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FRANTIEK DVOØÁK:
VYSTOUPENÍ ÈESKÉ OLYMPIJSKÉ VÝPRAVY BYLO ÚSPÌNÉ
øi zlaté a tøi støíbrné medaile získali èetí sportovci na XXIX. Hrách letní olympiády v Pekingu. O prùbìhu vrcholné sportovní události letoního roku jsme hovoøili s Doc. PhDr. Frantikem Dvoøákem, místopøedsedou Èeského olympijského výboru pro sport.
n Jak hodnotíte vystoupení èeských olympionikù? Kdo splnil oèekávání, od kterých sportovcù jste naopak èekal více?
Vystoupení naich sportovcù, èeské olympijské výpravy, hodnotím jako úspìné. est medailí 
tøi zlaté, tøi støíbrné  a 32 umístìní do 8. pøíèky, vèetnì basketbalového týmu en, je velmi dobrý
výsledek èeského sportu. Významné je, e se na dobrých výsledcích na LOH podílí devìt sportù.
To je hlavní ukazatel úrovnì èeského sportu v ohromné svìtové konkurenci 204 národních olympijských výborù, které se XXIX. Her letní olympiády 2008 v Pekingu zúèastnily. Navíc øada medailových oèekávání nám tìsnì unikla vlivem vnìjích faktorù, momentálního pochybení, èi vlivem zdravotní indispozice. Více jsem èekal od tenisu, juda a cyklistiky.
n Pøed zahájením LOH se hodnì hovoøilo o potøebné aklimatizaci a adaptaci na vysoké
teploty, pøípadnì smog. Jak se s tìmito vlivy vyrovnali èetí sportovci?
Vichni nai sportovci mìli v pøípravì monosti si vyzkouet rùzné formy jak øeit problém èasového posunu, vysokých teplot a vlhkosti ovzduí. K tomu ÈOV vyèlenil finanèní prostøedky na tréninkové kempy èi na úèast v testovacích soutìích. Nejvíce oèekávaný problém se smogem a jeho
vliv na podávání výkonu se nenaplnil. Pøijatá opatøení proti smogu a také blahodárný vliv pøírody
samé  vydatné jednorázové detì, pøíznivý smìr vìtru  tento problém zcela eliminovaly. Potíe
mìli sportovci spíe s pøechodem z klimatizovaného do venkovního prostøedí, s rozdílem nízkých
a vysokých teplot a s enormní vlhkostí ovzduí.
n Jediným naim kolektivním sportem na LOH byl enský basketbal, který se v turnaji
navíc zøejmì nepøedstavil v optimální formì. V èem spatøujete pøíèinu, e v kolektivních
sportech za svìtem zaostáváme?
Je pravdou, e na posledních OH jsme mìli vdy jen jeden kolektivní sport, a to v Sydney 2000
 fotbal, v Aténách 2004 i letos Pekingu basketbal en. Domnívám se, e je to systémový problém
pøípravy reprezentaèních drustev, ale také problém výbìru talentù a péèe o nì, vèetnì juniorské
kategorie. Øada dobrých hráèù odchází hrát do zahranièí, tím trpí kvalita domácích soutìí, reprezentaèní trenéøi mají malý èasový prostor na spoleènou pøípravu reprezentaèních týmù atd. Také
stávající forma pøípravy hráèù prostøednictvím rezortních sportovních center je podle mého názoru
málo úèinná.
n Pøi svých inspekèních cestách jste mìl monost prùbìnì sledovat pøípravy LOH. Jak
jste byl spokojen s jejich organizaèním zajitìním? Vycházeli vám poøadatelé vstøíc pøi
øeení pøíp. poadavkù a problémù èlenù èeské výpravy?
Organizaèní zajitìní LOH bylo výteèné. Rozhodující èlánky organizace fungovaly bez problémù
 dobré a pøíjemné ubytování s výteèným servisem, kvalitní stravování v irokém sortimentu, hromadná doprava na sportovitì a doprava individuální prostøednictvím pøidìlených aut byla plnì
funkèní a dostateènì operativní. Ocenili jsme i ohleduplná bezpeènostní opatøení a kontroly vstupù
do olympijských objektù a do olympijské vesnice, imponovala nám velká ochota a pracovní nasazení asistentù pøidìlených organizaèním výborem, kteøí navíc vichni mluvili èesky. Drobné problémy
èi poadavky byly ochotnì, rychle a prunì vyøizovány k naí spokojenosti. Èínským organizátorùm je mono udìlit známku výbornì.
n Domníváte se, e Mezinárodní olympijský výbor bude pokraèovat v trendu pekingských
LOH, èi bude spíe usilovat o komornìjí pojetí LOH?
Opakovat èínské pojetí OH bude velmi obtíné. Hry to byly výjimeèné po vech stránkách, byly
okázalé, grandiózní, a to sebou pøináelo mnoho zbytných vìcí a zaøízení. Podle mého názoru to
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pøedstavovalo ohromné finanèní náklady, které pro úspìné provedení OH nejsou nutné a touto
cestou se dalí organizátoøi asi ubírat nebudou. Mezinárodní olympijský výbor deklaroval, e nechce roziøovat kapacitu maximálnì 10 500 sportovcù, pøi výbìru bude posuzovat vyuitelnost
sportovních zaøízení po OH, a také pøidìlovat Hry do míst, která tuto monost jetì nemìla. Domnívám se, e komorní OH se uspoøádat nedají, pouze v rámci stanovených kapacit je moné optimalizovat vynaloené náklady, které jsou nutné k úspìnému a hladkému uspoøádání Her.
n Odmyslíme-li medailové úspìchy naich závodníkù, mùete zmínit vae nejsilnìjí záitky z olympijské mise?
Jako éf mise vysoce hodnotím pøíjemnou a nekonfliktní atmosféru v naí olympijské výpravì,
perfektní spolupráci s realizaèními týmy jednotlivých sportù, a také nasazení a èinnost èlenù tábu.
To byl velmi uklidòující a pøíjemný pocit pøi naem dlouhodobém pùsobení v Pekingu. Dále to byla
ochota a pøíjemné pøijetí od vech organizátorù a prostých obèanù Pekingu. Nejsilnìjí kladný
sportovní záitek mi pøipravila Bára potáková (viz foto na obálce  pozn. red.) svým famózním
posledním pokusem v hodu otìpem, nejsmutnìjí jsem pak byl pøi bourací jízdì na koni pìtibojaøe
Svobody, a také pøi poráce zápasníka Marka vece.
n V souvislosti s olympijskými výsledky naich sportovcù se silnì medializuje otázka
státní podpory sportu u nás, resp. zpracování její analýzy. Pøipadá vám financování
èeského sportu dostaèující, resp. rozdìlování finanèních prostøedkù správné?
Míra financování je vdy relativní pojem. Dle dostupných údajù, ve srovnání se státy srovnatelné
velikosti, vynakládá ná stát ménì prostøedkù na sport. V tomto smyslu je potøeba jasnì deklarovat
jak velkou prezentaci ÈR v zahranièí si prostøednictvím sportu ná stát pøedstavuje. Formulovat
smìry státní politiky v oblasti sportu, pojmenovat formy výchovy a pøípravy sportovcù od výbìru
sportovních talentù a po seniorské vrcholové sportovce  reprezentanty ÈR  a k tomu pøiøadit
odpovídající výi finanèních prostøedkù, vèetnì prostøedkù investièních, na výzkum, vìdecký a technický servis. Èeské sportovní prostøedí ji delí dobu cítí potøebu urèitých systémových zmìn. Proto
iniciativou ÈOV byla uspoøádána v listopadu 2006 celostátní konference ,Postavení, organizace a
financování sportu v ÈR a následnì v lednu 2008 konference ,Souèasný sportovní trénink. Obì
konference analyzovaly situaci v ÈR a navrhly doporuèení a opatøení pro zmìny v naem sportu.
Bohuel, na obou konferencích nebyli pøítomni pøedstavitelé MMT, které má v kompetenci sport.
Navíc pøedané materiály, konkrétní podnìty a doporuèení, které byly výsledkem obou konferencí,
zùstaly bez odezvy. Ostatnì pøi rychlé frekvenci výmìn ministrù a námìstkù na MMT se to ani
nedalo oèekávat. Nyní vìøím, e nae úèast a hodnocení výsledkù na OH v Pekingu budou dobrým
podnìtem pro diskusi a spoleèný postup v realizaci nutných zmìn v oblasti sportu v ÈR na dalí
olympijské období i pro vzdálenìjí budoucnost.
Vladimír Civín

