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Důležité upozornění
Práci na studii jsme započali 23. prosince 2014 a ukončili 3. dubna 2015. Od tohoto
data jsme neučinili jakékoliv aktualizace této zprávy o jakékoliv další události či
okolnosti.
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Vážený pane Kejvale,
předkládáme Vám konečnou verzi studie „Posouzení čerpání a využití zdrojů pro sport
z loterií v r. 2014“. Cílem této studie je příprava komplexně pojaté zprávy z analýzy
zaměřené na posouzení využití zdrojů pro sport z loterií v r. 2014. Studie je rozdělena celkem
do 5 etap.
Etapa A poskytuje vstupní analýzu zdrojů pro sport vyplývajících z aplikace loterijního zákona
v r. 2014. V rámci této kapitoly byl identifikován celkový objem finančních prostředků
využitých k podpoře sportu skrze aplikaci loterijního zákona a dílčí možnost jejich čerpání.
Etapa B se věnuje posouzení koncepce a metodiky ČOV k přerozdělení zdrojů z loterií, dále
pak analyzuje metodiku čerpání jednotlivých svazů a kontrolní mechanismy čerpání a využití.
Etapa C analyzuje využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy. Součástí kapitoly je
shrnutí využití zdrojů jednotlivými sportovními svazy, identifikace dobré a špatné praxe,
potenciálních hrozeb.
Etapa D ověřuje adekvátnost vynaložených nákladů sportovních svazů využitých na podporu
sportu z loterií (dle standardu ISRS 4400).
Etapa E shrnuje celou analýzu, identifikuje vyplývající pozitivní efekty, vyjadřuje hlavní
zjištění, hrozby obhajoby přímé alokace zdrojů pro sport dle loterijního zákona a doporučení
ke změně pravidel přidělení podpory, její využití a kontrolní mechanismy pro následující roky
Rádi bychom zdůraznili, že tento dokument by neměl být citován či jinak zmiňován, ať už jako
celek nebo jeho část, bez předchozího písemného souhlasu KPMG.
S pozdravem,
Zdeněk Tůma
Partner
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V průběhu přípravy této studie jsme spoléhali na primární i sekundární zdroje
informací. Primární Zdroje představovaly především podklady a interview poskytnuté
zástupci Českého olympijského výboru. Absolvovali jsme rovněž řízené konzultace a
schůzky se zástupci sportovních svazů, které nám poskytly další zdroje informací
Sekundární sběr informací čerpal zejména z dotazníkového šetření na sportovní
svazy. Dále jsme čerpali z legislativních podkladů (zejména Novela Zákona č.
202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách). V neposlední řadě jsme využili
databází a zkušeností odborníků společnosti KPMG. Veškeré informace týkající
jednotlivých sportovních svazů (základní informace a čerpání finančních prostředků
ČOV) byly sportovními svazy validovány.
Tento dokument se odkazuje na „Analýzu KPMG“; jedná se o případy, kdy jsme
provedli určité analytické procedury na základě dostupných informací, abychom byli
schopni prezentovat výsledná data. Nicméně nelze vyloučit případné nesrovnalosti či
zkreslení informací způsobené záměrným poskytnutím nepravdivých dat Zdrojovými
subjekty.
Je nutné poznamenat, že tato práce nebyla předmětem auditu a neobsahuje tak
stanovisko nezávislého auditora.
Musíme zdůraznit, že provedené kalkulace uvedené v tomto dokumentu jsou závislé
na setrvalé platnosti předpokladů, na kterých jsou naše závěry postaveny.
Doporučujeme, aby předpoklady a jejich platnost byly v budoucnu podle potřeby
ověřovány a aktualizovány v závislosti na měnící se situaci v ČR a vývoji
relevantních segmentů. Za budoucí změny provedených kalkulací proto nemůžeme
nést odpovědnost. Nutno však zdůraznit, že kalkulace jsou provedeny na základě
konzervativních odhadů.
Pro bližší informace týkající se omezení našich závěrů se prosím obraťte na osobu
zodpovědnou za tento dokument.
Tento dokument je určen pro účely adresáta a neměl by být citován či jinak
zmiňován, ať už jako celek nebo jeho část, bez předchozího písemného souhlasu
KPMG, kromě případů souvisejících s vlastní realizací předmětného projektu.
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Seznam zkratek
Zkratka

