Ve
zprávě o činnosti VV ČSTV z r. 2010 je uvedeno, že řízení organizace nese z dnešního pohledu jisté prvky doby před rokem
1990 a zejména stopy let 1990 až 1993. Od roku 1993 do 2010 se
model řízení ČSTV nezměnil. Vývoj společnosti ale ano (Boháč,
2010). V posledních letech směřují změny k novému modelu
řízení ČSTV, a pokud chtějí mít šanci na úspěch, musí respektovat historický vývoj ČSTV, respektovat historickou strukturu
ČSTV, uvědomovat si konzervativizmus ČSTV vůči razantním
změnám a respektovat velké množství zájmových proudů v prostředí ČSTV. V roce 2010 ČSTV sdružoval 72 sportovních svazů
s řádným členstvím, 23 svazů přidružených a 9 222 TJ /SK (v době
vzniku měl ČeSTV 43 sportovních svazů a 5 521 TJ/SK).

6.6 Valné hromady ČSTV od roku 1993
V uváděném období 19932010 se zástupci sportovního prostředí (delegáti valných hromad) sešli celkem osmnáctkrát. Valná
hromada se skládá ze dvou komor, a to z komory svazů a TJ/SK.
Má-li VH proběhnout regulérně a splnit svůj účel, je zapotřebí respektovat procedurální zásady. Zásadu řádného svolání VH a zásadu
řádného ověření mandátu. O svolání VH musí požádat alespoň
⅓ zástupců komory svazů nebo alespoň ⅓ zástupců komory TJ/SK.
Tyto podmínky jsou zakotveny ve stanovách ČSTV. Valná hromada musí být usnášení schopná, což zjišťuje na začátku VH mandátní
a volební komise předem zvolená z delegátů. Na začátku se určí tzv.
svolavatel, který řídí celý program VH (Topinka, 2001).
187
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Dne 27. 3. 1993 se v budově FTVS v Praze konala v pořadí
3. VH. Revizí VV ČSTV byly zjištěny nedostatky v podobě nedodržování dokládané dokumentace, která byla v rozporu se schváleným statutem, chyběly 4 pojišťovací protokoly a fotodokumentace u 38 případů. Kvůli prokázanému špatnému hospodaření
s revizním fondem (zůstatek měl být o 23 000 Kč vyšší) bylo rozhodnuto použít rezervní fond jen na živelné události. Výkonnému
výboru ČSTV bylo vytýkáno, že pracuje jako jeho předchůdce
(ÚV ČSTV). Neprůhledné byly i zdroje a výnosy akciových společností, jejichž dividendy neodpovídaly plánovanému předpokladu. Utajována byla prosperita společností Olympia a. s.
a Sportturist a. s. Největším kritikem byla ATJSK, a proto z ČSTV
vystoupila. Podle A. Vachty67 „v minulém roce VV ČSTV a významná část jeho aparátu, co se týče osvěty a odborné péče o sportovní prostředí, selhal … přitom se nedomnívám, že bychom na
minulé VH schválili nedostatečný rozpočet“ (Valná hromada
ČSTV, 1993). Nespokojenost delegátů s tehdejší organizací
a jejím vedením se projevila i na čtvrté VH konané 26. 3. 1994
v Nymburce. Poprvé bylo navrženo, aby ČSTV změnil název na
Českou sportovní federaci. Kritické připomínky k VV ČSTV byly
vyřešeny jen jeho obměnou. Byl zvolen 21členný výbor, jeho
předsedou zůstal V. Srb a A. Hušák se stal, jak sám tvrdil, transformačním místopředsedou ve smyslu podnikatelském i ekonomickém. „Mým cílem je nová koncepce tvorby a rozdělování finančních zdrojů a změny struktur ČSTV,“ řekl tehdy Hušák
(Nový vítr do plachet, 1993, p. 3). Druhým místopředsedou se
stal Z. Domanovský. Byla založena investiční společnost
Sportvest a. s., které ČSTV dal do začátku již zmiňovanou částku
10 mil. Kč. Tato půjčka měla být v roce 1995 vrácena z obchodní
činnosti. Výkonnému výboru byl krácen rozpočet o 10 % (zbylo
26 093 mil. Kč). Na VH se řešila zejména ekonomická transfor67
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mace ČSTV, dořešení sporů s ČOS, modernizace sportovní přípravy ve svazech, prohloubení spolupráce mezi ČOV a ČSTV,
zkvalitnění sportovních center, uplatnění informatiky a údržba
sportovišť. Na 5. VH ČSTV 1. 4. 1995 v Nymburce se projednávala novelizace stanov a evidence členů ČSTV. Státní zdroje byly
stabilní a pravidelné, ale vlastní zdroje byly odváděny nepravidelně a příjem rok od roku klesal. Sazka nebyla připravena na
konkurenci jiných sázkových kanceláří (Lotynka, Bingo) a splácela úvěr, který si vzala na výstavbu své nové provozní budovy.
Valná hromada se zavázala k dofinancování roku 1994, nicméně
tyto prostředky byly použity na podporu sportu v roce 1995.
V. Srb prohlásil, že „snížení rozpočtu komplikovalo práci VV
ČSTV, který byl v průběhu roku svázán limitem svého rozpočtu,
a tak v mnohých případech nebylo možno postupovat tak, jak by
VV považoval za správné a účelné.“ Nepodařilo se ani vytvořit
slibovaný nový systém na ekonomickém úseku, který by oddělil
získávání a rozdělování prostředků a který by připravil i nový
ekonomický systém v okresech (Srb, 1995, p. 3). Výkonný výbor
ČSTV nepřistoupil ani k systémovému řešení z důvodu pasivity
transformační komise, která se tehdy ani nesešla. Delegáti chtěli
hlasovat o důvěře či nedůvěře místopředsedovi A. Hušákovi,
který mj. ani nezajistil odevzdání podkladů z TJ/SK pro tzv. ekoprogram Státnímu fondu životního prostředí. Odevzdáním podkladů mohly subjekty získat finanční příspěvek, o který tak přišly.
Členové VV odmítli kolektivní odpovědnost (Představitelé jednali, 1995, p. 21). I z těchto důvodů A. Hušák později na funkci
místopředsedy rezignoval. Díky dobrým vztahům s poslanci Parlamentu ČR se podařilo ovlivnit novely daňových zákonů (novela
zákona č. 585/1992 Sb., o daních z příjmu, novela zákona
č. 386/1992 Sb., o správních poplatcích). Byl navýšen státní rozpočet na rok 1995 – nárůst dotací oproti roku 1994 představoval
60 % a navíc 100 mil. přišlo na investice. Pátá VH uložila zabezpečit periodické prohlídky sportovců, dokončit jednání s ČOS
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k uzavření dohody o vzájemné spolupráci, novelizovat stanovy,
koordinovat věcně i časově kroky směřující k restrukturalizaci
aktiv akciového kapitálu v držení VV ČSTV, integrovat politiku
VV na VH a v orgánech společností, zejména při prodeji majetku, zařadit Unii zdravotně postižených sportovců do klíče pro
dělení prostředků ze zdrojů Sazky jako běžné sportovní odvětví.
Výkonný výbor měl za úkol zpracovat koncepci vlastní činnosti
a předložit ji na 6. VH. Byl schválen návrat ATJSK do ČSTV
s podmínkou zachování vlastní právní subjektivity a byly obnoveny rozhovory s ČOS o uzavření dohody, která by respektovala
ústavní ochranu majetku a věcných práv s nimi spojených,
zejména pak práva vlastnického. Byl schválen klíč pro dělení
prostředků ve prospěch svazů podle křivky domácí popularity
daného sportu, a tím se výrazně odstupňovaly úspěšné a méně
úspěšné sporty. Nově bylo 250 milionů korun na státní reprezentaci rozdělováno svazům podle tří kritérií: 50 % podle kritéria
sportovní úspěšnosti v letech 1992–1994, 20 % bylo rozděleno na
přípravu a 30 % se rozdělilo jako příspěvek na MS, ME, MSJ,
MEJ, univerziády a na kvalifikace na tyto soutěže (Spolupráce
tělovýchovných spolků, 1995, p. 7). Na 6. VH konané 30. 3. 1996
ve sportovním centru Nymburk odstoupil místopředseda ČSTV
A. Hušák. Objevil se návrh na zavedení členských příspěvků ve
výši 20 Kč, které by v budoucnu měly pokrýt náklady mimoslužební části aparátu ČSTV, a byl opět vznesen návrh na změnu
názvu organizace, který nebyl přijat, a předložen návrh směrnice
o evidenci členů. Na VH byly upraveny stanovy v bodech členství
jednotlivců, zvýraznění povinnosti členů, kteří dobrovolně vstupují do sdružení, novelou se zpřesnilo postavení a pravomoci
revizní komise ČSTV. Novelizace stanov měla také sblížit obě
komory68 a zaručit kontinuitu organizace mezi valnými hromadami. Pro zkvalitnění činnosti ČSTV v oblasti legislativy byla
68
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ustavena Legislativní rada ČSTV. Do klíče pro dělení prostředků
byly zařazeny příspěvky na program Sportuj s námi, pro Unii
zdravotně postižených sportovců a pro KČT. Valná hromada
schválila doplnění vlastních zdrojů prodejem akciového kapitálu,
ale souhlasila s ponecháním nakladatelství Olympia a. s., Sportturist a. s. a Krkonošské akciové spol. v portfoliu ČSTV. Valná
hromada uložila předložit zprávu o výsledcích Sazky a personálně
řešit členství představitelů ČSTV v jejím výboru. Na příštích VH
měla Sazka jako součást materiálu předkládat zprávu o svém
zisku, což se do této doby nedělo. K prosazování maximalizace
odvodu výtěžku Sazky ve prospěch sportovního prostředí byl na
VH Sazky do výboru nominován V. Srb. Stále se nedařilo zabezpečit periodické zdravotní prohlídky sportovců a dokončit jednání s ČOS k uzavření dohody o vzájemné spolupráci. Nebyla
předložena ani koncepce vlastní činnosti VV ČSTV, ani hospodaření společnosti Sazka. Z důvodu řešení a posouzení závažné
ekonomické situace ČSTV byla na 3. 7. 1996 svolána mimořádná
VH. Nebyly však dodrženy podmínky k jejímu svolání. Většina
delegátů s jejím pořádáním nesouhlasila, neměli ani základní
podklady k jednání. Hlavním důvodem rychlého svolání bylo
špatné financování ze strany Sazky, a VH ČSTV měla iniciovat
svolání její VH. Sazce bylo znovu uloženo předložit přehled hospodaření a změnit stanovy v návaznosti na novelu obchodního
zákoníku platnou od 1. 7. 1996 tak, aby ČSTV jako hlavní akcionář měl v Sazce rozhodující pravomoc (Valná hromada ČSTV,
1996). Výkaz o hospodaření Sazka nedodala ani na 8. VH ČSTV
konané 12. 10. 1996 v Nymburce a v orgánech Sazky proběhla jen
nepatrná změna. Novinkou byla změna podnikatelského plánu
a rozpočtu Sazky stanoveného splátkovým kalendářem, ale zisky
Sazky, ani konkrétní představy nového VV Sazky opět známy
nebyly. Na říjnové VH byl schválen prodej akciových podílů cestovní kanceláře Sportturist Praha (cena 650 mil. Kč) a specializovaného sportovního nakladatelství Olympia a. s. (70 mil Kč).
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Nabyvatelé odprodávaného majetku nebyli zveřejněni. Na 9. VH
12. 4. 1997 byly ve spolupráci s MŠMT zahájeny práce na jednotné
evidenci členské základny občanských sdružení ve sportovním
hnutí a byl opět přednesen návrh novelizace stanov ČSTV. Poukazovalo se znovu na neprůhledné financování uvnitř organizace. Většinu úkolů z minulé VH se nepodařilo splnit. Nebyly naplněny vlastní zdroje ani rezervní fond, kde měl skončit výtěžek
z akciových podílů ČSTV v a. s. Olympia a Sportturist a. s. Plánovaný vliv ČSTV v Sazce byl přerušen, abdikací V. Srba spolu
s J. Havelkou po 8měsíčním působení v této společnosti. Podařilo
se ve spolupráci s MŠMT zahájit práce na jednotné evidenci členské základny občanských sdružení ve sportovním prostředí.
Na 10. VH 18. 4. 1998 bylo napadeno hospodaření ČSTV.
Největším kritikům K. Pilnému (tehdy předseda atletického svazu), J. Kejvalovi (veslařský svaz), ani dalším delegátům se nepodařilo zabránit opětovnému zvolení V. Srba předsedou ČSTV
a prodeji Sportturistu a. s., který skončil v likvidaci69. Na krytí
zdrojů ČSTV byly použity finance z odprodeje a. s. Brnosport,
Kometa Brno (likvidace) a a. s. Nisasport. Podařilo se jen zastavit
prodej akciového podílu v a. s. Olympia. Valná hromada uložila
dokončit prodeje akciových podílů spol. Sportturist a nakladatelství Olympia a. s., které nebyly prodány, a proto nebyl naplněn
rezervní fond. Legislativní rada ČSTV předložila návrh na změnu
stanov, a to na vypuštění odstavce, který se týkal okresních sdružení ČSTV jako organizační součásti organizace v souvislosti
s chystanou změnou nového územního uspořádání státu (Valná
hromada ČSTV, 1998). Dne 17. 4. 1999 se v Nymburce konala
11. VH, kde se jednalo o novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která měla stanovit podmínky pro
loterii a přinést výrazné klady pro činnost Sazky i akcionáře. Pro69