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

l MEDAILÍ MOHLO BÝT VÍC? l
Poznámka k poolympijské mediální diskusi k financování èeského sportu
aky jsem si to pøál. S esti medailemi
a dalími umístìními vak rozhodnì nejsme neúspìní. Rozvíøená poolympijská mediální debata o tom, zda jde ze
státu do èeského sportu penìz hodnì nebo málo
snad pøinese jediné. Dobrou péèi státu o sport,
samozøejmì nejen ten vrcholový.
Analýzu financování sportu? Proè ne. Èeský
sport se nemá èeho bát. Ukáe se, kolik z tìch
necelých dvou miliard roènì jde z medvìda,
kolik jich jde na mamuta (MS lyování 2009

Liberec), kolik na mláde a její trenéry, na sportovní tøídy, na údrbu sportovi, patøících k nejzanedbanìjím v Evropské unii, a kolik na reprezentaci, která vozí medaile. Moná zjistíme,
e se obèas staví sportovitì, která nepotøebujeme, souhlas. Urèitì se dá leccos napravit.
Uetøit vak sotva.
Srovnáním s Evropou zjistíme, e jsme ve
státním financování sportu v Evropì mezi trpaslíky. Kdy nepouiji pøíklady zemí, kde sport je
státem opravdu systematicky podporován (2006
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 Velká Británie v pøepoètu 26 mld. Kè), tak srovnatelné zemì co do poètu obyvatel vydávají na
sport  Belgie 3 mld., Rakousko 2,8 mld., védsko 4,8 mld., Finsko 3 mld. Z tìchto státù vechny zùstaly v Pekingu v hodnocení zemí daleko
za námi (ÈR 24.)  Belgie 46., Rakousko 62.,
védsko 56., Finsko 44. A nikdo nemùe øíci,
e sport v tìchto zemích nemá tradici.
Pojïme se radìji, kromì øeení jiných celospoleèenských problémù, postarat o to, a je kde
sportovat, a je mláde ke sportu a pohybu vedena ji od kolního vìku a pod odborným cvi-

èitelským a trenérským vedením. Reprezentace a má podporu srovnatelnou s konkurencí.
Pak mùe být víc medailí. Tøeba jako v Nizozemsku (3,6 mld.), které skonèilo v Pekingu
dvanácté. Cílem by to vak být nemìlo. Dlouhodobým efektem nech je radìji mení potøeba na státní financování zdravotnictví.
Mgr. Jan Boháè
Èlen Exekutivy ENGSO  Sdruení
evropských nevládních sportovních organizací
(Pouito interních údajù EU
 Sport Office, Brusel, 2007)

Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l SMLOUVA MEZI ÈSTV A ÈMFS O VÝSTAVBÌ OBJEKTU l
ýkonný výbor ÈSTV na své èervnové schùzi schválil text smlouvy mezi ÈSTV a Èeskomoravským fotbalovým svazem (ÈMFS) o podmínkách pøi výstavbì budovy ÈMFS na pozemcích ÈSTV v èásti Stadionu Pøátelství na Strahovì. Definitivní podpis smlouvy mezi obìma
subjekty se neobejde bez kladného stanoviska Èeského atletického svazu, nebo výstavba
budovy budce vyadovat pøemístìní dvou atletických sektorù  vritì koule a rozbìhové dráhy
s doskoèitìm skoku o tyèi  do jiných prostor komplexu Stadionu Pøátelství.
VV ÈSTV se seznámil s materiálem Porovnání dotací na údrbu a provoz tìlovýchovných zaøízení za léta 2007 a 2008. Kromì výrazného poklesu této dotace  v roce 2007 obdrel ÈSTV
208,805.100,- Kè, zatímco v letoním roce pouze 92,682.500,- Kè  kritizoval VV ÈSTV monost
individuálního pøedkládání poadavkù subjekty sdruenými ÈSTV pøímo MMT. V tìchto souvislosti uloil pøedsedovi ÈSTV obrátit se dopisem na MMT.
VV ÈSTV dále vzal na vìdomí informace o financování sdruených subjektù ÈSTV, projednal
plán práce VV ÈSTV na II. pololetí 2008 a seznámil se s výsledky auditu provedeného v ÈSTV.
-civ-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

l ÈESKÁ ASOCIACE STIGA GAME NOVÝM PØIDRUENÝM ÈLENEM ÈSTV l
eská asociace STIGA GAME se stala
22. pøidrueným èlenem ÈSTV, kdy
návrh na pøijetí schválil Výkonný výbor
ÈSTV na své záøijové schùzi. Jak ji
název napovídá, stolní hokej se hraje
na ploe stolu vyrobené z tvrdého plastu a ohranièené mantinely. Na høiti se v kadém týmu
pohybují tøi útoèníci, dva obránci a brankáø.
Kadou figurku je moné ovládat samostatným
táhlem  posouváním a rotací. Èeská asociace
STIGA GAME sdruuje 290 èlenù v 16 klubech
kadoroènì poøádá na území ÈR mistrovství
republiky a èeský pohár. Èetí reprezentanti
pøiváejí pravidelnì medaile z mezinárodních
soutìí.

VV ÈSTV vzal na vìdomí informace o financování sdruených subjektù ÈSTV, zprávu
o hospodaøení ÈSTV za 1. pololetí 2008, pokyny pøedsedy ÈSTV ke statistickému etøení stavu èlenské základny v ÈSTV za rok 2008 a k
aktualizaci údajù pasportu tìlovýchovných zaøízení k 31. 12. 2008.
VV ÈSTV dále projednal informace k valným
hromadám akciových spoleèností SA Harrachov
a SAZKA, vzal na vìdomí informace o kontrolách provedených Revizní komisí ÈSTV ve sdruených subjektech a seznámil se s informacemi o prùbìhu pøipomínkového øízení k návrhu
novely obèanského zákoníku.
-civ-
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Právní poradna
l INFORMACE O ROZHODNUTÍ ÚOOÚ
V ZÁLEITOSTECH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJÙ l
øad pro ochranu osobních údajù (ÚOOU) opakovanì projednával a rozhodoval ve vìci
zákonného postupu ÈSTV pøi pøejímání osobních údajù èlenù TJ/SK sdruených v ÈSTV
a nakládání s tìmito údaji.
Pùvodní rozhodnutí ÚOOU, proti kterým Èeský svaz tìlesné výchovy podal odvolání,
byla odvolacím orgánem shledána za nesprávná. Bylo vyhovìno odvolání ÈSTV s tím, e ÈSTV
se správního deliktu nedopustil. Pùvodní rozhodnutí ÚOOÚ bylo v odvolacím øízení zrueno
a øízení zastaveno.
Celé znìní rozhodnutí sp. zn. PRÁV-5886/07-15 ÚOOÚ ze dne 2. 7. 2008 uvádíme níe.
-red-
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Informace ze sportovního prostøedí
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Okénko do sportovních svazù

l ENGSO JI MÙE ÈERPAT Z FONDÙ EVROPSKÉ UNIE l
eský svaz tìlesné výchovy je aktivním
èlenem ENGSO (European Non-Governmental Sport Organisation,
www.engso.com), které je zastøeujícím sdruením evropských sportovních organizací. ENGSO sdruuje 40 èlenských státù z celé
Evropy, vèetnì státù, které nejsou èleny Evropské unie (EU). ENGSO je v souèasnosti jedinou sportovní organizací, která je konzultativním orgánem Øídícího výboru Rady Evropy pro
vzdìlání a kulturu, kam patøí i sport.
Zajímavou informací je, e v roce 2008 a 2009
bude ENGSO èerpat finanèní podporu z fondù
EU, kdy uspìlo s ádostí v programu Europe
for Citizens, který je urèen na podporu èinnosti
evropských støeních organizací. Prostøedky
budou pouity pro lepí reprezentaci a dùraznìjí obhajobu zájmù sportovního prostøedí pøi
tvorbì evropské politiky v Bruselu.