Význam

Zkratka

Význam

Zkratka

Význam

AČR

Autoklub České republiky

ČKA

Česká kuželkářská asociace

ČSH

Český svaz házené

AeČR

Aeroklub České republiky

ČKrS

Česká krasobruslařský svaz

ČSJ

Český svaz jachtingu

AIBA

Mezinárodní boxerská asociace

ČKoS

Český korfbalový svaz

ČSK

Český svaz kanoistů

AROB

Asociace rádiového orientačního běhu ČR

ČLAF

Česká liga amerického fotbalu

ČSKB

Český svaz kolečkového bruslení

CEB

Evropská basebalová konfederace

ČLJAF

Česká juniorská liga amerického fotbalu

ČSKe

Český svaz karate

CERS

Mezinárodní bruslařská federace

ČLS

Český lukostřelecký svaz

ČSKGr

Český svaz karate Gojo ryu

CEV

Confédération Européenne de Volleyball

ČLU

Česká lakrosová unie

ČSLH

Český svaz ledního hokeje

CfA

Česká faustballová asociace

ČMBS

Českomoravský biliardový svaz

ČSM

Český svaz metané

CN/CT

Czech National Cheer Team

ČMF

Česká motocyklová federace

ČSMG

Český svaz moderní gymnastiky

ČAAF

Česká asociace amerického fotbalu

ČMGS

Český minigolfový svaz

ČSMP

Český svaz moderního pětiboje

ČADL

Česká asociace dračích lodí

ČMSA

Českomoravská sáňkařská asociace

ČSOS

Český svaz orientačních sportů

ČACH

Česká asociace cheerleaders

ČMSHb

Českomoravský svaz hokejbalu

ČSPH

Český svaz pozemního hokeje

ČAPEK

Česká asociace pétanque klubů

ČMTA

Česká Muay-Thai asociace

ČSPS

Český svaz plaveckých sportů

ČAS

Český atletický svaz

ČNS

Český nohejbalový svaz

ČSR

Český svaz rychlobruslení

ČASQ

Česká asociace squashe

ČOS

Česká obec sokolská

ČSS

Český střelecký svaz

ČASS

Česká asociace stolního tenisu

ČOV

Český olympijský výbor

ČSSB

Český svaz skibobistů

ČATK

Česká asociace tradičního karate

ČPV

Český paralympijský výbor

ČSST

Český svaz silového trojboje

ČBxA

Česká boxerská asociace

ČR

Česká republika

ČSTS

Český svaz tanečního sportu

ČBwA

Česká bowlingová asociace

ČR

Český rybářský svaz

ČSV

Český svaz vzpírání

ČBA

Česká baseballová asociace

ČRSU

Česká rugbyová unie

ČSVL

Český svaz vodního lyžování

ČBaS

Český badmintonový svaz

ČSA

Česká softballová asociace

ČSVM

Český svaz vodního motorismu

ČBF

Česká basketbalová federace

ČSAE

Český svaz aerobicu

ČSVP

Český svaz vodního póla

ČFbU

Česká florbalová unie

ČSB

Český svaz biatlonu

ČŠO

Česká šipková organizace

ČGoF

Česká golfová federace

ČSBS

Český svaz bobistů a skeletonistů

ČŠS

Český šermířský svaz

ČGyF

Česká gymnastická federace

ČSC

Český svaz curlingu

ČTA

Česká triatlonová asociace

ČHS

Český horolezecký svaz

ČSC

Český svaz cyklistiky

ČTS

Český tenisový svaz

ČJF

Česká jezdecká federace

ČSFu

Český svaz full-contactu

ČUBU

Česká unie bojových umění
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Zkratka