Cestovní kancelář Sportturist byla založena komunistickým ČSTV
22. 1. 1970.
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daly se akciové podíly a. s. Sportturist. K tomu V. Srb konstatoval, že „obchod takového rozsahu se v ČR uskutečnil v posledních
letech buď velmi zřídka, nebo vůbec ne.“ Celková částka, za kterou
byly akcie prodány, však nebyla VH zveřejněna. Pozvolna se rozjížděl plánovaný program sportovních tříd s tím, že sportovní
svazy obdržely jejich schválené počty a měly se rozhodnout, kde
je umístí. První představa byla otevřít cca 200 tříd v Čechách a na
Moravě. Plánoval se vznik resortních center70. Situaci však komplikovala nefunkčnost koordinační činnosti mezi resorty MŠMT,
MV a MO. Na 12. VH 15. 4. 2000 byl vyhodnocen program
ČSTV na roky 1998–2002 a zjistilo se, že řada úkolů programu
sice byla částečně splněna, ale větší pozornost byla věnována
úkolům krátkodobým až operativním, a dlouhodobé projekty
ustoupily do pozadí. Předseda ČSTV V. Srb vyzdvihl pozitivní
změnu v postoji vlády ke sportu: „Již na minulé valné hromadě
jsem mohl konstatovat, že období malého zájmu státu o problémy
sportu je minulostí a že došlo k výrazné změně k lepšímu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a možno říci, že MŠMT
a vláda, v tomto nastoupeném trendu pokračovaly. Vláda přijala
dva zásadní dokumenty, Zásady komplexního zabezpečení státní
sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů
a Národní program rozvoje sportu pro všechny“ (Srb, 2000).
Dne 21. 4. 2001 se konala 13. VH, která přijala návrh na úpravu
stanov ČSTV v souvislosti s novým krajským uspořádáním
ČSTV. Pozitivním krokem bylo přijetí zákona o podpoře sportu,
v němž je sport vymezen jako veřejně prospěšná činnost. Na volební 14. VH konané 13. 4. 2002 v Nymburce byl zvolen nový VV
ČSTV a na 15. VH ČSTV konané 5. 4. 2003 v Nymburce byl
schválen statut rezervního fondu sportovních svazů sdružených
v ČSTV.
70

