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Otevřený dopis starostům, primátorům a hejtmanům 
od delegátů Valné hromady České  unie sportu, konané dne 26.4.2014 v Nymburce 

 
 
 

Vážení představitelé českých obcí, měst a krajů, 
 
na své Valné hromadě jsme se zabývali současností a zejména budoucností českého sportu.    

Zastupujeme tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v obcích a městech, sportovní svazy na 
republikové, krajské i okresní úrovni. Při své činnosti se s Vámi často setkáváme a s řadou z Vás 
spolupracujeme nejen v rámci organizovaných sportovních soutěží všech stupňů, ale i na akcích pro 
neorganizované sportovce a nejširší veřejnost všech věkových skupin.  

Alarmující výsledky průzkumů mimo jiné i Světové zdravotnické organizace z roku 2013 signalizují, 
že v České republice je nejvyšší počet lidí s nadváhou a obezitou nejen v Evropě, ale i ve srovnání 
s dalšími zeměmi. To naznačuje, že naše společné úsilí při prosazování volnočasových sportovních 
aktivit jako hlavní prevence proti nadváze či obezitě a chorobám z nich vyplývajících je buď 
nedostatečné, nebo se míjí účinkem. 

Může to také vyplývat z letitého problému českého sportu, kterým je jeho značné podfinancování, 
jež řadí Českou republiku na jedno z posledních míst v rámci celé Evropské unie. Tato situace se 
ještě více vyhrotila v posledních letech poté, co se sportovní prostředí chybami nedávných 
představitelů ČSTV, Sokola, Autoklubu i Českého olympijského výboru nechalo připravit o zdroje ze 
Sazky. My, jakožto současní představitelé České unie sportu, samozřejmě usilujeme nejen o 
potrestání viníků, ale také o to, jak tyto chybějící zdroje do sportovního prostředí dostat zpět. 

Sport je podfinancovaný zejména z úrovně státu, ale také z úrovně samospráv. A právě úloha obcí, 
měst i krajů je ve financování sportu nezastupitelná. Bohužel, vlivem novely loterijního zákona přišel 
sport  počínaje  rokem  2012  o  stabilní  zdroj  financování,  a to zejména v neprospěch financování 
sportu mládeže.    

Také proto podepsali zástupci vrcholných sportovních organizací v roce 2012 se Svazem měst a 
obcí a se zástupci Asociace krajů Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování 
sportu, v nichž se dohodli, že 1/3 výnosů, které obce obdrží cestou státního rozpočtu z výnosů loterií 
a her, budou v obcích vyčleněny na posílení rozpočtu pro sport, a to především na pravidelné 
sportování mládeže a na sportovní infrastrukturu. 

Dnes, po dvou letech však musíme s politováním konstatovat, že tuto dohodu respektují vedle 
hlavního města Prahy především menší obce a města. Výdaje na sportování mládeže mnohde stále 
více ustupují před jinými výdaji. A to navzdory všeobecně známým a často v rámci světových 
organizací i organizací EU publikovaných údajů o úsporách či dodatečných příjmech státního i 
obecních rozpočtů vyplývajících právě z preventivní role sportu. 

Obracíme se proto na Vás na všechny: Pomozte nám prostřednictvím podpory a rozvoje sportu 
a sportovních aktivit formovat již od nejmenších dětí budoucí zdravější, iniciativnější, 
produktivnější a společensky prospěšnější populaci. 

 

                                                                                             Delegáti Valné hromady České unie sportu 

V Nymburce 26.4.2014  