Prezidentka ENGSO, Brigitta Kervinenová
z Finska, pøi podpisu smlouvy s Bruselem poznamenala: Tento grant Evropské komise pro
ENGSO znamená, e EU oficiálnì uznává ENGSO jako reprezentanta evropského sportu
a podtrhuje význam ENGSO a jeho efektivní pùsobení na evropské úrovni. ENGSO se tìí na
spolupráci s Evropskou komisí pøi dalí podpoøe sportu.
ÈSTV má v ENGSO velmi dobrou pozici
a zastoupení v Exekutivì. Máme monost ovlivnit politiku ENGSO smìrem k evropským institucím a mùeme také èerpat nové informace
pøímo od pramene. Co bude zejména po blíícím se zaøazení sportu do rozpoètù EU velmi
dùleité, zvlátì bude-li sport zaøazen i do
strukturálních fondù.
Mgr. Jan Boháè
generální sekretáø ÈSTV

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

l BRUNTÁL MÁ UMÌLÝ TRÁVNÍK l
otbalové høitì s umìlou trávou tøetí generace a umìlým osvìtlením pøedala 22. srpna
firma Prostavby Brno bruntálským sportovcùm. Na výstavbì tohoto moderního sportovního stánku se podílely Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR, Èeský svaz tìlesné výchovy a mìsto Bruntál, investorem stavby byla TJ Olympia Bruntál.
Toto moderní høitì bude slouit v dopoledních hodinách bruntálským kolám, odpoledne a veèer
fotbalistùm TJ Olympia a FC Slavoj Bruntál, jedenkrát týdnì zdarma i organizované veøejnosti.
Pøedání stavby se zúèastnil místostarosta mìsta Ing. Václav Mores, vedoucí majetkoprávního oddìlení mìsta ing. Zdenìk Kolkop, zastupitelé Vladimír Jedlièka a Dr. Karel Svoboda a pøedseda TJ
Olympia Bruntál Jan Urban. Slavnostní otevøení høitì se plánuje na listopad, kdy do Bruntálu
zavítá k zápasu s domácími fotbalisty prvoligové 1. FC Brno.
-ju-

l STOLNÍ HOKEJ  SPORT PRO KADÉHO l
ýkonný výbor ÈSTV rozhodl na své záøijové schùzi o pøijetí Èeské asociace
STIGA GAME (ÈASG) za 22. pøidrueného èlena ÈSTV. Stolní hokej je sport
pro kadého. Jeho nespornou výhodou jsou
malé nároky na hrací prostor a výbavu hráèù,
nebo k jeho provozování staèí (jak ji název
napovídá) pouze obyèejný stùl. Hrací plocha je
vyrobena z tvrzeného plastu. Ten je svými vlastnostmi dobøe pøizpùsoben potøebám hry  je
odolný vùèi èastému a nestejnomìrnému namáhání. Také puk je vyroben speciální technologií. Ta umoòuje snadné klouzání po ploe
a vyuívání odrazù od mantinelù hrací plochy.
Hrací figurky mají kovové provedení, které
umoòuje výbornì kontrolovat puk a provádìt
pøesné a tvrdé støely. Na høiti se v kadém týmu
pohybují tøi útoèníci, dva obránci a brankáø.
Kadou figurku je moné ovládat samostatným
táhlem  posouváním a rotací.
Táhlový hokej vznikl ji nìkdy kolem roku
1930 ve védsku a Finsku. V té dobì samozøejmì nebylo moné uít plasty  první hrací
plochy byly vyrobeny z plechu. Monost vyuití
plastù pro výrobu hracích ploch s sebou pøinesla rozvoj táhlového hokeje. Zcela jinou hrou je
pùvodní èeská desková hra prtec.
védská firma Stiga zaèala vyrábìt svùj táh-

lový hokej zaèátkem osmdesátých let. Díky jeho
zdaøilému provedení a také díky nadení védských hráèù se postupnì roziøoval i do okolního svìta. Po nìkolika úpravách hrací plochy se
dostal a k dnení podobì, která zaruèuje bezproblémový prùbìh zápasù. Velký celosvìtový
rozvoj stolního hokeje nastal a koncem devadesátých let. Hokej se rozíøil a výraznì prosadil napøíklad v Rusku a v Lotysku.
ÈASG vznikla v roce 1993 a v souèasnosti
sdruuje 290 èlenù v 16 klubech. Na území ÈR
poøádá kadoroènì Èeský pohár a mistrovství
republiky. Podílí se rovnì na poøádání mezinárodních turnajù od roku 2001, kdy se zde
konalo neoficiální mistrovství svìta. Dále je
hostitelem turnajù World Table Hockey Tour,
které se konají v Plzni. ÈASG zajiuje reprezentaci ÈR na mezinárodních turnajích i na MS
a ME, z nich èetí reprezentanti pøiváejí pravidelnì medaile. MS se koná kadý lichý rok
a poèet zúèastnìných zemí neustále roste  na
posledním MS 2007 v Moskvì startovali zástupci 24 státù!
ÈASG patøila v roce 2005 spolu s dalími ètrnácti národními asociacemi k zakládajícím èlenùm Mezinárodní federace stolního hokeje
(ITHF), která dnes sdruuje 17 èlenù.
-red-
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti

Dokumenty l Sbírka smìrnic

l TRENÉRKA  CVIÈITELKA ROKU 2007 l

l ZMÌNA ZÁKONA O SPORTU l

omise sportu en Èeského olympijského výboru vyzvala v loòském roce sportovní svazy, regionální a krajská sdruení ÈSTV, aby do svých anket vyhlaování sportovcù roku
2007 zaøadily také ocenìní trenérek a cvièitelek, které aktivnì pùsobí ve sportu a tìlovýchovì. Øada sdruení na výzvu zareagovala.
Osobnosti nominované povìtinou z regionálních a krajských sdruení ÈSTV, ale i z ÈOS
a ÈASPV, byly pozvány pøedsedou olympijského výboru MUDr. Milanem Jiráskem do Prahy, kde
se na jaøe uskuteènila zdaøilá akce. Na slavnostním spoleèenském setkání, v dùstojném prostøedí
Mramorového sálu Tyrova domu, za úèasti pøedstavitelù Èeského olympijského výboru, ÈSTV,
a øady osobností ze sportovního hnutí, byl pøítomným trenérkám mimo jiné pøedán také pamìtní
list. Setkání by se mìlo opakovat i v pøítím roce, nezapomeòte proto na eny trenérky a cvièitelky ve vaich letoních anketách.
-red-

ákonem è. 274/2008 Sb., dolo ke zmìnì zákona o podpoøe sportu è. 115/2001 Sb. Zásadní zmìnou je ustanovení o povinnostech provozovatele sportovního zaøízení. Vlastník sportovního zaøízení je povinen vydat a zveøejnit návtìvní øád, ve kterém stanoví pravidla pro
vstup a chování návtìvníkù a osob vykonávajících poøadatelskou slubu ve sportovním

zaøízení.
Provozovateli zaøízení se ukládá povinnost zajistit bezpeènost osob a majetku ve svém zaøízení.
Sankce za nesplnìní povinnosti je zákaz úèasti návtìvníkù a na dobu jednoho roku. Pøi poruení
zákazu pùjde o správní delikt a pokuta èiní a 2 000 000,- Kè.
Upozoròuje se, e se jedná o obecnì závazný právní pøedpis, který se vztahuje na vechny provozovatele sportovních zaøízení s tím, e není rozhodující, na jaké sportovní úrovni
se soutì koná.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Úplné znìní èásti prvé zákona è. 274/2008 Sb.

l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA ØÍJEN l

274

1. 10.  19. 10.
3. 10.  12. 10.
4. 10.
4. 10.  5. 10.
4. 10.
4. 10.  5. 10.
6. 10.
9. 10.  14. 10.
10. 10.  12. 10.
11. 10.
11. 10.
11. 10.  13. 10.
11. 10.  30. 10.
12. 10.
13. 10.
15. 10.
15. 10.
18. 10.
20. 10.  25. 10.
24. 10.  26. 10.
25. 10.
25. 10.
27. 10.
31. 10.  2. 11.

MS ve futsalu
ME ve stolním tenise
MÈR drustev juniorù a juniorek v atletice
MÈR v rádiovém or. bìhu  krátká tra
MÈR tøíèlenných tafet v extrémním závodì
MÈR v moderní gymnastice
Tenisový turnaj en  Kremlin Cup
ME v dálkovém plavání
MÈR ve sportovním aerobiku
PolskoÈR, kvalifikace MS ve fotbale
Bará o úèast na ME fotbalistù 21
MS en v zápase
ÁnandKramnik, o titul mistra svìta v achu
MS v silnièním bìhu
Tenisový turnaj ATP Masters
ÈRSlovinsko, kvalifikace MS ve fotbale
Bará o úèast na ME fotbalistù 21
Letenský pohár v akrobatickém rock and rollu
MS jednotlivcù v kuelkách
MS v sálové cyklistice
ÈP ve sportovní gymnastice - Vítkovice cup
ME v akrobatickém rock and rollu
Tenisový turnaj ATP Masters
ME v billiardu

Rio de Janeiro
Petrohrad
Praha
Rokycany
Litovel
Bratislava
Moskva
Dubrovník
Liberec
Chorzow
Tokio
Rio de Janeiro
Madrid
Teplice
Praha
Banja Luka
Dornbin
Ostrava
Velika Gorica
Paøí
Ústí nad Labem

ZÁKON
ze dne 17. èervence 2008,
kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákona o Policii Èeské republiky
Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské
republiky:
ÈÁST PRVNÍ
Zmìna zákona o podpoøe sportu
Èl. I
V zákonì è. 115/2001 Sb., o podpoøe sportu,
ve znìní zákona è. 219/2005 Sb. a zákona
è. 186/2006 Sb., se za § 7 vkládají nové § 7a
a 7e, které vèetnì nadpisù a poznámky pod
èarou è. 3 znìjí:
§ 7a
Povinnosti provozovatele
sportovního zaøízení
(1) Vlastník sportovního zaøízení (dále jen vlastník) je povinen, je-li to nezbytné pro bezpeènost osob a majetku ve sportovním zaøízení,
vydat a zveøejnit návtìvní øád, ve kterém, podle
místních podmínek, stanoví zejména pravidla
pro vstup návtìvníkù do sportovního zaøízení
a pravidla chování návtìvníkù a osob bezpro-

