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Zasedání VV ČUS 6. 10. 2015 

Říjnová schůze VV ČUS se konala 6. 10. 2015 v Praze na Strahově. Po úvodní kontrole plnění
usnesení  VV ČUS podal  předseda  Miroslav  Jansta  členům výboru  aktuální  informace.  Zmínil
intenzivní  součinnost  s  Asociací  krajů  ČR,  která  má  s  ČUS  společné  zájmy  na  intervenci  k
navýšení zdrojů pro sport ze státního rozpočtu, k posílení financování sportu z rozpočtů obcí a
krajů, a má také záměr spolupracovat při vytvoření pasportu sportovišť v ČR v rámci IS ČUS. Dále
předseda hovořil  o svém jednání  s ministrem financí  Babišem k navýšení rozpočtu na sport  v
příštím, ale také ještě v letošním roce. Následně krátce komentoval aktuální prohlášení ministryně
K.  Valachové  pronesené  při  setkání  se  zástupci  sportovních  subjektů  k  opravě  vyhlášených
podmínek pro poskytování státní podpory z programu MŠMT č. VIII určeného pro SK/TJ. 
Výkonný výbor se věnoval přípravě lednové volební Valné hromady ČUS. Generální sekretář Jan
Boháč uvedl písemně předložené návrhy jednacího a volebního řádu a návrh postupu předkládání
kandidatur pro volby do orgánů ČUS. VV po projednání schválil předložené dokumenty pro 32. VH
ČUS a uložil generálnímu sekretáři podklady rozeslat sdruženým subjektům. 
Členové Výkonného výboru rovněž upravili a schválili návrh rozsahu žádostí ČUS o státní podporu
MŠMT pro rok 2016 a uložili zabezpečit předložení žádostí ČUS o neinvestiční i investiční dotace
na rok 2016 v rozsahu a termínu požadovaném ministerstvem. Dále VV ČUS schválil v návaznosti
na  platné  Směrnice  ČUS výši  členského  příspěvku  pro  SK/TJ  na  činnost  SCS v  roce  2015,
vybíraného prostřednictvím OS ČUS, ve stejné výši jako loni - 5,00 Kč za každou fyzickou osobu.
VV rovněž po projednání zmocnil předsedu ČUS k vydání Pokynů ke statistickému šetření stavu
členské základny v ČUS, k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31. 12. 2015 a k
aktualizaci  finančních výkazů za rok 2015.  Pokyny již  reflektují  nový  Informační  systém ČUS.
Výbor také schválil pokyn k provedení inventarizace majetku České unie sportu pro rok 2015. 
Dalším bodem jednání VV ČUS bylo projednání předložené zprávy o aktuálním stavu hospodaření
VOŠ ČUS, které není dlouhodobě uspokojivé, a na základě toho Výkonný výbor ČUS ve funkci
Valné hromady obchodní korporace Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. rozhodl o zvýšení základního
kapitálu, změně zakladatelské listiny a zvolil dva nové jednatele. 

Sportovci zatím nedemonstrují 

Sportovní veřejnost se zatím projevům občanské společnosti učí. Vzorů má jen pár. Třeba Věra
Čáslavská  v  Mexiku  sklonila  hlavu  při  sovětské  hymně  a  dala  najevo  opovržení  sovětskou
politikou.  Ale ostatní se buď uchlastali  (veslař  století  Kozák,  fotbalisti  Přáda,  Skuhravý,  Šimák,
hokejista  Lubina  …),  nebo  zatím  mlčí.  Sportovci  totiž  nemají  na  takové  věci  čas  a  mají
odpovědnost k práci, kterou dělají.  Ti špičkoví tvrdě trénují a reprezentují  naši zem v cizině. Ti
ostatní  soutěžní  sportovci  také tvrdě trénují,  aby se stali  špičkovými.  Vynechaný den tréningu
nějakým postáváním na demonstraci je totiž hodně znát. 
A  ti  dole?  Tisíce  dobrovolníků,  co  večer  přijdou  z  práce,  navlečou  se  do  pracovního  nebo
sportovního  a  jdou  trénovat  děti,  sekat  trávu  na  hřišti,  vyplňovat  složitou  a  přebujelou
administrativu, kterou na ně stát navalil? Nemají čas brát si dovolenou, jezdit do Prahy a mávat na
politiky baseballovou pálkou. Musejí zazimovat šatny, utěsnit na zimu okna v tělocvičně, zalátat 