Resortní centrum (RSC) – obdoba bývalých tréninkových středisek mládeže.
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Na 16. VH 3. 4. 2004 v Nymburce byli akcionáři Sazky tehdejší ministryní školství P. Buzkovou vyzváni, aby odvolali kvůli
neprůhlednosti financování generálního ředitele společnosti
Sazka A. Hušáka. Výzvě však akcionáři nevyhověli. Prvořadým se
akcionářům jevil úkol upevňovat ekonomickou stabilitu ČSTV
a pravidelnost financování. Podle akcionářů, bez ohledu na výstavbu haly Sazka arény, zatím Sazka plnila odvody části výtěžku.
Dotace státu v podobě neinvestičních prostředků byly pravidelné,
ale v oblasti investic byla situace horší. V roce 2003 hospodařil
ČSTV se státními zdroji přes 988 mil. Kč, vlastní zdroje činily
téměř 720 mil. Kč. Nezdarem pro ČSTV skončilo přijetí zákona
o DPH.
Na 17. VH konané 9. 4. 2005 v Nymburce bylo uloženo provést analýzu členské základny a kontrolu ve vybraných regionech, související s problematikou postavení krajských sdružení
ČSTV. Vyústěním činnosti VV ČSTV byly ankety mezi sdruženými subjekty a především seminář předsedů krajských sdružení ČSTV k vzájemné výměně zkušeností. Valná hromada si
před volbami do Poslanecké sněmovny ČR vytyčila cíl působit
na jednotlivé politické strany, aby do svých volebních programů
zahrnuly konkrétní představy o řešení rozvoje sportu. Zdůrazněna byla dobrá spolupráce mezi ČSTV a ČOV, která vyvrcholila OH v Aténách, přičemž ČSTV se podílel na vytváření podmínek pro přípravu sportovců, a to zejména činností sportovních
center i zajištěním účasti na samotných hrách. Hlavně zásluhou
sportovních svazů sdružených v ČSTV startovalo v Aténách
142 sportovců z 19 sportovních odvětví. Osmnáctou VH konanou dne 22. 4. 2006 v Nymburce končí čtvrté volební období
výboru ČSTV. Vedle předsedy Libereckého krajského sdružení
V. Boháče, který neúspěšně kandidoval před čtyřmi lety, se na
další období 2006–2010 o křeslo šéfa největší sportovní organizace ucházel také K. Bauer (bývalý místopředseda ČOV a nynější předseda Českého svazu jachtingu). Předsedou byl ale opět
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zvolen V. Srb. K. Bauer na VH navrhl, aby do financování haly
Sazka aréna bylo zapojeno hlavní město Praha a předseda šermířského svazu F. Janda kritizoval, za jakých podmínek se prodalo nakladatelství Olympia. Valná hromada uložila zpracovat
rozvoj ČSTV a vypracovat rozbor splácení závazků Bestsport a. s.71
z výstavby Sazka arény. K. Bauer viděl příčinu problémů ve
splácení miliardových dluhů za Sazka arénu i v neefektivním
hospodaření akciových společností, v nichž má svaz podíly. Ty
za minulý rok přinesly na dividendách 35 mil. místo očekávaných 45 milionů a rozpočet na rok 2006 počítal už jen s 27 miliony. K. Bauer viděl rezervy i ve fungování sportovních center
ČSTV v Nymburce, Brandýse nad Labem a na Strahově, která
vykázala ztrátu 30 milionů korun. Ekonom svazu ČSTV P. Pávek to vysvětlil tím, že „stárnoucí sportovní zařízení vyžadují
investice“, a také tím, že „ČSTV v centrech poskytuje služby reprezentaci i talentované mládeži za zvýhodněné ceny“. Valná
hromada schválila programový dokument na roky 2006–2010
a uložila zpracovat Strategii rozvoje ČSTV. Ze zprávy o hospodaření vyplynulo, že ČSTV dostal za loňský rok ze státní pokladny 825 milionů Kč. Z toho 254 milionů bylo určeno pro
reprezentaci, 272 milionů pro sportovní třídy a talentovanou
mládež a 279 milionů na údržbu a investice, včetně náhrady
škod po povodních (Revoluce v ČSTV se nekonala, 2007). Na
19. VH svolané na 14. 4. 2007 čelili velké kritice předseda V. Srb
a místopředseda P. Kořan. Většina delegátů VH (151) je vyzvala
k rezignaci. Důvodem byla výstavba Sazka arény a s ní klesající
dotace na podporu sportu. V. Srb se ale hájil, že „Sazka a. s. má
dostatečný potenciál dostát oběma svým závazkům, tj. financovat český sport i splácet úvěr na stavbu arény, ovšem za předpo71

Bestsport a. s. (od 1.1 1. 2012 Bestsport Aréna) je majitelem a provozovatelem O2 arény. Akcionáři Bestsportu byly stejně jako u zkrachovalé Sazky sportovní svazy.
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kladu, že stát nebude negativně ovlivňovat hospodaření obou
subjektů změnami příslušných zákonů (DPH)“ (Valná hromada
ČSTV, 2007).
Na 20. VH v Nymburce 19. 4. 2008 bylo konstatováno, že
státní dotace poklesla na druhý nejmenší objem od roku 1991
a v řadě míst v ČR se nacházejí sportovní zařízení ve špatném
stavu. Valná hromada proto uložila VV ČSTV projednat na
MŠMT snížení povinnosti pokrytí vlastních nákladů u státních
příspěvků na údržbu a provoz sportovních a tělovýchovných
zařízení ze 30 na 15 % a činit nátlaky na Sazku, aby jakékoli zdroje
nad plánovaný odvod byly použity k financování akcionářů. Od
roku 2001 se celková dotace pro subjekty sdružené v ČSTV ani
pro sportovní prostředí téměř nezměnila, snižovaly se dotace na
údržbu majetku a investice (rok 2007 o polovinu na 112 mil. Kč,
v letech 2001–2004 činil objem 300 mil. Kč). Od roku 2006 byl
připravován dlouhodobý a trvalý strategický rozvoj ČSTV, který
byl VV ČSTV uložen již na 18. VH. Výstupem strategie na
20. VH bylo zveřejnění Rozvojového programu ČSTV. Jeho větší
část však měla být uplatňována až v příštím volebním období
(Srb, 2008, pp. 4–8).
V době vládou dlouhodobě neřešeného rozvoje sportovního
prostředí a špatné finanční situace se 18. 4. 2009 delegáti sešli na
21. VH. Proto i hlavními tématy byla nespokojenost s nízkými
odvody Sazky. Vůbec poprvé VH uložila zástupcům ČSTV i Sazce
spolupracovat s akcionáři Sazky na realizaci řešení ochrany sportu
a připravit a navrhnout řešení této ochrany. Uložila předsedovi
ČSTV podávat podrobné informace o výsledcích VH Sazky
a působit v oblasti politiky směrem k vytvoření samostatného
orgánu pro podporu sportu. Valná hromada výkonnému výboru
ČSTV uložila, aby alespoň jednou měsíčně byly subjekty (akcionáři) informovány o vývoji tvorby prostředků z výtěžku společnosti Sazka. Dále uložila vytvořit novou koncepci rozvoje sportu.
Z porad regionů a svazů v uplynulém roce vyplynulo, že se před196
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stavitelé sportovního prostředí pozastavují nad mnohdy nereálnými cíli, které si každoročně VH ukládá. K tomu předseda
V. Srb poznamenal, že „…je to pravda.“ Stále se odvolával na
slibovanou novelu zákona o DPH, která vrátí Sazce možnost
odpočtu DPH (novela nebyla přijata). Předseda se také vyjádřil
k dlouhotrvajícímu problému O2 arény a prohlásil, že „…při rozhodování o výstavbě si ČSTV dal jako jednu z podmínek podporu
státu, a ta se smrskla … zapomíná se na to, že s výstavbou jsme
souhlasili na základě žádosti státu, aby si neuřízl ostudu, že MS
v ledním hokeji zde neuspořádáme.“ Na VH vůbec poprvé padl
názor, že situace, která ve sportovním prostředí panuje (snižování dotací, menší zájem sponzorů o podporu sportu apod.), by
se dala řešit oddělením komor ČSTV. V. Srb situaci opět komentoval slovy, že „…by to byla likvidace českého sportu … že TJ
i členové svazů by neměli zcela likvidovat své aparáty … jen snižovat…“ Valná hromada schválila převod části majetku Sportovního areálu Harrachov, a. s., a to klasického lyžařského areálu, do
něhož patří všechny skokanské můstky, na obecně prospěšnou
společnost Klasický areál Harrachov, založenou Libereckým krajem společně s městem Harrachov, Svazem lyžařů ČR a sportovním oddílem TJ Jiskra Harrachov. Tento krok odůvodňovala VH
dynamičtějším zlepšováním podmínek pro klasické lyžaře a také
širším využitím areálu (Valná hromada ČSTV, 2010). Tento krok
se dá hodnotit až s odstupem času.
V pořadí 22. VH se konala 17. 4. 2010 v Nymburce a byla po
čtyřech letech opět volební. Valná hromada navrhla, aby spolková sféra byla řešena samostatným zákonem, aby byl novelizován zákon o sportu, který od roku 2001 prošel jen nepatrnými
změnami, a požadovala novelu upravující vztahy k pozemkům,
na kterých se nacházejí sportovní zařízení. Návrhy byly podány,
ale v Poslanecké sněmovně předloženy nebyly. Kromě toho měla
VH připravit návrh nové struktury orgánů ČSTV včetně návrhu
stanov, aktivně jednat s politickou reprezentací o financování
197