støednì vykonávajících poøadatelskou slubu ve
sportovním zaøízení.
(2) Pokud je bezpeènost osob nebo majetku ve
sportovním zaøízení ohroena závaným zpùsobem a pøes vekerá opatøení uèinìná vlastníkem nedojde k obnovení pokojného stavu, je
vlastník povinen pøeruit nebo ukonèit probíhající sportovní podnik a bez zbyteèného odkladu
poádat o spolupráci Policii Èeské republiky.
(3) Pokud ve sportovním zaøízení dojde k závanému ohroení bezpeènosti osob nebo majetku v dùsledku toho, e vlastník neuèinil vekerá opatøení a pokojný stav je nucena obnovit
Policie Èeské republiky, náleí Policii Èeské
republiky náhrada vynaloených nákladù.
§ 7b
Oprávnìní Ministerstva vnitra
(1) Pokud vlastník závaným zpùsobem poruí
povinnost podle § 7a, mùe Ministerstvo vnitra
na základì oznámení obecního úøadu nebo
z vlastního podnìtu rozhodnout o tom, e konkrétní sportovní podnik se uskuteèní bez úèasti
návtìvníkù, a to a na dobu 1 roku.
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Výkonný výbor ČSTV na své zářijové schůzi uložil předsedovi ČSTV zpracovat v hlavních
ukazatelích reakci na mediální diskusi k financování sportu a adresovat ji předsedovi vlády Mirku
Topolánkovi, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeji Liškovi a jeho náměstkovi Janu
Kocourkovi. Text dopisu, který byl odeslán po uzávěrce tohoto čísla, uvádíme v plném znění.

PŘEDSEDA
ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY

Ing. Vladimír SRB

V Praze dne 23. září 2008
Vážený pane předsedo vlády,
výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy na svém jednání vyslechl informaci o průběhu
Her XXIX. Olympiády v Pekingu. Při té příležitosti se zabýval i otázkami financování tělesné výchovy a sportu, které byly uvedeny ve sdělovacích prostředcích, v některých případech i se sdělením,
že jde o Váš názor, popřípadě stanovisko. Současně byla vzata na vědomí informace, že jste
údajně zadal úkol prověřit financování tělovýchovy a sportu.
Český svaz tělesné výchovy sdružuje více jak 1,5 milionů sportovců, a kromě Českého střeleckého svazu i všechny sportovní svazy, jejichž sporty jsou na programu LOH. Kromě toho je ČSTV
i příjemcem více než 2/3 dotací ze státního rozpočtu, které pak na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR přeposílá těmto svazům. Dále je správcem prostředků
na údržbu a provoz tělovýchovných a sportovních zařízení. Lze tedy předpokládat, že Český svaz
tělesné výchovy má výrazný přehled o zdrojích i způsobu financování českého sportu. Navíc jako
příjemce státních prostředků prochází kontrolami Nejvyššího kontrolního úřadu a jen pro zajímavost
lze konstatovat, že poslední kontrola našla pouze tři drobná opomenutí, která neměla vliv na účelné
a hospodárné čerpání státních prostředků.
Vzhledem k výše uvedenému si Vám dovolujeme předložit následující informace. V úvodu je
třeba říci, že tak činíme pouze z úrovně Českého svazu tělesné výchovy, takže do informace nezahrnujeme prostředky státního rozpočtu, které dostávají jiné sportovní organizace, než jsou naše
sdružené subjekty a v rámci toho pouze ty informace, které jsou nám dostupné. Není rovněž uvedeno financování rezortních sportovních center.
Zcela samozřejmě musíme začít u prostředků na program státní reprezentace. Uvádíme zde
pouze prostředky neinvestičního charakteru. Sdružené subjekty – sportovní svazy – obdržely v minulých letech
následující prostředky:
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
Rok 2001 ���������������������������������������������������������������@��������
227,718.000,00 Kč
Rok 2002
217,744.400,00
Kč
�����������������������������������������
Rok 2003
237,887.800,00 Kč
Rok 2004
224,545.600,00 Kč
�������������������������������������������������������������������������������������������
Rok 2005
239,332.600,00 Kč
������� ��������� ���������� ������� ���� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ���� �
Rok
2006
254,443.900,00
Kč
���������������������
��������������������������������������������������������������������
Rok
2007
257,694.600,00
Kč
������������������������������������������������������������������������������������������
Rok
2008
246,451.600,00 Kč
(předpoklad)
���������
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Z výše uvedených čísel je zřejmé, že příspěvek se pohybuje v intervalu 217,7 – 257,7 mil. Kč,
přičemž vyšší hodnoty jsou dosahovány v posledních letech.
Je však třeba si položit otázku, zda tyto prostředky jsou, i vzhledem k inflaci, dostačující. Jen
několik poznámek, ze kterých si lze udělat určitý úsudek:
1. Oproti tvrzením ve sdělovacích prostředcích je třeba konstatovat, že z výše uvedených prostředků nejde ani jedna koruna na mzdy jakéhokoliv organizačního či administrativního pracovníka.
Tyto prostředky mohou být využity maximálně na mzdu trenérů.
2. I když prostředky mírně rostou (je otázka, zda rok 2008 není právě rokem přelomovým), tak je
třeba konstatovat, že zcela jistě výrazněji rostou náklady na přípravu, a to zejména :
a) nárůstem energie v řádech až 30 % ročně,
b) navýšením DPH z 5 % na 9 % v oblasti ubytovacích služeb (sportovní svazy nejsou pro ten
případ plátci DPH),
c) nárůstem cen pohonných hmot, který lze vyčíslit meziročně až o 15 %,
d) nárůstem mezd.
3. Tyto všechny argumenty uvedené v bodě 2) se svazů přímo dotýkají, neboť výrazně více stojí
doprava, ubytování a stravování, stejně tak i nákup vybavení, apod.
Že prostředky skutečně nepostačují je zřejmé z dalších údajů, které poskytly jednotlivé sportovní
svazy. Přičemž je nutné upozornit, že jde pouze o prostředky přímo účtované v daném svazu, neboť další prostředky jsou vynakládány svazy pomocí účelových obchodních organizací, apod.
Svaz