Význam

Zkratka

Význam

Zkratka

Význam

ČUS

Česká unie sportu

IFBB

Mezinárodní federace kulturistiky a fitness

SVoČR

Svaz vodáků České republiky

ČVS

Český veslařský svaz

IFSC

Mezinárodní federace sportovního lezení

UCI

Mezinárodní cyklistická union

ČVS

Český volejbalový svaz

IHF

The International Handball Federation

UEC

Evropská cyklistická unie

EBFF

Evropská federace kulturistiky a fitness

INBA

International Natural Bodybuilding Association

UIAA

Mezinárodní alpinistická federace

EFAF

Evropská federace amerického fotbalu

ISBHF

Mezinárodní hokejbalová federace

VP

Vlastní projekt

EGA

Evropská golfová asociace

ISMF

Mezinárodní skialpinistická federace

VZS ČČK

Vodní záchranná služna Českého červeného kříže

EHF

Evropský svaz házené

ISU

Mezinárodní bruslařská unie

WGKF

Světová federace karate Gojo-ryu

EMAU

Unie Evropy a Středozemí v lukostřelbě

ITKF

International Traditional Karate Federation

WKF

Mezinárodní federace karate

ETBF

Evropská bowlingová federace

ITU

International Triathlon Union

WNBA

Světová bowlingová federace

ETU

European Triathlon Union

IZS

Integrovaný záchranný systém

WQF

World Quadriathlon Federation

EUBC

Evropská boxerská konfederace

LEN

Ligue Européenne de Natation

WTF

World Taekwon-Do Federation

FAI

Mezinárodní letecká federace

LOB

lyžařský orientační běh

ZČ

Základní článek

FEI

Mezinárodní jezdecká federace

LOH

Letní olympijské hry

ZOH

Zimní olympijské hry

FIBA

Mezinárodní basketbalová federace

ME

Mistrovství Evropy

FIBT

Mezinárodní federace bobů a skeletonu

MS

Mistrovství světa

FIDE

Fédération Internationale des Échecs

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

FINA

Fédération Internationale de Natation

MTBO

Mountain bike orienteering

FIPJP

Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal

NRW

Severní Porýní Vestfálsko

FIRS

Mezinárodní bruslařská federace

OB

Orientační běh

FITA

Mezinárodní lukostřelecká federace

OH

Olympijské hry

FIVB

Fédération Internationale de Volleyball

PO

Právnická osoba

FO

Fyzická osoba

SERC

Simulovaný záchranný závod

IAAF

Mezinárodní asociace atletických federací

SKFČR

Svaz kulturistiky a fitness České republiky

IBAF

Mezinárodní basebalová federace

SLČR

Svaz Lyžařů České republiky

IBU

Mezinárodní biatlonový unie

SMČR

Svaz modelářů ČR

IFA

Mezinárodní faustballová asociace

SPČR

Svaz potápěčů ČR

IFAF

Mezinárodní federace amerického fotbalu

SSPS

Svaz sportu psích spřežení
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Východiska studie
Základní charakteristika a cíle studie
Východiska studie a její cíle
Účelem naší spolupráce je
příprava komplexně pojaté
zprávy z analýzy zaměřené na
posouzení využití zdrojů pro
sport z loterií v r. 2014. Materiál
by měl vyhodnotit způsob
přerozdělení těchto zdrojů,
kontrolní mechanismy
a efektivitu jejich využití na
úrovni jednotlivých
sportovních svazů.

1. 1. 2014 vstoupila v platnost novela zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách (tzv. „loterijního zákona“). Tato
událost zásadně změnila dosavadní strukturu financování sportu. Provozovatelé loterií a kurzových sázek mají tímto zákonem
předepsané dílčí odvody ve výši 20 %. Právě od 1. 1. 2014 mohou tyto odvody formou slevy snížit až na 25 % o částku, kterou
poskytnou jako peněžitý dar ČOV. Peníze jsou rozdělovány na sport dětí a mládeže. Nezáleží tedy na tom, zda jde o olympijské či
neolympijské sporty nebo tělovýchovné organizace.
Snahou ČOV je přerozdělení finančních prostředků zejména na sport mládeže. ČOV ve své roli zastupuje celé sportovní prostředí
a distribuce prostředků by měla být co nejvíce transparentní. Vzhledem k tomu, že díky pádu společnosti SAZKA a loterijnímu
zákonu došlo k poklesu alokace finančních prostředků do sportu, jednou z hlavních rolí ČOV je distribuce finančních prostředků na
sportovní účely.
Společnost KPMG byla pověřena ČOV, aby provedla nezávislou studii, jejímž účelem je posouzení čerpání a využití prostředků pro
sport v roce 2014.

Report je rozdělen celkem

Zpráva je rozdělena do následujících částí:

do 5 etap:

Etapa A identifikuje východiska zdrojů pro sport vyplývajících z aplikace loterijního zákona v r. 2014. Cílem je identifikace objemu
finančních prostředků využitých k podpoře sportu skrze aplikaci loterijního zákona a možnost jejich čerpání v čase v r. 2014.

• Etapa A: Vstupní analýza
zdrojů pro sport vyplývajících
z aplikace loterijního zákona
• Etapa B: Posouzení koncepce
a metodiky ČOV k přerozdělení
zdrojů z loterií, metodiky
čerpání a kontrolní mechanismy
• Etapa C: Analýza využití zdrojů
pro sport jednotlivými
sportovními svazy
• Etapa D: Ověření nákladů na
podporu sportu z loterií dle
standardu ISRS 4400
• Etapa E: Shrnutí zjištění,
pozitivní efekty, závěry
z kontrol, doporučení