SPORT A ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY PO ROCE 1989

sportu a úpravě legislativního prostředí. Uložila činit kroky ve
společnosti Sazka k odvádění financí z vlastních zdrojů a přijmout opatření k navýšení státního příspěvku. Výkonný výbor
ČSTV by měl do budoucna vyvinout úsilí ke zvýšení příspěvku
na provoz a údržbu pro všechny subjekty. Klíčovou prioritou do
dalšího období zůstává otázka financování, kterou se vyřešit nepodařilo. Český svaz tělesné výchovy nezvládl udržet plynulé
financování sdružených subjektů z vlastních zdrojů a ani navyšování zdrojů státních nebylo úspěšné. Na VH byla konstatována
skutečnost určitého společenského podcenění sportovního prostředí s tím, že ČSTV by do budoucna měl jednat s cílem zvyšovat
ochranu a politickou podporu sportu ve společnosti. Tato nově
formulovaná otázka ochrany sportu, která zřejmě bude významným tématem budoucnosti, úzce souvisí s postupným začleňováním ČR do evropského kontextu a s Evropskou chartou sportu
(ECHS). Je pravděpodobné, že důraz kladený na tuto otázku
v rámci 22. VH předznamenává posun priorit sportovního prostředí tímto směrem. Nový předseda P. Kořan si vytyčil cíl modernizovat a posílit postavení největší české sportovní střešní
organizace a zabezpečit zdroje pro činnost sdružených subjektů
ČSTV. Výsledkem hospodaření ČSTV byla v roce 2010 ztráta ve
výši 20 131 827 Kč. Valná hromada uložila provést audit za rok
2009 (Valná hromada ČSTV, 2010).

6.7 Členská základna ČSTV 1993–2010
Na konci r. 1992 sdružoval ČSTV 1 059 107 členů, 6 205 TJ/SK
a 64 sportovních svazů. V r. 1995 sdružoval ČSTV již 1 272 692 členů, cca 7 000 TJ/SK a 69 svazů. V pozdějších letech až do roku
2000 se stav členské základny nepatrně snižoval. Přibývaly však
jednooborové TJ, a to jednak dělením původních subjektů, často
v souvislosti s přechodem části členů do ČOS, a jednak přihlašo198
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váním se TJ v mladých sportovních odvětvích. K 31. 12. 1996
měla členská základna 1 131 000 členů, 7 495 TJ/SK, v r. 1998
měla 1 182 000 členů a 7 580 TJ/SK. V r. 2000 se stav členské
základny zvýšil na 1 275 246 a v r. 2004 sdružovalo ČSTV již
1 409 209 a 8 933 TJ/SK. Na 17. VH konané 9. 4. 2005 v Nymburce
byl zaznamenán velký nárůst TJ/SK na 9 101, počet členské základny byl téměř neměnný – 1 450 326. V r. 2006 základnu ČSTV
tvořilo 1 474 873 členů, 9 171 TJ/SK. Na 19. VH v r. 2007 měl
ČSTV 9 231 TJ/SK a 1 504 289 členů. Velikost členské základny se
v posledních letech již znatelně nezvyšuje. Na 20. VH 19. 4. 2008
v Nymburce bylo registrováno 1 533 279 členů, 9 222 TJ/SK
a počet se v r. 2010 ustálil na 1 563 133 členech, sdružených
v 9 279 TJ/SK, což představuje 17% nárůst členské základny od
roku 1990. Ještě větší je nárůst počtu TJ a SK, až o 41 %, toto číslo
však zřejmě znamená zejména větší stupeň diverzifikace, mj.
náhrada větších a komplexnějších TJ jejich menšími více specializovanými následníky. Svůj vliv má i vzrůstající počet nových
sportovních odvětví.
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SHRNUTÍ OBDOBÍ 1989–2010
Hlavním cílem publikace bylo podat systematický historický
pohled na vývoj českého sportovního prostředí od konce roku
1989 do roku 2010 se zvláštním zaměřením na největší střešní
sportovní organizaci ČSTV. V publikaci není uveden úplný výčet
a popis činností nově vzniklých či transformovaných subjektů ve
sportovním prostředí (kromě ČSTV), a to z důvodu udržení přiměřeného rozsahu publikace. Základní informace lze získat na
jejich webových stránkách. První zkoumané období 1989–1992
bylo naplněno mnoha zásadními změnami a událostmi a je pro
ně charakteristická rychlá až překotná decentralizace a demokratizace sportovního prostředí. Druhé období 1993–2010, z hlediska
uváděné periodizace výrazně delší, je již obdobím méně transformačním ve smyslu zásadních změn a je spíše obdobím konsolidačním, kdy se upevňoval a dotvářel nový organizační rámec
vzniklý v období předešlém. Toto období ztratilo revoluční ráz
předchozího období převratných změn, a i když se společnost
nadále významně proměňovala, další proměny již měly v oblasti
sportovního prostředí spíše evoluční ráz, ve smyslu postupného
formování demokratických institucí a jejich vnitřních přeměn.
Období můžeme charakterizovat jako období evoluční.
Pozitivem je opětné vytvoření pluralitního sportovní prostředí
a skutečnost, že sportovní prostředí má vysokou autonomii
a silné postavení, což vychází z tradic dobrovolného sportu u nás.
Za úspěch je možno považovat vytvoření jasně definované majetkové struktury ve sportovním prostředí v průběhu transformačních let. Navzdory tomu, že se nepodařilo zcela zabránit spekulativnímu vyvádění majetku a jiným excesům, vlastnictví
sportovišť, tělocvičen a sportovních areálů zůstalo většinou zachováno pro subjekty působící ve sportovním prostředí (nejen
201