Rok

Státní prostředky

Vlastní prostředky

atletika
atletika
atletika

2006
2007
2008

18,911.900,00 Kč
17,446.900,00 Kč
16,318.300,00 Kč

2,363.000,00 Kč
2,526.400,00 Kč
více jak 300 tis. Kč

plavání
plavání
plavání

2006
2007
2008

9,372.600,00 Kč
9,237.500,00 Kč
7,815.600,00 Kč

1,368.200,00 Kč
1,121.400,00 Kč
2,860.000,00 Kč

basketbal
basketbal
basketbal

2006
2007
2008

13,588.400,00 Kč
10,801.100,00 Kč
7,600.000,00 Kč

1,725.500,00 Kč
3,372.600,00 Kč
min. 3,0 mil. Kč

Je nesporné, že státní sportovní reprezentace na nejvyšší úrovni nemůže vzniknout ze vzduchoprázdna, a že je třeba podpory i perspektivním sportovcům mladšího věku. Český svaz tělesné
výchovy je příjemcem tří druhů podpor pro sportovní svazy, které jsou v následující výši:
Rok

Sportovní talent

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

66,650.000,00 Kč
67,007.400,00 Kč
67,810.600,00 Kč
68,107.200,00 Kč
66,766.000,00 Kč
66,422.800,00 Kč
68,600.900,00 Kč
67,566.200,00 Kč

Sportovní centra mládeže

Sportovní třídy

137,775.200,00 Kč
138,076.200,00 Kč
146,071.800,00 Kč
146,491.800,00 Kč
148,084.000,00 Kč
151,494.000,00 Kč
153,631.300,00 Kč
153,673.600,00 Kč

44,228.000,00 Kč
45,026.000,00 Kč
47,360.000,00 Kč
50,724.000,00 Kč
52,118.000,00 Kč
55,584.000,00 Kč
59,624.000,00 Kč
66,110.200,00 Kč
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Z uvedených čísel je zřejmé, že pouze kategorie sportovní třídy narůstala reálným směrem.
V ostatních kategoriích víceméně stagnovala, zejména u sportovních talentů. Není třeba zdůrazňovat, že pokud jde o nárůst nákladů, odpovídá údajům, uvedeným u státní reprezentace.
Ani v těchto kategoriích není přesný přehled o dalších vstupech, nicméně lze uvést jen některé
příklady :
Svaz