Etapa B posuzuje koncepci a metodiku ČOV k přerozdělení zdrojů z loterií, dále pak metodiku čerpání a kontrolní mechanismy.
Cílem je zhodnocení koncepce ČOV a připravené metodiky ČOV pro rozdělení zdrojů z loterií, její vhodnosti, adekvátnosti
a zhodnocení metodiky čerpání a využití prostředků ze strany sportovních svazů, využitelnost kontrolních mechanismů apod.
Etapa C se zabývá využitím zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014. Předmětem je analýza efektivity
a smysluplnosti využití finančních zdrojů a soulad s podmínkami podpory stanovenými ČOV. Důraz je taktéž brán na metodiku
čerpání a kontrolní mechanismy jednotlivých sportovních svazů a v neposlední řadě plnění formálních a účetních požadavků a
podmínek podpory stanovenými ČOV ve vazbě na čerpání těchto zdrojů.
Etapa D ověřuje adekvátnost vynaložených nákladů sportovních svazů využitých na podporu sportu z loterií dle standardu ISRS
4400. Ověření v sobě zahrnuje zejména smluvní ujednání mezi ČOV a sportovními svazy, vedení účetní evidence projektu
a schvalovacích pravomocí, kontrolu naplnění smluvních ujednání týkající se vedení účetnictví a další evidence týkající se
uznatelných nákladů nebo namátkovou kontrolu vybraných položek z účetní evidence projektu u vybraných sportovních svazů.
Etapa E shrnuje celou analýzu, identifikuje vyplývající pozitivní efekty z financování sportu dětí a mládeže a navrhuje doporučení
k optimalizaci a provedení změn v metodice ČOV k přerozdělení zdrojů z loterií.
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Etapa A – Vstupní analýza zdrojů pro sport vyplývajících aplikací loterijního zákona
•

Cílem této etapy je stručné shrnutí struktury financování sportu do roku 2014, což je dále ve studii bráno jako výchozí základna pro porovnání s novelou
loterijního zákona, která vstoupila v účinnost 1. 1. 2014.

•

Do roku 2011 sázkové a loterijní společnosti odváděly odvody na veřejně prospěšné účely (dále jen VPÚ), z nich nejvýznamnější společností byla
společnost SAZKA. V roce 2010 činil objem finančních prostředků alokovaných na sport z VPÚ celkem 2,17 mld. Kč.

•

Změna přišla od 1. 1. 2012, kdy byly zrušeny přímé odvody na VPÚ. Místo toho byl zaveden jednotný odvod do státního rozpočtu, tzv. „loterijní daň“ ve
výši 20 %. Odvody jsou rozděleny mezi státní rozpočet a rozpočty obcí v poměru 20:80 (stát:obce) v případě VHP a jiných technických zařízení a 70:30
(stát:obce) u loterií a jiných podobných her.

•

Od 1. 1. 2014 vešla v účinnost novela loterijního zákona, která umožňuje snížení dílčího odvodu o peněžité dary poskytnuté Českému olympijskému
výboru, maximálně však do výše 25 % tohoto dílčího odvodu. Lze tvrdit, že s novelou loterijního zákona primární roli podpory sportu zastává ČOV. Celkový
objem finančních prostředků, který připadne do rozpočtu ČOV v roce 2014 činí 443,59 milionů Kč, podílí se na něm celkem 11 společností.

•

Novela loterijního zákona stabilizuje zdrojovou základnu financování sportu díky částečnému propojení stávajícího systému s předchozím a více se
zaměřuje na podporu sportu mládeže.

Etapa B – Posouzení koncepce a metodiky ČOV k přerozdělení zdrojů z loterií, metodiky čerpání a kontrolní mechanismy
•

V roce 2014 bylo ČOV ze strany 11 loterijních společností poskytnuto 443,6 milionů Kč na podporu sportu dětí a mládež. V roce 2014 z toho ČOV dále
přerozdělil 284,7 milionů Kč.

•

Dle absolutních částek byly nejvíce podpořeny sporty fotbal, lední hokej, automobilový sport (autoklub), tenis a atletika.

•

Mezi pozitiva metodiky ČOV týkající se přerozdělování zdrojů z loterií patří vysoká míra transparentnosti, vhodná účelovost příspěvku (distribuce probíhá
přes národní sportovní federace) a v neposlední řadě jsou sportovní svazy do určité míry autonomní při určování, na co přesně mohou být příspěvky
využívány.

•

Velmi dobře se podařilo již v prvním roce nastavit kontrolní mechanismy, přesto je tu určitý prostor pro zlepšení. Do budoucna by ČOV měl také detailněji
analyzovat vztah mezi nákladovostí jednotlivých sportů a jejich členskou základnou a následně vzít v úvahu při alokaci finančních prostředků.
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Manažerské shrnutí
Etapa C – Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy
•

Předmětem této kapitoly byla analýza využití zdrojů jednotlivými sportovními svazy. Za tímto účelem byl všem sportovním svazům, které čerpají peněžní
příspěvky ČOV, rozeslán dotazník, jehož účelem bylo zjistit, na jaké účely sportovní svazy tyto prostředky alokují a v jakém časovém horizontu. Je nutné
zmínit, že vzhledem k termínu zahájení analýzy byly předmětem první tři splátky.

•

V rámci všech svazů byla provedena detailní kontrola čerpání, zdali čerpané prostředky ČOV skutečně odpovídají vyčerpaným prostředkům. V rámci této
kontroly nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

•

Je nutné podotknout, že sportovní svazy kladou velký důraz na to, na jaký účel prostředky směřují. Některé svazy v budoucnu plánují realizovat projekty
zaměřené na podporu dětí a mládeže. Jedním z hlavních zdrojů úhradu těchto projektů mají být právě peněžní prostředky poskytnuté ČOV. Za účelem
zachování kontinuity a dlouhodobé koncepce podpory sportu dětí a mládeže je nutné, aby tato podpora ze strany ČOV zůstala zachována.

•

U celkem 13 svazů byla ověřena a validována metodika čerpání peněžních prostředků ČOV. Souhrnně lze tvrdit, že každý svaz disponuje určitou
koncepcí, jak tyto prostředky efektivně a vhodně využívat. Tato koncepce vychází nejen z aktuálních potřeb svazu, ale i z jeho dlouhodobé koncepce.

•

Klíčovým faktor pro efektivní a vhodné využití prostředků je možnost čerpání prostředků až do tří let od přijetí podpory. Sportovní svazy tím pádem mají
dostatek času na vhodné rozhodnutí.

Etapa D – Ověření nákladů na podporu sportu z loterií dle standardu ISRS 4400
•

Předmětem této části bylo provedení Dohodnutých postupů s cílem ověřit adekvátnost výdajů uvedených v Přehledu loterie 2014 sestavených ČOV na
základě formulářů Přílohy č.3 pravidel pro čerpání finančních prostředků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních
společností za rok 2014 předložených Českým svazem ledního hokeje, Českou basketbalovou federací o.s. a Českým svazem orientačních sportů
poskytovateli, ČOVu.

•

Dohodnuté postupy byly provedeny v souladu s mezinárodním standardem pro související služby ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními
informacemi.

•

Výstupem z Dohodnutých postupů je Zpráva o věcných zjištěních, ze které vybíráme následující informace:
•

Vybraným vzorkem jsme ověřili na podpůrné dokumenty částku 14 172 tis. Kč, představující 97 % čerpání v roce 2014 u třech vybraných svazů.

•

Z celkové částky 14 172 tis. Kč jsme identifikovali 447 tis. Kč (odpovídá 3 %), jejichž čerpání bylo podloženo výpisem z bankovního účtu a fakturou, ale
nebylo doloženo další podpůrnou dokumentací (tj. předávacím protokolem, dodacím listem), která by prokazovala, že k danému plnění došlo.

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
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Manažerské shrnutí
Etapa E – Shrnutí zjištění, pozitivní efekty, závěry z kontrol, doporučení
•

Novela loterijního zákona a konkrétně rok 2014 znamenal přelom ve financování sportu v ČR. Snahou ČOV je alokace podpory do oblastí, kde je to
skutečně potřeba.

•

Prostředky jsou určeny na podporu dětí a mládeže, z čehož plynou pozitivní efekty na zdraví obyvatel. Investice do sportu u dětí a mládeže přispívají
dlouhodobě ke zlepšení návyků zdravého životního stylu. Je nutné zmínit taktéž pozitivní vliv na zdravé sebevědomí dětí a mládeže, sociální soudržnost a
prevenci kriminality.

•

Z hlediska doporučení k optimalizaci a provedení změn v metodice ČOV je možné se věnovat ještě následujícím oblastem:

•

•

•

Je vhodné detailně vymezit kategorie způsobilých výdajů, na které lze příspěvek čerpat, přičemž veškeré tyto výdaje musí být ve vztahu ke sportovci.

•

Pro menší svaz může být administrativní zpracování a přerozdělení poměrně náročné. Za účelem co nejefektivnějšího využívání prostředků by mohl
ČOV poskytovat těmto svazům metodickou podporu.

•

ČOV by měl detailněji specifikovat kontrolní a i sankční mechanismy v případě nedodržování a porušení stanovených pravidel.

•

Každý sport je svým způsobem specifický a vyznačuje se určitou charakteristikou. Tato dílčí specifika by měla být zohledněna právě při přerozdělování
prostředků. Jedná se např. o členskou základnu, finanční náročnost sportů, mezinárodní úspěchy apod.