SPORT A ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY PO ROCE 1989

ČSTV, ale i Sokol, Orel apod.). Nelze očekávat, že tok financí
proudících do sportovního prostředí ze strany státu se v budoucnu
výrazně zvýší, spíše tomu bude naopak. Již v devadesátých letech
začalo sportovní prostředí tomuto trendu čelit konceptem vícezdrojového financování, na které byl postupně kladen stále větší
důraz. Nebýt principu financování z různých zdrojů, dnes by již
některé sportovní kluby pravděpodobně neexistovaly.
Sportovní prostředí v ČR bylo z pohledu Evropy atypické tím,
že jednotlivé subjekty, v našem případě střešní sportovní organizace, vlastnily ziskovou sázkovou organizaci Sazka. Rozdělení
výtěžku Sazky bylo vnitřní záležitostí jejích akcionářů a stát neměl možnost do této oblasti zasahovat. Mohl ji ovlivnit jen nepřímo vydáním patřičných zákonů. Již v závěru dvacetiletí transformace sportovního prostředí se ukazovalo stále zřetelněji, že
tato unikátní česká cesta financování z vlastních zdrojů prostřednictvím loterijní společnosti Sazka a. s. je ve své podstatě nepříliš
efektivní, a to jak z hlediska státu, tak z hlediska sportovního
prostředí samého. Z hlediska státu se ukázala jako neekonomická
a neperspektivní zejména různá daňová zvýhodnění a úlevy poskytované pro odvětví loterií. Několik případů ukázalo, že nepřímé financování sportu pomocí daňových úlev a zvýhodnění
vychází stát v konečném součtu relativně draze. Jako ekonomičtější se ukazuje přímá podpora sportu ze státního rozpočtu,
kterou stát dokáže lépe usměrňovat podle vlastních aktuálních
společensko-politických priorit, což nemusí být vždy výhodné
pro sportovní prostředí, ale z hlediska státu se to jako výhodné
jeví. Rovněž z hlediska tělovýchovných a sportovních organizací
se ukázalo, že navzdory skutečnosti, že střešní organizace byly
jedinými akcionáři Sazky a spolurozhodovaly tak ve všech významných věcech, přesto se podpora sportu ze strany Sazky neustále snižovala (prakticky v průběhu celého sledovaného dvacetiletí, byť s jistými výkyvy). Tento trend trvalého poklesu výnosů
pro sportovní prostředí byl v přímém ekonomickém rozporu
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s průběžně rostoucími obraty v loterijní branži a rostoucími obraty Sazky, což platilo zejména v prvním desetiletí transformace.
Toto ekonomické chování subjektů ve sportovním prostředí by si
jistě zasloužilo zvláštní ekonomickou studii, která je nad rámec
této publikace. Je velmi pravděpodobné, že tato „malá ekonomická
efektivita“ ve spolupráci mezi střešními organizacemi a Sazkou
souvisela se skutečností, že střešní organizace se chovaly jako
velmi abstrahovaný, a tedy nekonkrétní akcionář (na rozdíl od
situace, kdy by akcionáři byly například fyzické osoby, nebo dokonce stát). Tato dlouhodobě nerovnovážná situace v oblasti
vlastního financování byla neudržitelná a významná změna v této
oblasti, která později nastala, se dala předpokládat.
Sport a tělovýchova nejsou jen resortní záležitostí, jedná se
o celospolečenskou potřebu. V tomto smyslu je třeba vyvíjet kontinuální tlak na veřejné mínění a také na stát (vládu a parlament),
aby sportovní prostředí bylo všeobecně vnímáno jako celospolečenská záležitost. Podrobná analýza financování sportu (2009)
ukázala, že sport jako ekonomické odvětví přináší do státního
rozpočtu více prostředků, než ze státního rozpočtu dotací dostává, přičemž státní výdaje na sport dlouhodobě klesají. Bylo také
zjištěno, že ve státním financování sportu (porovnání veřejných
výdajů na sport na jednoho obyvatele) je ČR na konci srovnávacího žebříčku zemí EU, za námi je jen Malta a Bulharsko. Do
budoucna by bylo žádoucí, aby zesílila politická podpora sportu
a zintenzivnila se komunikace mezi představiteli sportovního
prostředí a zákonodárci. Na základě rozborů komunikace mezi
subjekty sportovního prostředí a státem za celé transformační
období lze vysledovat redukci této interakce často jen na elementární otázky financování. Přitom dialog by měl být mnohem širší
a měl by zahrnovat více aspektů tohoto širokého tématu. Z hlediska státu je klíčový především vztah zdraví a sportu. Bez aktivně
sportující populace se rapidně zhoršuje zdravotní, ale i obecná
kulturní a sociální situace ve státě.
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Z mezinárodního srovnání vyplývá, že zde existuje významný
prostor pro žádoucí navyšování finanční podpory státu, aby se
relativní výše státní podpory dostala alespoň na průměrnou evropskou úroveň. Je věcí subjektů působících ve sportu, jak tento potenciál dokážou v budoucnu využít. V průběhu sledovaného období transformace se dá konstatovat spíše menší schopnost
subjektů dojednat se státem adekvátní růst objemu finančních
prostředků. Stát opakovaně (s větší či menší intenzitou v různých
obdobích) požadoval po sportovním prostředí zefektivnění jeho
vlastního hospodaření (tj. účinnější využívání vlastních zdrojů)
jako nezbytnou podmínku pro případné zvyšování státní podpory.
Jakkoli stát k podobné argumentaci někdy sahá i z důvodu nutných úspor, tj. fakticky tendenčně, nedá se jeho argumentaci upřít
jistá logika. Platí, že problémy s financováním z vlastních zdrojů
jsou dlouhodobě úzce provázány s problémy financování ze státního rozpočtu, a společně tak tvoří pomyslné spojené nádoby, kde
problémy v jedné oblasti zesilují problémy v oblasti druhé.
Za jistou změnu k lepšímu v tomto směru můžeme považovat
skutečnost, že všechny politické strany v ČR v posledním volebním období (2010) zmiňovaly oproti předešlým rokům ve svých
programových prohlášeních sport a zavazovaly se ke koncepční
podpoře sportu v ČR. Politické strany v transformačním období
stavěly na první místo ekonomickou transformaci a hospodaření
s prostředky, a v důsledku těchto priorit se odsouvalo řešení odborných věcí, nevyjímaje sportovní prostředí. Nové návrhy byly
velmi důležitým posunem postoje státu ke sportu jako celku.
Důležitým aspektem vztahu stát–sportovní prostředí je také regionální úroveň tohoto vztahu. Je potřeba více posílit krajskou
politiku podpory sportu. Státní a regionální podpora sportovního
prostředí musí v dostatečné míře směřovat také ke sportování
dětí, mládeže, občanů, tedy ke sportu pro všechny.
V transformaci sportovního prostředí sehrál významnou roli
dříve monopolní ČSTV. Tato organizace se transformovala z cen204
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tralizované monopolní instituce na organizaci postavenou na
demokratických základech. V roce 2010 zůstává největší střešní
sportovní organizací s 1,5 milionem členů. Velikost členské základny se v posledních letech již znatelně nezvyšuje. V průběhu
let se ČSTV několikrát ocitl pod palbou kritiky za přebujelý, drahý
a zbytečný aparát a za nefunkčnost organizace, která se od doby
transformace (po roce 1990) již dále příliš neproměňovala. A to
navzdory skutečnosti, že společnost se dále vyvíjí a na tento vývoj
je třeba adekvátně reagovat. V tomto smyslu je možno konstatovat určitou tendenci ke konzervativnosti, snahu o udržování statu
quo dosaženého v prvních letech transformace. V některých případech byly znatelné i snahy o eliminaci progresivnějších názorových proudů uvnitř organizace.
Samotnou konzervativnost organizace nelze považovat za negativní vlastnost, protože tato vlastnost ČSTV v průběhu celých
90. let umožnila udržet velkou a konzistentní organizaci, udržet
velkou část majetku, a to i ve značně turbulentní době ekonomické transformace, kdy se majetek jiných organizací rozplýval
v privatizačních aférách i jiným způsobem. Zatímco tedy v první
polovině dvou dekád transformace měl konzervativní přístup
orgánů ČSTV i toto své nesporné pozitivum, naopak v druhé
polovině (po roce 2000) se zdá, jako by v ČSTV postupně slábla
schopnost uchovat si konkurenceschopnost v rámci proměňujících se společenských podmínek. V druhé polovině první dekády
21. století pak již v organizaci najdeme i jisté známky myšlenkové
stagnace, které se projevují zejména defenzivním obhajováním
některých neúspěšných a neperspektivních postupů a neschopností držet krok s dobou. To se projevilo velmi výrazně v podobě
několik let trvající neschopnosti reagovat na akutní problémy
Sazky. Místo aby se minimálně od roku 2005 energicky řešily, se
naopak dlouhodobě omlouvaly v podstatě stále stejnými defenzivními argumenty. Český svaz tělesné výchovy již delší dobu
narážel především na nefunkčnost svého řízení, jeho neakčnost