Rok

Kategorie

Státní prostředky

Vlastní prostředky

plavání
plavání
plavání

2006
2007
2008

Talent
Talent
Talent

3,430.500,00 Kč
3,275.200,00 Kč
2,821.700,00 Kč

720.000,00 Kč
1,370.300,00 Kč
1,500.000,00 Kč

plavání
plavání
plavání

2006
2007
2008

SCM
SCM
SCM

5,820.000,00 Kč
5,813.100,00 Kč
5,763.000,00 Kč

1,546.200,00 Kč
741.200,00 Kč
1,300.000,00 Kč

plavání
plavání
plavání

2006
2007
2008

ST
ST
ST

3,768.000,00 Kč
3,960.000,00 Kč
4,369.400,00 Kč

1,019.700,00 Kč
664.700,00 Kč
1,458.000,00 Kč

cyklistika
cyklistika
cyklistika

2006
2007
2008

Talent
Talent
Talent

2,472.300,00 Kč
2,719.700,00 Kč
2,785.800,00 Kč

561.400,00 Kč
312.700,00 Kč
315.000,00 Kč

cyklistika
cyklistika
cyklistika

2006
2007
2008

SCM
SCM
SCM

7,000.000,00 Kč
7,348.400,00 Kč
7,635.000,00 Kč

2,730.900,00 Kč
3,615.700,00 Kč
4,050.000,00 Kč

Navíc v těchto kategoriích se výrazně angažují tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.
Jak již bylo uvedeno, Český svaz tělesné výchovy je příjemcem státních prostředků, které následně rozděluje, na provoz a údržbu tělovýchovných a sportovních zařízení. Je třeba uvést, že
systém vlastnictví tělovýchovných zařízení je v České republice evropským unikátem, což je důsledkem cca 160 let staré tradice obrozenecké organizace SOKOL. Nikde jinde v Evropě není zaznamenáno, že více jak dvě třetiny tělovýchovných zařízení vlastní sportovní občanská sdružení.
Český svaz tělesné výchovy si nechal udělat odborný znalecký posudek, jakou hodnotu mají
tato sportovní zařízení, jejichž účetní hodnota je uvedena v níže uvedené tabulce. V roce 1997 bylo
konstatováno, že hodnota tohoto majetku je cca 42 miliard Kč, přičemž je zřejmé, že současná
hodnota je ještě větší. Přitom jak je vidět z tabulky, pak hodnota účetní výrazně meziročně vzrůstá,
tak jak se dostavují nová sportovní zařízení. Z tabulky je také patrno, že dlouhodobě se navyšují
náklady na provoz a údržbu, přičemž státní dotace má setrvalý, pokud ne sestupný trend. Rok
2007 byl pouze výjimkou, a to v důsledku dotace, která byla přidělena mimo rámec rozpočtu MŠMT
ČR (přímým rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR). Naopak nás může těšit, že se
navyšují dotace od obcí, nicméně tyto dotace v mnohých případech nejsou směrovány do tohoto
segmentu činnosti. V uvedených údajích nejsou uvedeny mzdy, protože tyto nejsou samostatně
sledovány. Nicméně do vyúčtování státní dotace na provoz a údržbu se mzdy nezapočítávají. Mzdy
nejsou součástí státní dotace.
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tabulce
jsou��������
uvedeny
hodnoty�����
v tisících
Kč : �� �������������������������������������������
����V���
��������
����������
������
����������������������������������������������
������� ���������� ������� ��� ���������� ���
a) účetní hodnota zařízení
������������������������������������������������
������� ������������
b)
náklady
na
údržbu
a
provoz
v
daném
roce
������������� ��������� �� ���������� �����������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
c) výše státní dotace procházející rozpočtem ČSTV
���������������������������������������������
d) dotace z obcí, popř. státní dotace mimo rámec �����
ČSTV.
������ ��������� �� ������ ��� ������� ��
����
�
��� ����������������������������������������
��������
Rok
Hodnota majetku
Náklady na provoz �������������������������������������
Dotace státní
Dotace ostatní 3)
���������������������������������������������
������������������������������������������
844.047
2001
10,861.046
������������������������
2002
11,152.230
1,076.895
2003
11,570.663
1,052.207
�������������������������������������������
2004
12,123.823
1,223.852
������ ���������
���� ������������ ����������
2005
12,474.589
1,276.085
���������������������
2006
13,159.924
1,502.073 1)
2007
13,690.457
1,355.535
����
2008
���������

����
122.915
601.882
�������������������
119.595
735.266
��������������������
114.078
866.601
114.000
987.655
���������������������������������������������
115.335
1,151.436
������ ��������� ��������� ��� ����������� �������
118.805
1,502.541
������� ������ ����� 2)������ ����������� ���� �����
1,430.994
217.993
���������������������������������
92.683
��������������������������������������������
��������������
Pozn.:
1)
výše
nákladů
ovlivněna
odstraňováním
následků
povodní
�����������������������������������������������
��������������
2) mimořádné navýšení dotace rozhodnutím���������������������������������������������
PS PČR
���������������������������������������������
�� �����������������������������������������
3) dotace obcí směřují nejen na krytí nákladů provozu, ale i na činnost mládeže příp. na
�����������������������������
������������������������
zabezpečení účasti družstev v republikových soutěžích
�� ����������������������������������������
���� ������������ ���������� ������ ��� �������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������������
Vážený
pane předsedo vlády,
������������������������������������������
���������� ����������� ����� ��� �� ���� ���� ����
��������
����������������
výše uvedených čísel, která jsou pouze dílčím údajem z nepřeberného množství pohledů na
�� z�������������������������������������������
����������������������������������������������
jednotlivé
činnosti sdružených
Českého
������� ����������
������� ���subjektů
����������
��� svazu tělesné výchovy i ČSTV vlastního je patr����������������������������������
no, �������
že právě
tento
subjekt
disponuje
největším
počtem
informací, což je situace naprosto logická,
������������
neboť jak již bylo uvedeno Český svaz tělesné výchovy
sdružuje přes 1,5 milionů členů, tedy v pod������������������������������������������
����������������������������������������������
statě jednu sedminu obyvatel České republiky a více������������������������������������������������
jak polovinu všech sportovců.
���������������������������������������������
���������������������������������������������
Z
tohoto
důvodu
se
domníváme,
že
by
bylo
vhodné
k těmto údajům při posuzování finančních
�������������������������������������������
���������������������������������������������
toků
do tělovýchovy a sportu přihlížet, případně pozvat
zástupce ČSTV do pracovních komisí, kde
��������������������������������������������
��������������������������������
by
bylo možné informace detailně specifikovat.
���������������������
�����������������������������������������������
V závěru vyslovuje výkonný výbor Českého svazu
tělesné výchovy přesvědčení, že hodnocení
������������������������������������
tělovýchovy a sportu ����
nebude pouze formální a pouze
z pohledu, že čeští sportovci získali „pouze“
6����������������������������������������
medailí. Jen pro ilustraci přikládáme údaj z hodnocení účasti českých atletů na vrcholových udá�������������������
lostech od roku
1991. Z celkových čísel je patrno, že Český atletický svaz neměl v letech 2001–2008
������pro Českou republiku
výrazně vyšší prostředky na přípravu státní reprezentace, nicméně dokázal
��������������������
���� ����������
����� ������������
�����
získat
v tomto osmiletém
období ��������
35 umístění
mezi osmi nejlepšími
v jednotlivých disciplinách, tedy
�����������������������������������������������
přibližně
6 takových umístění každý příslušný rok. Kolika jiným subjektům se toto povede v jiných
����������������������������������������������
��
oborech
činnosti. A přitom atletika získala letos „pouze“
jednu medaili.
�� ���������� ���������� ���� ������ �� ��� ������ �
�� �����������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������
���� ������� ���������� ������� �������� �� ��� ����
�� ����������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
Vážený
pan
��������������
���������������������������������������
Ing. Mirek Topolánek
������������������������������������������
předseda vlády České republiky
����������������������������������������
��������

�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������@��������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���������� ������� ���� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ���� �
��������������������� ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������

