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Dlouhodobý program činnosti ČSTV 
 
 
 

MOTTO: 
        Investice do sportu jsou dlouhodobým vkladem pro vyšší kvalitu života, upevňování 
morálních hodnot a zdraví občanů České republiky. Český svaz tělesné výchovy (dále jen ČSTV) 
se v rámci své společenské zodpovědnosti a v souladu s vytvářenými podmínkami podílí na tvorbě 
sportovní politiky, na rozvoji a řízení sportu a na nabídce sportovního vyžití pro občany všech 
věkových skupin.  
 
VÝZNAM SPORTU A TĚLOVÝCHOVY 

Sportovní prostředí s dominantním postavením ČSTV má významnější vliv než jakékoliv jiné 
společenské hnutí. Sport jako společenský a ekonomický fenomén přispívá zásadním způsobem 
k rozvoji společnosti, sportovní a tělovýchovné aktivity mají rozhodující pozitivní dopad na zdraví 
a výchovu populace. Aby sport naplňoval své sociálně společenské funkce, musí pro něj být 
vytvořeny základní podmínky. Patří mezi ně zejména právní rámec pro provozování sportu a 
sportovních zařízení, pro výchovu a činnost odborníků. Nezbytná je politická podpora a 
vícezdrojové financování sportu, zajištění jeho dostupnosti pro nejširší vrstvy občanů a začlenění 
sportovních a tělovýchovných aktivit do všech stupňů výchovných a vzdělávacích programů. Sport 
není v České republice – přes jeho tradici, historické i současné úspěchy –  dostatečně podporován 
a jeho potenciál není plně využíván. Cílem dlouhodobého programu ČSTV je tento stav změnit. 
 
POSLÁNÍ ČSTV  
ČSTV je dobrovolným sdružením sportovních svazů s celostátní působností, tělovýchovných 

jednot a sportovních klubů a jejich regionálních sdružení. Posláním ČSTV je podporovat sport a 
pohybové aktivity občanů, sportovní reprezentaci státu a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva 
a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim všestranné služby a vytvářet platformu pro 
vzájemnou spolupráci. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají samostatnost svého právního 
postavení, majetku a činnosti. 
 
CÍLE PROGRAMU ČSTV 

Cílem dlouhodobého programu je posunout ČSTV na kvalitativně vyšší úroveň, a to jak 
směrem ke sdruženým subjektům, tak k vnějšímu prostředí - veřejným institucím, podnikatelským 
subjektům a občanům České republiky.  
 

ČSTV, největší střešní sportovní sdružení v České republice, musí disponovat efektivní 
organizační strukturou s výkonným servisním aparátem. Musí se stát nejvýznamnějším partnerem 
veřejných, státních a samosprávných institucí při tvorbě a realizaci sportovní politiky, stejně jako 
v oblasti legislativní úpravy, řízení a financování sportu. Jako iniciátor a spoluautor „Koncepce 
státní podpory sportu v České republice“ se musí významným způsobem podílet na zajištění 
vícezdrojového financování sportu, které bude garantovanáno legislativou, bude srovnatelné s 
nejlepšími zahraničními standardy a vytvoří stabilní ekonomické zázemí pro činnost sportovních 
svazů, krajských a regionálních sdružení, klubů a tělovýchovných jednot.  
 

ČSTV chce být respektovaným pilířem sportovního prostředí v České republice, 
vybudovaným na svazovém a regionálním základě a spojujícím podle principu solidarity sport pro 
všechny, sport hendikepovaných, rekreační, výkonnostní a vrcholový sport na místní, regionální i 
celostátní úrovni. Významným partnerem ČSTV jsou v tomto směru Český olympijský výbor a 
další střešní sportovní sdružení v České republice. 
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VZTAHY S VEŘEJNÝMI INSTITUCEMI 

Základnu k vytvoření důstojnějších podmínek pro sport  spatřujeme ve  vybudování uceleného 
legislativního rámce pro činnost a financování sportu, vycházející z osvědčených zahraničních 
modelů. Legislativa musí zahrnovat komplexní právní úpravu sportu a stanovit pravidla pro dělbu 
kompetencí státních a samosprávných institucí v oblasti sportu. Stejně tak musí upravovat právní 
postavení spolků a občanských sdružení, právní postavení dobrovolných funkcionářů, trenérů a  
sportovců, ať už na profesionální, výkonnostní nebo amatérské úrovni. Souvisejícími 
legislativními normami jsou loterní zákon, daňové úpravy mecenášství a sponzoringu, právní 
úprava poplatků, autorských a dalších práv, a v neposlední řadě zákony, upravující provoz, údržbu 
a rozvoj sportovní infrastruktury. 

ČSTV musí v těsné spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým 
olympijským výborem dosáhnout přijetí „Koncepce státní podpory sportu v České republice“ 
vládou České republiky v podobě, která vyhovuje potřebám sdružených subjektů a prosadit 
zařazení oblasti sportu do programového prohlášení vlády a programů nejdůležitějších politických 
stran.  V této souvislosti bude ČSTV zajišťovat podkladovou a argumentační základnu a vytvoří 
aktivní a respektované týmy pro vyjednávání s veřejnými, státními a samosprávnými institucemi. 
Současně bude ČSTV iniciovat vznik efektivní platformy, bude-li to přínosné i ustavením 
samostatného orgánu v rámci působnosti Vlády ČR, koordinující společný postup sportovního 
prostředí vůči veřejným institucím. 

   
FINANCOVÁNÍ SPORTU A TĚLOVÝCHOVY 
ČSTV bude usilovat o dlouhodobou, trvale udržitelnou a legislativně garantovanou koncepci 

vícezdrojového financování sportu a tělovýchovy, spojující veřejné rozpočty (samostatná kapitola ve 
státním rozpočtu, krajské, městské a obecní rozpočty) s vlastními zdroji a dalšími příjmy (sponzoring 
a dary, reklama, autorská, vysílací a další práva). Cílem je, aby se podpora sportu z veřejných 
rozpočtů podle poměrových ukazatelů postupně přiblížila průměru zemí Evropské unie. 

      Vlastní rozpočtové modely bude ČSTV připravovat transparentně, se zohledněním reálných 
možností odvodů SAZKA, a.s., a dividend dalších obchodních společností, které doplní nové 
finanční zdroje, kompenzující náklady spojené s dluhovou službou a splácením emise dluhopisů. 
K dosažení tohoto stavu je třeba na politické úrovni zhodnotit miliardové přínosy výstavby a 
provozu víceúčelové arény pro veřejné rozpočty, včetně případné participace státního rozpočtu a 
rozpočtu hlavního města Prahy.  

      ČSTV musí dosáhnout takového podílu na dotačních programech státní podpory sportu, 
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který bude odpovídat jeho 
dominantnímu postavení ve sportovním prostředí České republiky. Zásadního posílení musí doznat 
finanční zajištění provozu, údržby a rozvoje sportovní infrastruktury z veřejných zdrojů, stejně 
jako podpora trenérů mládeže. S využitím studií Evropské unie a vlastního pasportu sportovních 
zařízení bude ČSTV usilovat o systematickou investiční výstavbu.  

      Na základě analýzy vlastního majetku z pohledu jeho přínosu, výkonnosti a udržitelnosti 
vypracuje ČSTV novou koncepci hospodaření v této oblasti. Na jejím základě chceme dosáhnout 
optimalizace, efektivnějšího řízení, využití a kontroly tohoto majetku, včetně uplatnění majoritních 
práv a maximalizace vytvářených zdrojů. V rámci koncepce bude zpracována finanční a provozní 
analýza případného přesunu sídla ČSTV do ekonomicky i uživatelsky příznivějších podmínek. 

STRUKTURA A ČINNOST ČSTV 
Základním krokem je novelizace Stanov ČSTV, která povede - při zachování dvoukomorového 

uspořádání - k modernizaci činnosti ČSTV na všech úrovních. Součástí novelizace bude i změna 
názvu, který neodpovídá poslání ani faktické činnosti organizace. Chceme vytvořit kvalitnější 
informační a komunikační systémy mezi organizací a sdruženými subjekty,  které zajistí lepší 
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vzájemnou informovanost, kontrolu a transparentnost. Neméně důležité bude připravit a realizovat 
novou strategii v oblasti vztahů s veřejností, prezentující ČSTV jako moderní, výkonnou a 
důvěryhodnou instituci a vytvářející prostor pro širší prezentaci i menších sportovních odvětví, 
krajských a regionálních sdružení, sportu na základní a mládežnické úrovni a sportu pro všechny.  

      Modernizace ČSTV vyžaduje podrobnou analýzu struktury a činnosti aparátu ČSTV. Na 
základě vyhodnocení poměru mezi ekonomickou náročností a výkony poskytovanými sdruženým 
subjektům budou stanoveny priority servisní činnosti na centrální úrovni a cesty k zajištění 
stabilního finančního zázemí pro činnost krajských a regionálních sdružení. Čtyřletý program 
činnosti výkonného výboru bude vycházet z konkrétního rozdělení pravomocí a zodpovědnosti 
jeho členů.  

      Ve spolupráci s Českým olympijským výborem bude připravena strategie rozvoje sportovních 
center s dominantní rolí SC Nymburk jako moderního střediska přípravy kandidátů státní sportovní 
reprezentace. S Českou obcí sokolskou bude jednáno o podmínkách její ekonomické participace na 
činnosti sportovních svazů ČSTV. Se Sdružením sportovních svazů České republiky bude 
navázána užší spolupráce v oblastech společného zájmu. ČSTV bude otevřen spolupráci s dalšími 
subjekty, pokud se ukáže jako smysluplná, vzájemně výhodná a potřebná. 

Sdruženým subjektům bude ČSTV poskytovat doporučení v podobě dobrých příkladů a „know-
how“, jako jsou metodické vzory koncepce rozvoje sportu ve městě a obci pro regionální sdružení 
nebo vzorové modely řízení  a činnosti sportovních center mládeže a sportovních středisek pro 
sdružené svazy. Na základě požadavků členských subjektů budou podávány informace o 
dostupnosti dotací z evropských fondů, včetně způsobu podání žádostí. 

Ve spolupráci s VOŠ ČSTV a dalšími partnery bude ČSTV vytvářet podmínky pro vzdělávání 
trenérů a cvičitelů, stejně jako vedoucích pracovníků a ekonomů regionálních sdružení, pro 
zvyšování kvalifikace zaměstnanců a připraví projekt pojištění právní odpovědnosti trenérů a 
cvičitelů.  
 

 

 

Projednáno a schváleno VV ČSTV dne 2.6.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