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a na to, že celkově model neodpovídal potřebám řízení velké
sportovní organizace v této době. Existovaly dva zásadní a dlouhodobě neřešené problémy, které na konci svobodného dvacetiletí podmiňovaly samu existenci organizace. Jedním byla obrovská ekonomická zátěž vyplývající ze závazků Sazky a druhým
nízká schopnost komunikace se státními orgány. V roce 2010
bylo velkým otazníkem, jak se ČSTV podaří s touto dvojí zátěží
v budoucnu vyrovnat.
Zejména v důsledku malé schopnosti komunikace ČSTV se
státem a v důsledku pochybností o schopnosti ČSTV efektivně
řídit Sazku z pozice majoritního akcionáře a efektivně využívat
její zdroje na straně státu sílily tendence obejít se v oblasti financování sportu bez prostředníka a sport financovat přímo po linii
přímé spolupráce státu a sportovních svazů (tj. mimo ČSTV).
S touto koncepcí přišla jako první ministryně školství P. Buzková
v roce 2002 a po letech útlumu tohoto trendu na konci první
dekády opět začíná na straně státu tato koncepce ožívat. V roce
2010 byl jejím významným zastáncem například ministr financí
J. Kalousek. Získané poznatky a vývojové trendy vedly v roce
2010 k vyslovení prognózy, že je vysoce pravděpodobné, že
v budoucnu o penězích pro sport a tělovýchovu budou rozhodovat jako výhradní partneři jen stát a jednotlivé svazy. Pokud tato
situace nastane, pak jediným manévrovacím prostorem pro
ČSTV bude změnit se v servisní organizaci velkých sportovních
svazů (například fotbalového apod.) a snažit se prosadit svými
službami ve vysoce konkurenčním prostředí jiných poskytovatelů
obdobných služeb. Pak bude zejména záležet na tom, v jaké kvalitě a ceně bude ČSTV schopen své služby velkým svazům poskytovat. Je naopak velmi nepravděpodobné, že by podobných služeb využívaly svazy malé, ze své podstaty velmi málo financované
z veřejných rozpočtů.
Na druhé straně ČSTV nebylo možno předem odepisovat,
protože navzdory velkým aktuálním problémům se stále může
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vykázat největším počtem členů (což se mohlo v případě eventuálního krizového scénáře poměrně rychle změnit), ale v neposlední řadě také stále vlastní značný majetek (Zadov, Nymburk,
Špindlerův Mlýn, mnohá sportoviště apod.). Z těchto skutečností
vyplývá, že i po případné velmi zásadní změně podmínek pro
existenci ČSTV se musí s touto organizací počítat jako s velkým
hráčem na poli sportu. Předpoklady na to má a půjde jen o to, jak
s tímto potenciálem vedení ČSTV dokáže operovat.
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Ke konci roku 2010 byla pro sportovní prostředí v ČR charakteristická dlouholetá stabilita a hlavně atypičnost financování
tělovýchovy společností Sazka. Sazka neodmyslitelně patřila občanským sdružením ve sportu, která získávala finanční dotace
z vlastních zdrojů (Sazka a. s. dividendy akciových společností,
členské příspěvky, sponzorské dary apod.) a ze státních zdrojů
prostřednictvím MŠMT. Sazka byla v podstatě jediná (z loterijních společností), která měla ve svých stanovách přímo určeno,
že výtěžek musí věnovat na rozvoj a financování českého sportu.
Provozovatelé loterií a jiných podobných her byli osvobozeni od
daně z příjmu právnických osob a současně měli možnost ovlivnit rozmístění výtěžku z provozování loterií. V roce 2010 byla
situace v oblasti vlastního financování sportu nestabilní a napjatá,
stát požadoval, aby představitelé sportu situaci radikálně řešili.
I proto se transformace v roce 2010 nejevila jako zcela ukončená,
ale neočekávaly se již tak razantní změny jako v uplynulém dvacetiletí. V závěru publikace z roku 2010 je uvedena prognóza, že
po roce 2010 se ve sportovním prostředí vytvoří situace, která
bude připomínat další kolo transformace v období 1989–1992.
Jistý transformační potenciál v sobě ukrýval právě vztah stát–sportovní prostředí, i když právě stát byl v tomto období největší oporou českému sportu. Podrobná analýza transformace sportu
a ČSTV po roce 2010 není cílem předkládané publikace, tato
oblast teprve volá po zpracování. Stručné shrnutí událostí, které
zásadně ovlivnily další vývoj sportovního prostředí v ČR je však
pro dokreslení celkové situace vhodné uvést.
Události po roce 2010 nabraly rychlý spád. Po vleklých problémech se v květnu 2011 Sazka dostala do insolvence a v říjnu
její loterijní byznys za 3,8 miliardy korun koupily skupiny PPF
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a KKCG a založily novou společnost Sazka sázková kancelář.
Sportovci přišli o Sazku a s ní spojené dividendy. Od roku 2012 je
Sazka ve vlastnictví skupiny KKCG (majitelem je podnikatel
K. Komárek), která koupila podíl PPF. Nikdo v té době nečekal,
že od roku 2013 se Sazka paradoxně opět vrací do českého sportu, zatím na dobu osmi let (dva olympijské cykly). Stává se jedním z oficiálních partnerů Českého olympijského výboru (ČOV),
který je od téhož roku garantem celého sportovního prostředí
v ČR. Právě v politické sféře a z obnovených zdrojů Sazky chce
ČOV a zdánlivě sjednocené sportovní prostředí získat pro sport
důležité finanční jistoty. Další zásadní změnou v oblasti financování je, že o státní prostředky na všeobecnou sportovní činnost,
údržbu a provoz sportovních zařízení nebudou moci žádat servisní organizace (ČSTV, Sdružení sportovních svazů apod.), ale
pouze národní sportovní svazy na základě požadavků jednotlivých sportovních klubů a TJ. Jednotlivé sportovní svazy žádost
zpracují a předloží na MŠMT. Oblast TJ a SK tak již není přímo
podporovaná MŠMT a MF, jak tomu v minulosti po dlouhá léta
bylo. Po těchto změnách následovala dlouho očekávaná a roky
diskutovaná změna loterijního zákona. S účinností od 1. 1. 2012
byl zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách, novelizován
zákonem č. 458/2011 Sb. Účelem novely loterijního zákona je
stanovení pevných sazeb a čtvrtletních záloh v průběhu kalendářního roku a z toho vyplývající pravidelné placení stejných
záloh do rozpočtu státu a obcí. Zákon zavádí, že odvody z hazardu, které např. v roce 2011 činily 6,1 miliardy korun, již neputují
přímo do sportu (prostřednictvím střešních sportovních organizací), kultury a charity, ale dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení je z 20 % příjmem
státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí (zákon o loteriích). Příjmy měst a obcí se tím mají zvýšit o cca 4 mil. Kč (více
než 50 %) a na každém městu a obci záleží, jestli se peníze ke
sportu dostanou. Tento postup je v souladu s Koncepcí státní
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podpory sportu schválenou vládou ČR 11. 3. 2011 a navázal na
poslední, již dříve zmiňovaný dokument Analýza financování
sportu 2009, který zdůrazňoval zejména podfinancování sportu
v ČR, což je nejčastější téma i dnes. K podpoře sportu by dnes
měly napomáhat také zákonem předepsané dílčí odvody provozovatelů loterií a kurzových sázek ve výši 20 %. Podle schválené
novely teď mají možnost tyto odvody formou slevy snížit až na
15 % o částku, kterou poskytnou jako peněžitý dar ČOV. Distribuce prostředků do sportovního prostředí má být zcela transparentní. Zákon začne platit od 1. ledna 2014 a první peníze mohou sportovci očekávat v druhém pololetí téhož roku. Sportovní
prostředí, zejména mládežnický sport, by měly tímto zákonem
získat až 400 milionů korun ročně. Český olympijský výbor v čele
s J. Kejvalem připomíná, že zájem o sport u nejmladší generace
klesá a české děti více tloustnou. Z dat Ústavu zdravotnických
informací a statistiky vyplývá, jak uvádí Válková (2013), že mezi
léty 1996 a 2011 se absolutní počet obézních dětí ztrojnásobil –
konkrétně z 10 400 na 30 400. Dále uvádí, že podle studie Evropské unie v Česku sportuje pravidelně 32 procent lidí, zatímco
v Německu to je 74 procent. Od 1. 1. 2014 s novým občanským
zákoníkem72 se musí sportovní prostředí a jeho neziskové organizace vyrovnat s další velkou legislativní změnou. Občanská sdružení se stanou dnem účinnosti občanského zákoníku spolkem.
Základní charakteristikou spolku je členská organizace, hlavní
činností je spolková činnost vykonávaná členy nebo pro členy. Na
základě občanského zákoníku musí spolky upravit své stanovy.
Transformace ve sportovním prostředí po roce 2010 významně
poznamenala také Český svaz tělesné výchovy. Ten po roce 1989
uhájil a převedl svůj majetek na TJ a SK, díky němu byl vydán
zákon 290/2002 Sb. a majetek v tzv. trvalém užívání přešel do
72

Nový občanský zákoník viz http://obcanskyzakonik.justice.cz/
/texty-zakonu/.
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vlastnictví klubů, dlouhá léta hájil Sazku jako důležitý zdroj svého
financování. Dnes organizace sdružuje 73 sportovních svazů
a má stále nejpočetnější členskou základnu s 1 428 506 členy. Už
jsme uvedli, že ČSTV delší dobu narážel na malou akceschopnost
svého vedení a konzervativní způsob řízení, který dokázal zakonzervovat dokonce některé prvky centralizovaného řízení z doby
před rokem 1989. Český svaz tělesné výchovy postupně přestal
reprezentovat český sport. Z větší části vlastní vinou přišel o financování prostřednictvím společnosti Sazka a pozbyl také nemalý majetek. Faktem ovšem zůstává, že pokud by ČSTV zanikl
skokově po roce 1989, pak by pravděpodobně byl jeho majetek
velmi rychle vyveden mimo veřejnou tělovýchovu (a pravděpodobně se z větší části ocitl jen pod vlivem komerční sféry). Tedy
konzervativní nakládání s majetkem nebylo vlastně z hlediska
veřejné tělovýchovy chybou, ale spíš jistou výhodou. Problém
s majetkem se ovšem kumuloval v jiné oblasti, a to v neschopnosti zajistit u tak velkého majetku alespoň jeho prostou reprodukci. Výsledem je dnes značný vnitřní dluh na opravách a investicích do sportovišť. Současně ČTSV průběžné ztrácel důvěru
mezi politiky, ve vlastních řadách i na veřejnosti. Tento proces se
ještě urychlil po předimenzované investici do výstavby Sazka
arény, která vyvolala mimořádně rychlou akceleraci vnitřního
zadlužení a obdobně rychlou ztrátu veřejného kreditu. Proto se
v březnu 2011 sešli někteří představitelé ČSTV v iniciativě Český
sport 2011, kde byl zvolen jedním z pěti mluvčích M. Jansta.
Z této funkce pak vznikla jeho kandidatura na předsedu ČSTV,
jímž byl zvolen na 25. valné hromadě 28. 1. 2012 v Nymburce.
Spolu s ním byl zvolen i nový sedmnáctičlenný Výkonný výbor.
ČSTV chtěl ihned napravit svou reputaci a nabídnout svazům,
sportovním klubům a TJ lepší služby. Jedním z výsledků těchto
snah byl např. vznik servisních center, která zajišťují specializovaný servis na úrovni centra, krajů a okresů. Tím se potvrdily
prognózy a předpoklady uváděné v předchozích kapitolách pu212
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blikace, že ČSTV bude v budoucnu jen servisní organizací, a ne
převodní stanicí pro rozdělování peněz, jak tomu bylo v minulosti. Cílem VV ČSTV bylo zahájit dialog s představiteli státu a partnery ze sportovního prostředí, zahájit další transformaci organizace a navrátit jí důvěru vlastního členstva i celé společnosti.
Český svaz tělesné výchovy utlumil aktivity ve Všesportovním
kolegiu, které postupně ztrácelo svůj vliv a bylo nefunkční.
Novou transformaci sportovního prostředí v ČR odstartoval
ČOV 11. 4. 2013, kdy Plénum ČOV schválilo nové stanovy a výbor dostal novou strukturu, která zohledňuje jeho novou roli
zastřešující sportovní organizace. Úpravou stanov byl zřízen nový
Český klub regionálních zástupců s pětičlenným zastoupením
v Plénu ČOV. V nejvyšším orgánu ČOV budou mít aktivní sportovci pět zástupců, což posílí jejich roli v rámci ČOV. Významnou novinkou je také jednotné členství pro olympijské i neolympijské sporty (Změny v českém sportu, 2013).
Transformace sportovního prostředí pokračovala u samotného
ČSTV změnou stanov, které nebyly na rozdíl od ČOV nijak rozsáhlé ani zásadní, a změnou názvu na Českou unii sportu (ČUS).
Její předseda M. Jansta na 28. VH ČSTV 27. 4. 2013 uvádí, „…že
změna názvu jednoznačně pozitivně přispěje k posílení dobrého
jména organizace, její integrity a umožní vybudování silné značky,
která v českém sportovním prostředí bude i nadále znamenat nepominutelnou hodnotu…“ (Valná hromada ČSTV, 2013). Česká unie
sportu se stala servisní organizací pro tělovýchovné jednoty a kluby
a poskytuje servis sportovnímu prostředí v ČR. S novým logem
a novými stanovami udělala čáru za minulostí svázanou s komunistickým režimem před rokem 1989 a stala se součástí nově se
tvořícího sportovního prostředí v České republice. Česká unie
sportu se stala podřízenou a servisní organizací ČOV, který plní
roli střešního orgánu celého českého sportu.
Nový předseda ČOV J. Kejval na svých předvolebních prezentacích vystoupil se slovy: „…sport dvacet let padá do propasti
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a minimálně stejnou dobu mu bude trvat, než se vzpamatuje. Stát
neustále krátí výdaje na sport mládeže. Je neuvěřitelné, že činnost,
která je tak prospěšná a odvádí tolik do státního rozpočtu, je tak
potírána…“ Kejval mj. sportovnímu prostředí nabízí podporu
a peníze od státu i podnikatelů (Kejval, 2013).
Jak už bylo uvedeno, těmito kroky definitivně končí 56letá
historie ČSTV, organizace, která byla v minulosti mnohokrát
poškozována především jednáním a chováním svých funkcionářů, a to bohužel i po roce 1989. I proto po ČSTV zbyly nemalé
závazky, které novou organizaci silně zatěžují. Česká unie sportu
si od začátku transformace nechtěla pomáhat jen snížením aparátu a krácením nebo úplným zrušením výdajů za jeho služby, to
byly kosmetické úpravy, kterými se funkcionáři zaštiťovali v minulosti. V roce 2011 vše nasvědčovalo tomu, že ČSTV bude vše
chtít vyřešit prodejem majetku a rozprodá své lukrativní objekty.
Nové vedení se však zachovalo hospodárně a předseda M. Jansta
vysvětlil situaci následovně: „…v roce 2011 byla střediska připravena k prodeji za 240 milionů. Ale s majetkem se dá hospodařit
jinak. My jsme staré dluhy vyřešili bez jejich prodeje… Jsem přesvědčen, že pronájmem některých horských center, zejména spadajících pod akciové společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn a Ski Pec,
přinesou naopak zisk…“ (Káninský, 2013). Dluhy v prosinci roku
2012 činily 41,2 milionu korun. Valná hromada ČUS odhlasovala
postup v zacházení s majetkem, který vlastní nebo v něm má
podíly, jako např. v pražském hotelu Coubertin, Sportovním
centru Nymburk, Sportcentru Brandýs nad Labem, plaveckém
stadionu Podolí, lyžařském areálu Zadov a dalších. Do této doby
(2013) zatím sekretariát ČUS prodal jenom část Strahova Fotbalové asociaci ČR. „…Nebudeme vyhazovat peníze za honosná
sídla, chceme ho mít efektivní, energeticky nenáročné, aby přinášelo radost z práce…“ řekl na VH (2013) Jansta a naznačil, že
jednou z možností je přenesení sekretariátu do haly na vysočansko-libeňském pražském pomezí (dřívější Sazka aréna, dnešní O2
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aréna), jejímž vybudováním začal finanční pád Sazky a jejíž vznik
plně odhalil slabost zaniklého ČSTV v ekonomických otázkách.
Nový předseda chce vedle vlastních příjmů a dotací z MŠMT získat
zdroje, které garantuje nový loterijní zákon, a hlavně nad nimi
dohlížet. Česká unie sportu má také v plánu přebudovat chátrající
komplex Nymburk na Národní olympijské centrum. K tomu však
musí najít spojence ve městě a kraji (Káninský, 2013).
Česká unie sportu s Českým olympijským výborm chce také intenzivně spolupracovat se školským systémem a navrhuje, stejně
jako představitelé sportu v roce 1990, zavést 3 hodiny tělesné výchovy na školách. Doposud se nepodařilo prosadit výzvu, aby
MŠMT zvýšilo počet hodin tělesné výchovy na základních a středních školách na 3 hodiny týdně. Tato snaha doposud vždy narazila
na neochotu ředitelů škol. Od nové vlády v roce 2010 se očekávaly
návrhy na novelizaci či alternativní řešení pro sportovní prostředí.
Politická elita slibovala podpořit rozvoj právního zázemí pro provozování sportu, sportovních zařízení, výchovu a činnost odborníků a zajištění financování sportu, jeho začlenění do všech stupňů
výchovných a vzdělávacích programů. Středem pozornosti byla
úprava loterijního zákona a přepracování zákona o podpoře sportu, po němž se volalo již několik let. Prohlášení politiků byla z větší
části splněna. Bylo upraveno financování sportu a jeho legislativa,
byl upraven loterijní zákon. Podporu sportu dětí a mládeže, rekreační sport a reprezentaci dnes zajišťuje ČOV spolu s novou ČUS.
Obě organizace mají zájem zlepšit podmínky pro pohybovou aktivitu občanů. Stejně jako v roce 2009, kdy návrhy novelizací či alternativní řešení čekaly na novou vládu, bohužel dochází i dnes,
v roce 2013, k dalším odkladům řešení dané problematiky v důsledku pádu Nečasovy vlády. Představitelé sportovního prostředí
doufají, že se středem pozornosti nové vlády stane nutnost přepracovat celý zákon o podpoře sportu, který by měl mj. také zajistit
státní podporu dobrovolnické činnosti a kontinuitu sportu, a zejména redefinovat otázku veřejné prospěšnosti sportu. Doufejme
215