tekoucí střechu haly a do půlnoci vyplňovat lejstra. Sportovci mají elity jiného druhu než umělci,
filmoví  producenti,  ochránci  životního  prostředí  nebo  odboráři.  Na  rozdíl  od  kulturní  sféry,
odborářů, nebo environmentalistů nemají sportovci vlastní institucionální zastoupení ani na státní a
většinou ani na krajské nebo obecní úrovni. Ministerstvo kultury je. Ministerstvo životního prostředí
také  je.  Odboráři  mají  také  své  zákonné  institucionální  zastoupení  ve  vztahu  ke  státu,  třeba
„tripartitu“. Sportovci nic. Slyšeli jste někdy třeba o „náměstkovi primátora pro sport“, nebo „odbor
sportu magistrátu“? Já ne. Pro kulturu nebo životní prostředí ano. A přitom sportovců není méně,
než lidí, kteří se věnují kultuře, ochraně životního prostředí nebo právům zaměstnanců. Naopak,
aktivně  sportujících  lidí  jsou  nejméně  dva  miliony.  Těch,  kteří  se  denně  obětavě  a  hlavně
dobrovolně věnují udržení sportu a sportovišť, hlavně trénování dětí a mládeže, jsou desetitisíce. 
Zanedbané sportovní infrastruktury je za desítky miliard. Přesto se sportovci politikům hodí jen
před volbami jako skvělí adresáti volebních slibů. Politici dobře vědí, že na sportovce až do příštích
voleb mohou z vysoka kašlat. Stávkovat ani demonstrovat nebudou. Stadion neobsadí a nebudou
na něm držet hladovku. Na kamery nebudou recitovat tklivé ódy. Nemají své mantry typu kůrovec,
nebo  Tetřev  hlušec.  To  politici  dobře  vědí.  To  neznamená,  že  o  formě  revolty  sportovci
nepřemýšlejí nebo jí nejsou schopni. Jsou zatím jednotní a k politické reprezentaci korektní. Zatím
politické elity spoléhají právě na to, že sportovci se nikdy na nic nezmohou. Historie nás však učí,
že ve chvílích, kdy část občanské společnosti se ocitne v situaci, kdy nemůže nic jiného ztratit nežli
„své okovy“ (jak se říkalo pateticky postaru), tak se lidi na všechno vykašlou. To se již často na
úrovni sportovních klubů a tělovýchovných jednot děje, řada jich zaniká, sportovců ubývá. Nebo se
sportovci  živelně  zorganizují  s  nepředvídatelnými  důsledky.  Mnohé  naznačuje  skutečnost,  že
stačila malá záminka, nesprávně vypsané podmínky jednoho z dotačních programů pro sport na
rok 2016, a za pouhé dva pracovní dny sportovci shromáždili na 8 500 protestních podpisů. Nebýt
včasného nápravného osobního zásahu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, bylo by jich
daleko více. Přemýšlejme tedy o formách, jak sport může posílit svoji občanskou a společenskou
prestiž. Nalézá se v situaci na hraně. Není jasné, kdo by se postavil v čelo rozhněvaných zástupů.
Sportovci nestávkují, nedemonstrují, končí komentář Miroslav Jansta. 
Miroslav Jansta, 
předseda ČUS 

Informační systém ČUS

Statistická data jsou používána ČUS k dokladování a při jednáních se státními a samosprávními
institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních 18-ti let poskytují údaje jedinečný obraz trendu
vývoje  českého  sportu,  jehož  je  struktura  ČUS  většinovou  součástí.  Zejména  nyní,  kdy  se
připravují nové podmínky pro sport ze strany státu, jsou údaje ČUS žádané. Proto VV ČUS rozhodl
ve  sběru  statistických  dat  pokračovat  a  schválil  i  pro  letošní  rok  pokyny  předsedy  ke  sběru
statistických údajů členských SK a TJ, ale i sportovních svazů ČUS. 
Letošní  pokyny  jsou  odlišné  oproti  minulým letům z  hlediska  termínů.  Reflektují  letošní  vznik
nového Informačního  systému ČUS (IS ČUS),  který  pracuje  v  režimu on-line  (data  o  členské
základně a sportovních zařízeních v IS ČUS zobrazují okamžitý stav v reálném čase) a poskytuje
lepší přístup sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a dalším uživatelům k samostatnému
nahrávání (editaci) dat. Nově mají možnost do systému vstupovat i zástupci jednotlivých oddílů. To
však znamená, že veškeré zápisy nových členů a nových údajů za rok 2015 musí být ukončeny
nejpozději do konce kalendářního roku, tj. o dva měsíce dříve, než obvykle. Nelze data postupně
sbírat a do systému je zapsat až například v únoru (bývalý off-line IS ČUS). 
Čas potřebný ke sběru statistických dat k 31. 12. 2015 je tak relativně krátký. Ale je nutné tento
termín zachovat, abychom byli schopni navázat na vlastní historii. Stav v IS ČUS zaznamenaný k
31. 12. 2015 bude číslem, které bude oficiálním statistickým údajem za rok 2015. Jakékoliv změny
proto vkládejte do systému bezodkladně, ne až po novém roce, jako v minulých letech. 
Nově se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou
dlouhodobě  zpracovávané  formuláře  od  SK/TJ,  odevzdávané  okresními  sdruženími  ČUS  do
evidence Odboru vnitřní ekonomiky ČUS. Jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako 



podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. Pouze se
do letoška vyplňovaly automaticky,  nevztahoval  se na ně žádný metodický pokyn,  což je  nyní
napraveno. I  nadále IS ČUS umožňuje vytisknout  vyplněné finanční výkazy ve formě „státních
výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob. 
S on-line systémem IS ČUS je spojena i  nová role okresních sdružení  (OS) ČUS a krajských
organizací (KO) ČUS, které by měly být v budoucnu především kontrolním a poradním místem pro
vyplňování statistik SK a TJ a měly by pomoci klubům s přechodem na nový systém. Samozřejmě
po přechodnou dobu mohou mít SK/TJ s vyplňováním dat problém, a musí se s IS ČUS seznámit.
Podpůrná a pomocná role OS ČUS proto bude i nadále nezastupitelná a neváhejte se na ně obrátit
v případě potřeby. 
Děkujeme za pochopení a za spolupráci. 
Redakce ČUS 

Zástupci koaličních stran se shodli na textu koncepce rozvoje sportu do
roku 2025 

Zástupci  koaličních  stran  se  shodli  na  textu
koncepce rozvoje sportu do roku 2025 
Zatím jsou to teze na papíře, ovšem pro čes-
ký  sport  mohou  být  čistým zlatem.  Všechny
současné  vládní  strany  se  shodly  na  nové
koncepci  státní  podpory  sportu,  jež  může
úspěšnému, ale finančně strádajícímu odvětví
dát  jistotu  na  dlouhá  léta  do  budoucna.
Koncepce stojí  a  padá s  myšlenkou postup-
ného  nárůstu  finanční  podpory  sportu  ze
státních  prostředků  na  pětinásobek  součas-
ného stavu během deseti let. „Hlavním správ-
cem a lobbistou sportu bude jeho ministr,“ věří
předseda České unie sportu Miroslav Jansta,
že  nová  idea  bude  mít  brzy  zastánce  i  ve
vládě. 
PRAHA – Letní  vedra byla  tak  ukrutná,  že  i
právníci mohli  na chvíli  odložit  sako a oblék-
nout si tričko a kraťasy. Miroslav Jansta si to
ve své kanceláři, krátce po návratu z dovole-
né, mohl dovolit, když se usadil k povídání o
tématu,  které  má  pro  budoucnost  českého
sportu zásadní význam. 
*  Různých sportovních koncepcí  už tady pár
by-lo, v čem je tahle výjimečná? 
„Za dobu,  co jsem předseda basketbalového
svazu  a  České  unie  sportu  a  studoval  jsem
růz-né dokumenty týkající se sportu, které tady
v po-sledních pětadvaceti letech vznikaly, je to
první  komplexní  materiál.  Zatím  všechny
koncepce byly přijaty pár úředníky a mávnutím
ruky byly posvěcené ministerstvem školství. A
když  se  po-díváme  zpátky,  co  se  z  těch
koncepcí udělalo? Vůbec nic, ty koncepce byly
rozbředlé,  plytké,  nebyly  kontrolovatelné,
nebyly prováděné.“ 
* V čem se ta současná tedy liší? 
„Tady je koncepce, jež vznikala za spolupráce

politiků i zástupců sportů. Je tam hodně vidět
Česká unie sportu, což není dané tím, že by-
chom byli chytřejší, ale máme víc zkušeností,
jsme praktičtější. Důležité je, že na tom spolu-
pracovali zástupci Poslanecké sněmovny ČR i
Senátu ČR a že se na tom podílely tři politické
strany.  Zatím  byla  koncepce  vždycky
zpracová-vána jenom úhlem toho, kdo vládl na
minister-stvu školství.“ 
* Co koncepce přinese nového? 
„Stanoví  měřitelné  a  hodnotitelné,  a  tím
pádem  kontrolovatelné  ukazatele.  To  tady
nikdy nebylo. Vždycky to bylo rozplizlé, že se
to udělá, musí se podporovat, zajistí se… Tady
se říká, jak by se to mělo dělat, co konkrétně
by se mělo dělat, jak by se to mělo hodnotit. A
taky jak se to dá kontrolovat. Ne, že sport je
pro  stát  a  pro  politiky  v  podstatě  odložená
záležitost…“ 
* Jak to myslíte? 
„Že všichni o sportu mluví, a když mají něco
kon-krétně  udělat,  tak  spíš  hledají  jakékoli
chyby  na  sportovních  spolcích.  Základ  je
institucionalizace sportu.“ 
* Jak si ji představujete? 
„ČSTV  zanikl  názvem  před  dvěma  lety,  ale
systémem už někdy v letech 1990-1992. Sport
částečně  trpí  tím,  že  nebyl  postátněn.  V
ostatních socialistických zemích to bylo tvrdé
postátnění. U nás přežil duch Sokola i v ČSTV
a stát to nechal na pospas, protože to nějak
fungovalo. Ale zásadní věc byla, že byl ČSTV
odpojen  od  státního  rozpočtu  a  že  mu  jako
kost byla hozena Sazka…“ 
* Čímž ale sport dostal možnost přístupu k zá-
sadnímu zdroji příjmů, ne? 
„Jenže Sazka byla hozena funkcionářům, kteří
neměli  žádné  zkušenosti  s  řízením.  To  byli



aparátčíci...  Tam  nikdo  z  byznysu  nešel.  A
jestliže  Sazku  začal  řídit  člověk,  který  se
podílel na dluzích Všeobecné výstavy z roku

1991, a vznikly 

ještě větší dluhy, je vidět,  jak byl  ten systém
neproduktivní.  Já  odhaduju,  že  z  vrcholných
majetků,  co  měl  ČSTV,  zmizelo  kolem
šestnácti miliard korun. A stát se na to koukal.
To znamená, že neplnil žádnou funkci.“ 
* Co může udělat nová koncepce pro to, aby
se tohle nestávalo? 
„Tato koncepce dává dvě varianty, jak rozšířit
část  ministerstva  týkající  se  sportu.  Na
současném  ministerstvu  školství,  mládeže  a
tělovýchovy  se  o  sport  stará  plus  minus
patnáct  úředníků.  Je  tam  vždycky  politicky
dosazený  nějaký  náměstek.  Ti  lidé
samozřejmě  nemají  ve  vládě  autoritu  a  my
nemáme lobbistu ve vládě,  u firem, nikde.  A
takový lobbista musí být první osobou sportu.“ 
* Jak byste si takovou osobu představoval? 
„To nemůže být předseda ČOV, to nemůže být
předseda ČUS, protože ti nemají nástroje. My
jsme  zvoleni  pro  to,  abychom  zastupovali
sporty, hájili je před státem a prosazovali naše
zájmy.  Takže  my  nemůžeme  suplovat  roli
státu.“ 
* Co tedy s tím? 
„První varianta v koncepci je rozšířit  stávající
úsek  na  ministerstvu,  zajistit  koordinaci  s
ostatními  rezorty.  Protože  ta  je  zatím
minimální.  Na  zdravotnictví  vznikají  výborné
materiály  o  zdraví,  které  by  se  měly
implementovat  do  sportu,  což  se  neděje.
Ministerstvo  školství  nás  nereprezentuje  na
mezinárodním  poli.  V  ostatních  zemích  jsou
většinou  ministři  sportu,  nebo  vládní  zmoc-
něnci. Za druhé je potřeba provést důkladnou
analýzu a připravit koncepčně zákony tak, aby
se za dva roky volil ministr sportu.“ 
* Myslíte, že je to reálné? 
„Já jsem přesvědčený, že pokud chceme něco
se  sportem  udělat,  musí  vzniknout
ministerstvo,  ideálně  ministerstvo  sportu,
mládeže a cestovního ruchu.“ 
* Nepřibudou tím úředníci? 
„Úředníci  přibývají  všude,  jsou  jich  desítky,
stovky.  Ministerstvo  sportu  není  o  stovkách.
Můžeme použít  lidi  z  rezortních ministerstev.
Musíme  tam přibrat  metodiky,  kontrolory.  Na
investiční a neinvestiční programy, které mají
vzniknout, musí přijít lidi. Když chceme přidat
peníze,  musí  být  lidi,  kteří  budou  peníze
rozdělovat a budou kontrolovat, jak ty peníze
chodí.  To  nemůžou  úředníci  na  MŠMT  v
současném počtu ani  stíhat.  Pokud se ale k
tvorbě  nového  ministerstva  přistoupí  na

základě  analýzy  agend  jednotlivých  rezortů
formou delimitace ze stávajících ministerstev,
může  se  celkový  počet  úředníků  dokonce
snížit. Věřím, že tohle nová koncepce vyřeší.“ 
* Budou na to peníze? 
„Je důležité, že v nové koncepci je definován
výdajový rámec do roku 2025.  Když nebude
koncepce  napojená  na  výdaje,  tak  to  nemá
význam.  Ostatní  koncepce  právě  neměly
definováno, kolik se má na co dávat. Tady je to
jasné  do  roku  2025,  kdy  bychom  mohli
dosáhnout průměru výdajů na sport Evropské
unie. Nebylo by to o tom, že bychom byli  na
špičce.  Ale  měli  bychom  dosáhnout  aspoň
průměru.“ 
* Což by mělo být kolik? 
„Záleží  na inflaci,  ale šestnáct  miliard v roce
2025 je číslo odpovídající  potřebám českého
sportu.  Je  to  výhled  do  roku  2025,  ale  v
koncepci  také  je,  že  do  konce  volebního
období  této  vlády  bychom  se  měli  dostat
minimálně na úroveň roku 2006, kdy jsme měli
výdaj skoro sedm a půl miliardy.  Loni šlo ze
státních  peněz  do  sportu  přibližně  tři  a  půl
miliardy, stejně jako v roce 2013. Letos je to
zatím minimálně o 600 milionů míň.“ 
*  Na  papíře  to  vypadá  pěkně,  ale  kde  ty
peníze vzít? 
„V koncepci jsou rozpracované i zdroje, kudy
pe-níze do sportu můžou jít. Zároveň jsou tam
přehledné  neinvestiční  programy,  které  jsou
kontro-lovatelné.“ 
* Do jakých oblastí prostředky potečou? 
„Chceme, aby došlo k vyrovnání peněz mezi
vr-cholovým sportem a sportem pro všechny.
Teď  jde  devadesát  pět  procent  ze  státních
peněz do vrcholového sportu a pět procent jde
do toho, který bychom měli hlavně podporovat.
Prvním krokem je narovnání na poměr 50:50 a
výdajový  rámec  do  roku  2025  předpokládá
potom proporcionální navyšování obou složek.
V koncepci jsou i čtyři investiční programy, kde
se píše o tom, že peníze můžou jít i do obcí,
když budou provozovat  v těch zařízeních ve
větším  rozsahu  sport  na  nekomerční  bázi  a
když  se  na  investici  budou  podílet  alespoň
padesáti procenty. Nám jde o to, aby se sport
budoval v místě, obci, klubu, ve škole.“ 
* Proč takový obrat? 
„Protože potřebujeme podchytit  masovost. Já
to vidím v kolektivním sportu.  Nejsou dobro-
volníci, ti stávající stárnou, nadšenců je míň a
míň. A tím, že sport není 



podporovaný státem, lidi nemají nejen potřebu do sportu jít, ale tím že se výdaje na sport už z
osmdesáti procent přesunují na domácnosti, roste počet těch, kteří si to finančně ani nemohou
dovolit. V současné době se to týká už třiadvaceti procent rodin. Lidi musí dostat nějaký stimul.
Stát musí říct: Sport preferujeme. Vždycky někdo vykřikne. Jednou to řekne premiér, jednou minis-
tr financí. Pak někdy se štěstím uděláme nějakou medaili, všichni mluví o tom, že sportu se musí
pomoct, ale systémově se nic neděje. Všichni mlčí, zatleskají Jágrovi, Sáblíkové. Tahle koncepce
mluví o systému.“ 
* A zase, zřejmě vám chybí lobbista, který by se v politice o sport staral, ne? 
„A to je ten ministr. Celý národ musí vědět, že tady máme člověka, který zastupuje ve vládě sport.
Nástroje  k  řízení  sportu  má stát.  A největší  chyba  je,  že  tady chybí  instituce.  ČSTV zanikl  a
nenahradil to nikdo. Kdyby bylo ministerstvo sportu, tak by těžko mohl vzniknout takový skandál
kolem Sazky.“ 
*Jak to? 
„Protože by asi byla nějaká kontrola. Jak mohl náměstek ministerstva školství kontrolovat Hušáka,
když ho nebyly schopní zkontrolovat premiéři, že jo… A jak mohl někdo zabránit, aby na Strahově
mizely další majetky, když to nikdo nekontroloval. A byla tady skupina funkcionářů, kteří hráli na
sebe.  My se musíme zamyslet,  aby tady nevznikly nové skupinky funkcionářů,  jež budou krýt
nějaké ekonomické zájmy. Když budou majetky, vždycky to k něčemu svádí. V ČUS jsme udělali
hodně, ale musíme udělat i další věci.“ 
* Třeba? 
„Rozhodně budu prosazovat omezení volebního období předsedy a místopředsedů.“ 
* Kdo se ale bude starat o náplň koncepce, dokud sportovní ministerstvo nevznikne? 
„Jestliže  představitelé tří  stran řekli,  že  je  tady potřeba něco institucionalizovat,  tak by se tím
vedení stran mělo vážně zabývat. To nevyřeší náměstek a ministr školství, kde je spousta dalších
problémů.“ 
*  Jak  vám může  pomoct  současná ministryně školství,  mládeže a tělovýchovy Kateřina  Vala-
chová? 
„Slyšel jsem, že je vynikající legislativec. Teď je potřeba, aby se ty věci daly do konkrétních úkolů,
plánů,  legislativního  procesu.  A samozřejmě  musí  získat  politickou  podporu,  třeba  pro  to  mi-
nisterstvo. Potřebujeme kontinuitu ve státní správě, jež by držela koncepci, která tady je. Ne, aby
vznikala další, až přijde jiný ministr. To prostě nejde.“ 
*  Bude mít teď sport  sílu,  aby naplánované příspěvky do sportu udržel? V příštím roce už se
plánuje dvojnásobek proti letošku… 
„My teď docela dobře komunikujeme s ČOV. Jsem rád, že Jirka Kejval (předseda ČOV – pozn.
red.) přistoupil  na to, že musíme vytvořit  olympijské kolegium, kde by byli  zastoupení zástupci
střešních organizací a představitelů velých sportů jako fotbal, hokej,  olympijské sporty,  Sokol a
případně  další.  Ti  by  měli  být  politickým  reprezentantem  sportu  a  měli  by  dávat  signály,  co
potřebujeme.“ 
* Budete jednotní? 
„Musíme se dohodnout, koncepce je poměrně velkým průsečíkem té dohody a nemůže se brát na
lehkou váhu. Jestliže teď budou politici brát tuhle koncepci na lehkou váhu, tak nevím, co chtějí pro
sport  udělat.  Protože to  budou zase jenom vytáčky.  Myslím,  že teď  bychom to  měli  jednotně
podporovat, samozřejmě diskutovat o detailech. Ale základ byl položený. Je to historický moment.“ 
* Odkud půjdou do sportu peníze na příští rok, aby byl naplněn plán kolem sedmi miliard? 
„Pan ministr Babiš po jednání u pana prezidenta řekl, že přidá půl miliardy. To je tři a půl miliardy. A
vím, že jsou připravené další peníze na příští rok. Zároveň pan Babiš v prosinci řekl, že je při-
praven dát peníze z loterií, až tři miliardy. Zdrojů je ve výnosech z loterií více než dost i bez navý-
šení sazeb. Navíc stát v roce 2012 sportu z výnosů loterií 2,5 miliardy korun nevratně sebral. Tři a
půl  miliardy ročně do sportu  jakž  takž  sanují  reprezentaci  a špičkovou mládež,  ale  my potře-
bujeme peníze dolů. Takže těch tři a půl miliardy navíc v roce 2016 by mělo jít dolů, do klubů, jed-
not i do obcí.“ 
* Dostane se na konkrétní problémy typu nedostatku padesátimetrových bazénů v zemi? 



„Ve všech sportech nemají nic. Tenisté nemají kde hrát mezinárodní zápasy, volejbalisté nemají
kde hrát, v Praze se nemá kde hrát házená. Je ostudné, kam jsme se dostali. Středisko Nymburk, 

„To je demagogie. My, všechny svazy, vedeme
registry,  ČUS  má  svůj  propracovaný
informační  systém.  Když  chcete  hrát,
potřebujete přece registračku. Akorát jde o to,
aby ministerstvo řeklo, jak to chce vést,  jaké
chce od nás údaje. Členská základna by měla
být  podpůrná  při  rozdělování  peněz  pro
reprezentaci  a špičkovou mládež,  ale hlavně
by se měly peníze rozdělovat dole, kde mládež
sportuje.  Takže  další  peníze  by  měly  být
rozdělovány  podle  toho,  jak  v  těch  místech
dělají s mládeží. Registr sportovců nás neza-
chrání, uráží jen svazy a tělovýchovné jednoty,
které doposud registraci  vedly,  vedou a  jsou
připraveny s MŠMT spolupracovat.“ 
* Co podle vás tedy potřebujete? 
„Co  by  opravdu  mělo  být  –  registr  majetku
sportovních  spolků,  aby  stát  věděl,  s  čím
hospodaří  a  investice  byly  racionální.  ČUS
základní pasport majetku SK a TJ má, nikdo s
námi ale nespolupracuje. A když jsme u toho,
je to, jako by ministerstvo kultury chtělo sepsat
registr ochotníků,  herců a pouličních umělců,
aby mohlo rozhodovat, kam rozdělí svých 12
miliard,  které jdou v rámci  dotací  do kultury.
Existuje  snad  registr  věřících,  na  základě
kterého  jsou  restituovány  jednotlivé  církve,
nebo  registr  členů  neziskových  nevládních
organizací,  do  kterých  stát  ročně  investuje
dvakrát  více  než  do  sportu?  Je  to  jen  od-
vádění pozornosti od hlavního tématu.“ 
* Kterým je? 
„Že  nemáme  institucionalizovaný  sport,  že
není systém, chybí legislativa a nejsou peníze.
Nein-vestiční  peníze  jsou  rozdělovány  velmi
průhledně, ale problém je v těch investičních.
Je  to  dáno  tím,  že  není  pořádný  systém  a
hlavně je  jich málo,  takže tam vznikají  tlaky.
My potřebujeme systém. Každý hospodář  ví,
že  na  údržbu  svého  majetku  by  měl  ročně
vynakládat kolem 4 % jeho hodnoty. Sportovní
organizace mají majetku za 60 miliard korun,
což  znamená,  že  potřeba  je  alespoň  2,5
miliardy.  Ne  600  milionů  korun  jako  v
posledních osmi letech.“ 
*  Jak  se  díváte  na  projekt  olympijských
center? 
„To bych dal trochu stranou. Olympijská centra
by měla  být  pod drobnohledem,  aby se tam
připravovala  reprezentace.  Mají  to  všechny
vyspělé státy. Bohužel nejen na západ od nás,

ale  i  na  východ.  Jak  se  investuje  v  Polsku,
Maďarsku,  v  bývalých  zemích  Sovětského
svazu,  to  nemá  obdoby.  My  jsme  zaspali
patnáct,  dvacet  let.  A  budeme  to  těžko
dohánět.  Ono  je  to  pak  vidět,  když  se  mají
vozit medaile. Národ sleduje, chce být hrdý a
pak nadává,  že jsme prohráli.  Ale  zužuje se
špičková členská základna a všichni trpíme. V
kolektivních sportech obzvlášť.“ 
* Může nová koncepce změnit pohled politiků
na sport? 
„Koncepce  to  nezmění,  musejí  to  změnit
konkrétní kroky politiků podle té koncepce. Ta
je  mrtvá,  pokud  nebude  naplňovaná.  Je
skvělé,  že  vznikla,  protože vznikla  na široké
platformě a  na poměrně široké shodě,  která
tady doteď nebyla. A teď je na paní ministryni,
aby  se  udělaly  konkrétní  kroky.  Ale  ona  to
sama nedokáže, musí mít podporu premiéra a
ministra financí.“ 
* Bude také třeba legislativní revoluce, jež se
do-tkne mnoha zákonů, co bude klíčové? 
„Základní  je  přijmout  konkrétní  kroky  při
naplňování  institucionalizace  sportu  na
ministerstvu  školství.  To  znamená  vytvoření
funkčního aparátu, který bude spravovat sport.
Buď  budeme  mít  vládního  zmocněnce  pro
sport,  nebo  nejlépe  ministra,  jemuž  to  bude
podléhat.  A  on  bude  dělat  konkrétní  kroky,
které jsou potřeba udělat.“ 
* A asi bude důležité, aby úřad zodpovědný za
sport měl svůj rozpočet, že? 
„Přesně tak. Proto je důležité, že koncepce ne-
mluví  o  tom:  hned  nám  dejte  ministerstvo.
Koncepce  říká:  teď  rozšiřte  úsek  sportu,
protože to je naprosto nedostatečné, navyšte
peníze a zároveň je začněte rozdělovat podle
nových  kritérií.  Začněte  je  kontrolovat,  aby
veřejnost  měla  představu,  že  peníze  zase
někde nemizí. Udělejme během půl roku, roku
analýzy,  jak  by  to  nové  ministerstvo  mělo
vypadat.“ 
* Co bude nezbytné? 
„Udělat změnu kompetenčního zákona s tím,
že  příští  vláda  bude  už  včetně  ministerstva
sportu. Měli by o tom začít jednat velmi vážně,
protože odpovědnost za sport leží na vládě, ne
na  nás.  My  jsme  představitelé  spolků.
Nemáme  rozpočet  a  nemáme  zástupce  ve
vládě.“ 

• Bude to spousta práce v kancelářích.
Věříte, že pomůže k dosažení hlavního
cíle, tedy zlepšit kondici národa?



„Musí se začít od malých, když se to teď nastartuje, tak se to za sedm, deset let projeví. Budeme
rádi, když to bude za sedm let, ale objektivně to bude trvat deset let. Mělo by se to projevit, ale
musí se začít  dělat.  Pořád se o tom mluví,  ale neudělalo se nic.  Jsem rád, že to vzniklo a je
potřeba to pozorně sledovat, jestli to bude zahozeno, nebo se s tím začne pracovat….“ 
MIROSLAV JANSTA 
„Já jsem přesvědčený, že pokud chceme něco se sportem udělat, musí vzniknout ministerstvo,
ideálně ministerstvo sportu, mládeže a cestovního ruchu.“ 
Nová koncepce stojí a padá s myšlenkou postupného nárůstu finanční podpory sportu ze státních
prostředků na pětinásobek současné-ho stavu, tedy až na 16 miliard v roce 2025. 
Zatím všechny koncepce byly přijaty pár  úřed-níky a  mávnutím ruky byly  posvěcené minister-
stvem školství. A když se podíváme zpátky, co se z těch koncepcí udělalo? Tím, že sport není
podporovaný státem, lidi nemají nejen potřebu do sportu jít, ale výdaje se už z osmdesáti procent
přesunují na domácnosti. 

Nevymýšlejme sportovní trakař 

Úměrně blížícímu se projednávání a schvalování státního rozpočtu a tím i peněz na pod-
poru sportu, ožívá opět vášnivá teoretická diskuse, jak a kdo by měl „řídit“ český sport, 
kdo je tím pravým „hegemonem“, kdo a jak by měl rozdělovat peníze do sportovního 
pro-středí, zda mají peníze dostávat jen sportovní svazy, nebo na ně mají nárok i 
základní články sportu, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. 

Někteří  sportovní  bossové  se  přitom  nemohou  zbavit  klamného  dojmu,  že  veškerý  sport  je
představován jedině sportovními svazy. Že hlavním smyslem státní podpory sportu je především
vrcholový  a  soutěžní  sport.  Výsledkem je  snaha oddělit  elitní  sport  ve  sportovních svazech a
předurčených  vytipovaných  sportov-ních  oddílech  od  sportování  mas,  které  nedělají  sport  pro
úspěch a vítězství, ale pro zdraví, radost z pohybu a společně sdílené kladné emoce. Opačným
extrémem  je  pak  logicky  názor,  že  peníze  do  sportu  mají  proudit  výhradně  prostřednictvím
sportovních klubů a jednot. 
Dlouhá léta se znovu a znovu probírají již dávno probrané otázky skladby dotačních programů,
zásad  pro  přidělení  státního  příspěvku,  vymýšlejí  se  nové  definice  a  nová  pravidla.  Snaha  o
udržení strukturální rovnováhy v organizaci českého sportu je trvale zpochybňována v rozporu s
přáním a názorem drtivé většiny sportovní veřejnosti i v rozporu s realitou. 
To vše jsou problémy, které má vyspělá Evropa již za sebou. Má je dávno vyřešené. Evropské
společenství  již  jasně  deklarovalo  priority  veřejné  podpory  sportu  i  cíle,  kterých  chce
prostřednictvím sportu a díky sportu dosáhnout.  A netvořili  je pouze bruselští  byrokraté. Široké
spolkové sportovní prostředí, v čele s Evropskými olympijskými výbory, bylo do procesu zapojené.
Závěry strategických dokumentů EU jsou platné i pro členské státy. Základ pro evropskou podporu
sportu tvoří jeho celospolečensky vysoká a nenahraditelná přidaná hodnota. Hlavními rysy oné
přidané hodnoty je zdraví lidí, velký vliv na sociální cítění, včetně kladného působení na sociální
inkluzi,  na  pozitivní  morálně  volní  vlastnosti  jedinců  i  kolektivů  a  tím  vším  i  obrovský  a
bezprostřední vliv na hodnotu pracovní síly v zemích EU a spokojeného a důstojného života lidí.
Nepominutelný je, samozřejmě, velký ekonomický přínos samotného sportu, který v podmínkách
EU tvoří kolem 3 % HDP. O souvislosti s přirozenou brannou schopností obyvatel ani nemluvě. 
Zcela pregnantně stanoví evropskou strategii ve sportu hlavní strategické dokumenty EU, např.
Evropská charta sportu, Bílá kniha o sportu Komise evropských společenství, Pokyny EU pro 

pohybovou aktivitu, Doporučené principy správného řízení sportu nebo Zásady řádné správy věcí
veřejných  v  oblasti  sportu,  Doporučená  politická  opatření  na  podporu  zdraví  upevňujících



pohybových aktivit (EU Physical Activity Guidelines), či Mezinárodní úmluva proti dopingu ve 
sportu UNESCO a další dokumenty. 

Civilizovaná Evropa má v podpoře sportu jasno. Však také naprostá většina států, snad až na
Maltu, podporuje sport několikanásobně více než Česká republika. V řadě zemí má sport silné
institucionální zajištění v podobě vlastního ministerstva. Dávno mají jinde vyřešené spory, „kdo je
víc – svazy nebo základní články sportu?“. Veřejná podpora sportu je poměřována mírou užitku pro
celou společnost, nikoliv počtem medailí z toho či onoho sportu. Evropa zásadně podporuje právo
na pohyb, pohybové aktivity, získávání pohybové gramotnosti jako neoddělitelné součásti rozvoje
člověka. 
Naše  zákonodárné  sbory,  vláda,  ministerstva  se  ve  svém  rozhodování  stále  obracejí  ke
zkušenostem a k  pravidlům stanovených Evropskou  unií.  Neustále  se  dovolávají  EU snad  ve
všem. Kromě sportu. V tomto směru je naše země stále ještě zemí barbarskou a neosvícenou. Za
nezájmu o evropské zku-šenosti i řady sportovních bafuňářů se pořád pokoušíme vymyslet vlastní
sportovní trakař, zatímco naši sousedé již jezdí v Rolls-Royce. 
Miroslav Jansta, předseda ČUS 

Sdělení pro TJ SK

RSS Svitavy připomíná všem TJ/SK,  že  dne 15.12.2015 od 16.00 hod.  proběhne  VH RSS v
ASTŘE ve Svitavách, materiály jste již obdrželi.
Dále je  nutno začít pracovat s novým IS ČUS,(pouze pro ty TJ/SK, které tak ještě neučinily),
zejména je již po termínu k vložení Rozvahy a Výsledovky.
Upozorňuji, že  je již po termínu úhrady členských příspěvků, kdo nemá uhrazeno spojte se s p.
Běťákovou, která Vám poskytne veškeré informace. Platby jsou termínované z Prahy.
RSS vyhlásila ankety o nejúspěšnějšího sportovce regionu, prosím o nominace vašich úspěšných
sportovců, trenérů.


