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Zpráva o činnosti VV ČUS 

- předložená písemně, podrobně strukturovaná

Komentář k vybraným tématům

- přiblížím detaily 

Důležité kontexty činnosti a práce VV ČUS 



Druhý rok covidové pandemie = krize vztahu státu ke sportu

• Zásah do sportu historicky nebývalý – zákazy víc než v jiných oblastech

• Restrikce neměly logiku (absurdity typu „sport pro dva“)

• Zdecimován vztah dětí ke sportu

• Intervence ČUS za úpravy restrikcí sportu - NSA, vláda, média

• Podíl ČUS na zařazení sportu do dotačních covid-programů

• Informační servis ČUS sportovnímu prostředí – co lze / nelze

• Kampaně ČUS na podporu prevence - testování a očkování

• Poradenství sdruženým subjektům – provoz spolku, volby statutárů, …)

• Dotační žádosti ČUS – intenzivní využití dostupných Covid-programů, 

částečně nahrazeny fatálních výpadků zavřených středisek ČUS

Poděkování sekretariátu ČUS a vedení středisek ČUS!!!



Jak stát plnil koncepci SPORT 2025? I.

• Nová vláda, koaliční smlouva – minimálně 11 závazků vůči sportu

• Programové prohlášení vlády – již jen 9 vágních závazků – plnění = 0

• Volební sliby versus realita – plnění = 0

• Financování sportu – nízké, cíl 1 % CVSR nedosažitelný – plnění = 0

• Akční plány ke koncepci – dlouhodobě neplněny  - plnění = 0

• Změny vedení NSA – zpomalení akceschopnosti agentury

• Strategické materiály EU ke sportu (Evropská charta sportu, Bílá 

kniha, Lisabonská smlouva …) nevyužíváno v ČR

• Sport jako prevence + doporučení WHO ignorována = Češi nejtlustší, 

opatření žádná, součinnost resortů ve zdravotní prevenci = 0 

Infrastruktura pro sport a zázemí (nesrovnatelné se sousedy) = 0

ČUS zpracovala pro NSA analýzu plnění koncepce Sport 2025 

a podněty pro sestavení Akčního plánu na roky 2022–2023

Je potřeba rozvíjet sport koncepčně!!!



Jak stát plnil koncepci SPORT 2025? II.

Dotační program NSA na provoz a údržbu sportovišť

• vypsán poprvé po 5 letech v r. 2021

• nedostatečná alokace

• náročná administrace

ČUS je partnerem NSA při administraci dotací 

klubů a tělovýchovných jednot



Jak stát plnil koncepci SPORT 2025? III.

Finanční podpora státu se snižuje

• -25 % meziroční pokles financování ze stát. rozpočtu = žádný jiný 

resort 

• 1/2 objemu oproti financování z počátku 90. let!

• o 1/3 nižší podpora než v roce 2007

• Financování je na úrovni 1/3 oproti vládním slibům a očekávání 

sportu (plány Koncepce Sport 2025) 

• Podpora sportu stále klesá i bez inflace, cen energií atd.

• Vládní závazek 1 % CVSR pro sport do roku 2025 (plány Koncepce 

Sport 2025) = min. 19 mld. Kč / ročně)  nebude splněn !!!

Ví o tom členové vlády?  Ví o tom premiér?



Jak stát plnil koncepci SPORT 2025? IV.

Finanční podpora státu se snižuje
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Jak stát plnil koncepci SPORT 2025? V.

V takových podmínkách pracuje sport,  

sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, národní svazy!!!

Pracoval by státní úředník do června bez výplaty?

Trenéři každoročně musí!!!

Inflace a ceny energií – kluby vlastnící sportoviště čeká 

uzavírání sportovišť, omezení provozu, prodeje majetku, 

pokud s tím stát něco neudělá!



Jak stát plnil koncepci SPORT 2025? VI.

PŘESTÁVÁ SE SPORTOVAT

• Odchází zejména mládež (průzkum 1 700 SK)

• Do 78 % klubů se nevrátil po covidu dostatečný počet děti

• Klubům mizí až stovky dětí

• Obezita roste – zájem o sport klesá

• 71 % českých mužů a 57 % žen trpí nadváhou a obezitou

• Historicky nejhorší stav – ohroženo zdraví národa, silových složek

• Sportu a pohybu se věnuje 32 % obyvatel (Německo = 60%)

• Rekruty nemá policie ani armáda - reakce státu, resortů = 0!

• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání -

tělocvik v něm prakticky chybí, v rámci revize plán připomínkovala 

pouze ČUS!



Jak stát plnil koncepci SPORT 2025? VII.

PŘESTÁVÁ SE SPORTOVAT

74 % se u dětí zhoršila fyzická kondice, sportovní zdatnost

74 % nárůst váhy

50 % dětí se omlouvá z tělocviku ve škole

50 % dětí nesportuje vůbec

50 % SK/TJ se zhoršila finanční situace v průběhu pandemie

65 % SK/TJ nemá na trenéry dětí a mládeže

60 % SK/TJ nemá na provoz a údržbu sportovních zařízení



Inventura 30-ti let sportu v samostatné ČR I.

• Zastaven rozvoj sportovní infrastruktury, nesrovnatelné s 20. léty 

1. republiky nebo se 70. - 80.léty 

• Stát selhal systémově, nemá znalé úředníky pro oblast sportu

• Sport kriticky podfinancován, bez zájmu politiků a institucí, 1% 

CVSR není a nebude, namísto toho 1/4 CVSR

• Sportoviště v 90-tých letech státem předána klubům, ale bez 

prostředků na provoz a údržbu (na rozdíl od církví, které se takto 

okrást nenechaly)

• Legislativu pro sport tvoří stát od zeleného stolu bez konzultací 

se sportovním prostředím = proti zásadám vlády

• Státní investice do sportovišť (MŠMT i NSA) klubům berou obce a 

města, která mají svoje ministerstvo a rozpočet (pro místní rozvoj)

• Nestabilní financování sportu, změny a výkyvy programů i 

dotačních pravidel, neúnosná byrokracie pro spolky (dobrovolníky)



Inventura 30-ti let sportu v samostatné ČR II.

• Programová prohlášení vlád se ve sportu zásadně neplní

• Školní TV nefunkční, bez zájmu rezortů (zdravotnictví, vnitro, obrana) 

neozvou se s potřebami, pouze spolky alarmují na výchovu - marně

• Sportovní infrastruktura s mezinárodními parametry a národní 

sportovní centra – mimo priority státu, není systémová podpora, 

zásadní rozdíl od zemí EU, i O2 Aréna v Praze není za státní peníze

• Vlády sportem a spolkovým sportovním prostředím s funkcionáři a 

dobrovolníky pohrdají, využívají ho k propagaci, když samy potřebují

• Rušení sportu v České televizi – další bídačení sportu, přímé dopady 

na příjmy sportovního prostředí, další snížení zájmu lidí o sport 

• Úspěchy českých sportovců navzdory nezájmu státu

o Železný, Doktor, Hilgertová, Špotáková, Sáblíková, Neumannová, 

Koukalová, Strachová, Kvitová, Krpálek, Prskavec, Ledecká, … kanoisté, 

atleti, tenisté, fotbalisté, hokejisté, basketbal a další.

DÍÍÍÍÍÍKY!!!!!!



Co by měl stát udělat? 

1. Vyšší finanční podpora sportu, k zastavení degradace a rozpadu 

sportovního prostředí a sportovišť a odlivu lidí ze sportu do stabilnějších 

oborů, k zachování příležitostí sportování pro děti i dospělé

2. Sportovní dotace – jejich nastavení musí odrážet zájem a preference 

státu o sport, ve vybraných oblastech jít cestou příspěvků jako u 

ostatních neziskových organizací, ne dotací

3. České předsednictví EU a téma udržitelné a dostupné sportovní 

infrastruktury – bude to změna postoje státu nebo lhaní do kapsy? 

4. Změnit přístup ke sportu a počítat s jeho potenciálem pro rozvoj 

České republiky, celé společnosti

5. Ministerstvo sportu – jediná možnost pro stát, jak využít celý 

potenciál sportu, musí být zástupce ve vládě s politickým mandátem

6. Nerušit sport ve veřejnoprávní televizi (aktuálně hrozí)



ZÁVĚR

Řešení má v ruce stát

ČUS je transparentní, soběstačná, demokratická, 

zastupuje většinu sportovního prostředí v Česku, 

připravená být nápomocna státu 

a spolupracovat na stabilizaci a rozvoji 

sportovního prostředí v ČR



Děkuji za pozornost

Miroslav Jansta

předseda ČUS