SPORT A ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY PO ROCE 1989

také, že budoucí vláda bude v dostatečné míře podporovat sportovní činnost téměř 2,5 milionů sportujících. K podpoře sportu se
deklarativně zavazují všechny relevantní politické strany. Naplňování těchto cílů však i v minulosti značně pokulhávalo za deklarovanými cíli. Zatím by bylo zřejmě příliš optimistické očekávat razantní změnu tohoto trendu.
Předseda ČOV J. Kejval v současné době, obdobně jako i dříve
autorka této publikace, považuje za inspirativní známý výrok
prezidenta T. G. Masaryka“ „Potřebujeme 50 let nerušeného vývoje a budeme tam, kde bychom chtěli být už dnes…“ (Čapek,
1969, p. 108). Pokud vyjdeme z tohoto historického odhadu,
předpokládaná doba, za kterou by se sportovní prostředí mohlo
plně konstituovat, potrvá ještě zhruba příštích dvacet let.
Fungování českého sportu opět prochází obdobím výrazných
změn. Mění se jak jeho financování, tak organizační rámec. Tato
změna je po předchozí době určité stagnace jistě vítaná. Až v budoucnu ovšem budeme schopni zhodnotit, zda jednotlivé závazky,
závěry a sliby, ke kterým došlo mezi zástupci politického spektra
a českými sportovními organizacemi, byly naplněny a v jaké míře.
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SEZNAM ZKRATEK
ACTVS
AČR
AENOC
AKRČs
ASC
ASPV
AŠSK
AŠZ SR
ATJSK
ATK
ATTA SR
ATUS
AVČR
BTS
CDDS
CSSR
ČAAS
ČASPV
ČAUS
ČeSTV
ČNTF
ČKFP
ČKO
ČNR
ČO ČSTV

Armádní centrum tělesné výchovy a sportu DUKLA Praha
Autoklub České republiky
Asociace evropských národních olympijských výborů
Autoklub Republiky československé
Armádní sportovní centrum Dukla
Asociace sportu pro všechny
Asociace školních sportovních klubů
Asociácia športových zväzov SR
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních
klubů
Armádní tělovýchovný klub
Asociácia telovýchovných a turistických aktivít SR
Arbeiter Turn und Sportverband
Antidopingový výbor ČR
Brněnské tělovýchovné sdružení
Výboru pro rozvoj sportu při RE
Centra státní sportovní reprezentace
Česká asociace akademického sportu
Česká asociace Sport pro všechny
Česká asociace univerzitního sportu
Český svaz tělesné výchovy (zkratka používaná do
konce roku 1992)
Česká národní tělovýchovná federace
Český klub fair play
Český klub olympioniků
Česká národní rada
Česká organizace ČSTV
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ČOA
ČOS
ČOV
ČPV
ČSF
ČSKSTS
ČSO
ČSOS
ČSOV
ČSR
ČSRS
ČSS
ČSSD
ČSSR
ČSTV
ČSVS
ČUV ČSTV
ČUS
ČVV
DMK
DPH
DSO
DTV
ENGSO
EU
FDTJ
FS ČSFR
FS
FSpS MU
IPC
KČST
KČT
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Česká olympijská akademie
Česká obec sokolská
Český olympijský výbor
Český paralympijský výbor
Česká sportovní federace
Československá konfederace sportovních a tělovýchovných svazů
Československá sportovní obec
Československá obec sokolská
Československý olympijský výbor
Československá republika
Český svaz rekreačního sportu
Český střelecký svaz
Česká strana sociálně demokratická
Československá socialistická republika
Český svaz tělesné výchovy
Československý vysokoškolský sport
Český ústřední výbor ČSTV
Česká unie sportu
Československý všesportovní výbor
Delimitační komise
Daň z přidané hodnoty
Dobrovolné sportovní organizace
Deutsche Turnverband  německý tělocvičný svaz
Evropská organizace nevládních organizací
Evropská unie
Federace dělnických tělocvičných jednot
Federálního shromáždění ČSFR
Federální shromáždění
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
Mezinárodní paralympijský výbor
Klub československých turistů
Klub českých turistů

SEZNAM ZKRATEK

KDU-ČSL
KSČ
ME
MOV
MS
MŠMT ČR
NNO
ODM
ODS
OF
OS MV
RE
ROH
RSC
RSR
SAAŠ
SCM
SDTJ
SG
SK
SO ČSTV
SpS
SPV
ST
STSČ ČR
SÚV ČSTV
SV TVS
Svazarm
SVS-M
SZRTV
SZTK
TJ

Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová
Komunistická strana Československa
Mistrovství Evropy
Mezinárodní olympijský výbor
Mistrovství světa
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nestátní neziskové organizace
Republikové hry olympiády dětí a mládeže
Občanská demokratická strana
Občanské fórum
Odbor sportu Ministerstva vnitra
Rada Evropy
Revoluční odborové hnutí
Resortní sportovní centra
Rada sportovní reprezentace ČR
Slovenská asociácia akademického športu
Sportovní centra mládeže
Svaz dělnických tělocvičných jednot
Sportovní gymnázium
Sportovní klub
Slovenská organizace ČSTV
Sportovní středisko
Sport pro všechny
Sportovní třídy
Sdružení technických sportů a činností ČR
Slovenský ústřední výbor ČSTV
Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport
Svaz pro spolupráci s armádou
Střediska vrcholového sportu mládeže
Svaz základní rekreační tělesné výchovy
Slovenské sdružení tělesné kultury
Tělovýchovná jednota
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TP
ÚV ČSTV
VFN
VH
VPN
VS ČSKSTS
VSC
VSK
VV
YMCA
YWCA
ZOH
ZP
ZRTVŠ
ZŠ
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Tělovýchovný pracovník
Ústřední výbor Československého svazu tělesné
výchovy
Všeobecná fakultní nemocnice
Valná hromada
Veřejnost proti násilí
Valné shromáždění Československé konfederace
sportovních a tělovýchovných svazů
Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva obrany
Vysokoškolský sportovní klub
Výkonný výbor
Young Men’s Christian Association  Křesťanské
sdružení mladých mužů
Young Women’s Christian Association  Křesťanské sdružení mladých žen
Zimní olympijské hry
Zákoník práce
Zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu
Základní školy
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SUMMARY

SUMMARY
The monograph analyses the development of the sports environment in the Czech Republic in the last two decades in
terms of progress of this social phenomenon in its historical
context. In particular it focuses on the most significant processes
and events that have reshaped the sports environment since the
beginning of the 1990´s to the present. The text does not avoid
controversial moments of this development either. The focus of
the work is put on description of the Czech Sports Association
(CSTV) transformation. CSTV used to be a dominant sports
organization in the period before the social transformation process and it is still a significant one to this day. The sports environment development in the above reported period was heavily
influenced by political as well as economic and cultural development of the whole society. The Velvet Revolution (1989) began the transition period and transformation took place in different time periods with different intensity, usually in a mutual
interference with other social changes taking place in the areas
outside of the sports movement as well. This is why the publication also affects areas outside the sports movement itself, such
as their legislative and organizational changes, financing issues,
etc., if we presume that these factors might have been related to
the development of sports environment. Due to the fact that
major events and influences in a given period were of a huge
quantity, the author was guided by a consideration, how they
might have decisively influenced the content of the sports organizations activities at the present time. Sports environment
transformation is particularly interesting for professional sports
public, as its detailed examination allows a deeper understand231
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ing of the current state as well as of the means of achieving the
present state. It is also possible to use the example of the sports
environment development as a certain segment of social reality
which enables us to observe some more general social phenomena and trends of the reported period.
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