Závěrem lze říci, že zdroje z loterií pomáhají zkvalitňovat oblast dětského a mládežnického sportu. Podpora sportu má přínosy ve dvou hlavních oblastech:
•

Stimulace ekonomické spotřeby

•

Prevence řady onemocnění

Z analýzy vyplývá, že 1 Kč vložená do podpory sportu (a tím do prevence onemocnění) přináší roční úsporu ve výši 2,53 na veřejných výdajích.
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Etapa A.
Vstupní analýza zdrojů pro
sport vyplývajících z aplikace
loterijního zákona v r. 2014

Vstupní analýza zdrojů pro sport vyplývajících z aplikace loterijního zákona v r. 2014

Východiska zdrojů pro sport vyplývajících z aplikace loterijního zákona v r. 2014

1990

První návrh zákona upravující sázkový a loterijní trh v ČR –
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

2001, 2003

Úprava peněžité a věcné loterie, tomboly, číselné loterie,
okamžité loterie, výherní hrací přístroje, bingo, kursové sázky,
sázkové hry v kasinech a hry provozované pomocí technických
zařízeních obsluhovaných sázejícím.
Povolení provozovat loterie a sázkové hry vydávalo ministerstvo
na základě výběrového řízení. Provozovatel také nesl náklady
státního dozoru (max. 1 % z příjmu sníženého o vyplacené výhry).

Zavedení místního poplatku – část výtěžku
z provozování výherních hracích přístrojů
odváděná přímo obci, která provozování
daných zařízení povolila.
2012

Sjednocení systému odvodů pro všechny loterijní společnosti.
Nový princip výpočtu odvodu na VPÚ – progresivní odvod
6 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi
vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her
převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky a náklady
státního dozoru.

Zásadní novela loterijního zákona.
Možnost obcí regulovat na svém území
provozování loterií a jiných podobných her
včetně těch povolených MF.

Společnosti odváděly 90 % výtěžku z provozování loterií, tombol
a ze sportovních sázkových her, u kterých je výhra podmíněna
správným určením sportovních výsledků, a 10 % z provozování
kursových sázek, sázkových her v kasinech a ze sázkových her
provozovaných pomocí zvláštních žetonů na sociální, zdravotní,
osvětové nebo jinak veřejně prospěšné účely.
1998

Zavedení elektromechanických, elektronických
nebo obdobných zařízení.

Zrušení odvodů na VPÚ, zavedení
jednotného odvodu (tzv. „loterijní daně“) ve výši
20 %. Zrušení místního poplatku a poplatku
na státní dozor.
Rozdělení odvodů mezi obce a státní
rozpočet 80:20 u technických herních
zařízení a 30:70 u sázkových her.
2014

Rozšíření definice VPÚ o sportovní, kulturní a ekologický účel.
Osvobození od daně z příjmu právnických osob všech
loterijních společností.
Možnost omezení VHP v obcích obecně závaznou vyhláškou.
Umožnění povolení loterií a jiných podobných her
neupravených v zákoně přímo Ministerstvem financí – povolení
interaktivních videoloterijních terminálů nespadajících oficiálně pod
„výherní hrací přístroje“.
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Provozovatelé loterií a kurzových sázek mají
zákonem předepsané dílčí odvody ve výši 20
procent. Od roku 2014 mohou tyto odvody formou
slevy snížit až na 25 % o částku, kterou
poskytnou jako peněžitý dar ČOV.
Odvody jsou plně závislé na hospodářských
výsledcích jednotlivých provozovatelů loterií
a kurzových sázek. Za rok 2014 se jednalo celkem
o jednalo o částku 443,59 milionů Kč.
Peníze jsou rozdělovány na sport dětí a mládeže.
Nezáleží na tom, zda jde o olympijské či neolympijské
sporty nebo tělovýchovné organizace.
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Východiska zdrojů pro sport vyplývajících z aplikace loterijního zákona v r. 2014

Stávající systém financování sportu
• Veřejné rozpočty

• Český olympijský výbor

Prostředky ze státního rozpočtu poskytuje MŠMT formou dotací
sportovním svazům přímo sportovním klubům. Sportovní svazy část
získaných prostředků přerozdělí svým členským sportovním klubům.

Od 1.1.2014 může ČOV čerpat finanční příspěvky z prostředků darovaných ze strany
loterijních společností. Snahou ČOV je přerozdělení finančních prostředků zejména na
sport mládeže. ČOV ve své roli zastupuje celé sportovní prostředí a distribuce prostředků
by měla být co nejvíce transparentní. Vzhledem k tomu, že díky pádu společnosti SAZKA
a loterijnímu zákonu došlo k poklesu alokace finančních prostředků do sportu, jednou z
hlavních rolí ČOV je distribuce finančních prostředků na sportovní účely.

Z rozpočtů krajů a obcí směřují peníze sportovním klubům buď přímo,
nebo přes krajská sdružení sportovních svazů.
• Loterijní a sázkové společnosti
Do konce roku 2011 byly významným zdrojem financování také loterijní a
sázkové společnosti v čele s největší firmou Sazka. Po bankrotu
společnosti Sazka a změně zákona již loterijní společnosti neodvádí část
výnosů ze své činnosti přímo na sport (a ostatní veřejně prospěšné
účely), ale do státního rozpočtu a rozpočtů obcí.
• Vlastní činnost
Sportovní kluby, svazy a sportovní organizace s celostátní působností
dále čerpají zdroje z vlastní činnosti a ze správy majetku.
• Soukromý sektor
Soukromé firmy a podnikatelé jsou dalším významným zdrojem
financování sportu v ČR. Nejčastější forma financování sportu
ze soukromého sektoru je sponzoring. Ten ale není legislativně řádně
vymezen.

Poskytování finančních zdrojů na sportovní účely dle subjektů v letech 2007 - 2011 (v mil. Kč)
Rok

MŠMT

Ostatní
ministerstva

Obce a
DSO

Krajské úřady

2007

3 302

1 501

10 364

2008

2 605

1 728

11 000

2009

2 113

1 353

2010

2 059

670

2011
Průměry
za subjekt

2 286
2 473

• Domácnosti

Regionální
rady

Celkem za
subjekty

1 133

0

16 299

1 271

20

16 624

12 857

1 291

409

18 023

13 508

1 209

407

17 853

699

9 976

1 351

353

14 666

1 190

11 541

1 251

238

16 693

Zdroj: Analýza financování sportu, KPMG

Na financování sportu se podílejí největší částí domácnosti. Domácnosti
platí sportovním klubům členské příspěvky (a jiné poplatky), sportovní
kluby poté platí členské příspěvky svým zastřešujícím sportovním
svazům.
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Identifikace výchozí zdrojové základy v čase a místě
1. 1. 2012 vešla v platnost novela zákona Sb. 202/1990, o loteriích a jiných
podobných hrách, která rušila odvody na veřejně prospěšné účely. Od té
doby jsou odvody směřovány do státního rozpočtu a obcím.
V souvislosti s aplikací novely zákona společnosti výrazně omezily podporu
veřejně prospěšných účelů. Tato podpora měla přejít převážně na obce, které
se staly nově příjemcem 30 % celostátního hrubého výnosu z loterií a 80 %
výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů a dále
na státní rozpočet, který se stal příjemcem zbytku odvodů.
Bylo očekáváno, že obce a stát nahradí podporu veřejně prospěšných účelů,
zákonem však taková povinnost stanovena není a množství nadací a kulturních
a sportovních institucí přišlo o příjmy, které zajišťovaly jejich existenci. Navíc byl
očekáván výrazně vyšší příjem pro obce – odhadem pro rok 2012 mělo dojít
k navýšení příjmů obcí o 4,6 mld. Kč, ve výsledku byly příjmy obcí z odvodů na
loterie a jiné podobné hry navýšeny o 2,2 miliardy korun. V roce 2011 bylo na
VPÚ odvedeno 3,5 mld. Kč, z tohoto jednoznačně vyplývá, že pokud obce měly
nahradit podporu VPÚ, kterou zajišťovaly loterijní společnosti, mohlo k tomu
dojít pouze částečně.
Jedním z důvodů pro zrušení odvodů na veřejně prospěšné účely na konci roku
2011 a zavedení odvodů do státního rozpočtu a obecních rozpočtů bylo
podezření ze zneužívání těchto odvodů ve prospěch provozovatelů loterií
a jiných podobných her nebo jejich rodinných příslušníků.
Problémy se zpronevěrou odvodů VPÚ hovoří zejména o nedokonalosti
nastaveného systému a nedostatečnosti kontroly odvodů na VPÚ. U řady
podporovaných organizací chybí např. stanovy, výroční zprávy o finančním
hospodaření organizace nebo nemají ve svém předmětu činnosti uvedený
veřejně prospěšný účel a ani z jejich činnosti nijak nevyplývá. Řada webových
stránek organizací je neúplná nebo uvádí neexistující kontakty. Z desítek
podezřelých případů bylo podáno pouze několik trestních oznámení. Všechny
prozatím bez výsledku.
Případy zneužití odvodů na veřejně prospěšné účely pramení zejména
z nedostatečně nastavených pravidel poskytování podpory a absence kontroly
ze strany Ministerstva financí v letech 2008 – 2011.

Dne 12.11.2012 byl předložen návrh novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, který navrhoval snížení dílčího odvodu z loterií a
kursových sázek z 20 % na 15 % a zároveň navrhoval zavedení darů na podporu
sportu prostřednictvím Českého olympijského výboru. Návrh zákona operoval s
možností přispění formou daru a zveřejnění jeho hodnoty a data předání
způsobem umožňujícím dálkový přístup. O výši daru by se následně zvyšoval limit
pro odečet hodnoty poskytnutých darů od základu daně z příjmů.
Po sérii projednávání zákona bylo v červenci 2013 schváleno finální znění návrhu
novely zákona v následující podobě:
„§ 41da
Sleva na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her
(1) O slevu na dílčím odvodu lze snížit
a) dílčí odvod z loterií,
b) dílčí odvod z kursových sázek.
(2) Slevu na dílčím odvodu může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých
darů poskytnutých poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému
výboru na účely tělovýchovné a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den
předání zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Dílčí odvod lze snížit nejvýše o 25 % tohoto dílčího odvodu.“
Novela zákona umožňuje provozovatelům loterií a kursových sázek poskytnout
dar Českému olympijskému výboru v hodnotě až 25 % z celkové částky dílčího
základu odvodu a o tuto částku snížit částku dílčího odvodu.
Zároveň došlo k odpovídající změně v §20 odst. 8, Čl. II zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů:
…V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Do
limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají
uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento
odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem
podnikání.
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Identifikace výchozí zdrojové základy v čase a místě

Od 1. 1. 2012

Do 31. 12. 2011
Sazby pro odvody na VPÚ byly stupňovitě progresivní v závislosti na výši
rozdílu mezi všemi vsazenými částkami podléhajícími vyúčtování a vyplacenými
výhrami. Sazby se pohybovaly od 6 % do 20 %.
Rozdíl byl před odvodem snížen o náklady na státní dozor a správní poplatky.
Celkový příjem ze všech vsazených
částek

Novela loterijního zákona změnila od 1. 1. 2012 zásadním způsobem odvody
loterijních společností. Zrušila přímé odvody na veřejně prospěšné účely, zrušila
správní, místní poplatky a poplatky na státní dozor. Místo toho zavedla jednotný
odvod do státního rozpočtu, tzv. „loterijní daň“ ve výši 20 %. U výherních
hracích přístrojů a jiných technických zařízení navíc zavedla poplatek 55 Kč
za každý den provozu technického zařízení.
Odvody jsou rozděleny mezi státní rozpočet a rozpočty obcí v poměru 20:80
(stát:obce) v případě VHP a jiných technických zařízení a 70:30 (stát:obce)
u loterií a jiných podobných her.

ODEČET

Alokace odvodů z výnosů z loterijní činnosti na sport (situace
od 1. 1. 2012; údaje za rok 2012)
7,7 mld. Kč

Vyplacené výhry
Náklady na státní
Správní poplatky
sázejícím
dozor
4,96 mld. Kč
+ 1,34* mld. Kč

Loterijní a jiné
podobné hry

1,4 mld. Kč

Základ pro výpočet odvodu na VPÚ
Dílčí odvod z výherních
hracích přístrojů a jiných
technických herních
zařízení

6 – 20 %
Odvod společnosti
na VPÚ
Alokace odvodů z výnosů z loterijní činnosti na sport (situace
do 31. 12. 2011; údaje za rok 2010)
Loterijní
a jiné
podobné
hry

3,69
mld. Kč
6 – 20 %
z výše
rozdílu

Veřejně
prospěšné
účely

2,17
mld. Kč
58,9 %
z VPÚ

Sport

Odvod z loterií a jiných
podobných her bez dílčího
odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných
technických herních
zařízení

80 %

20 %

30 %

70 %

Rozpočty
obcí

Státní
rozpočet

Rozpočty
obcí

Státní
rozpočet

0,42 mld. Kč

0,98 mld. Kč

3,97 mld. Kč
0,99 mld. Kč
+ 1,34* mld. Kč
* částka je tvořena
sumou fixních poplatků
55 Kč za den provozu
technických zařízení
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Identifikace výchozí zdrojové základy v čase a místě

Přehled celkových výsledků trhu loterií a jiných podobných her
v letech 2000 - 2012 (v mil. Kč)

Vývoj podílu jednotlivých druhů her na příjmech ze hry
v letech 2000-2012
100%

160000

90%

140000

80%
120000

70%
60%

100000

50%

80000

40%

60000

30%

5%

20%
10%
0%

6%

7%

6%

7%

6%

7%

40000

7%

8%

11% 10%

15%

23% 20% 19% 18%
14%
15% 16% 17% 14% 13% 12% 11%
8% 15%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Loterie

Kurzové sázky

Kasina

Technické hry

20000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vyplaceno

VHP

Příjem ze hry

Podíl kursových sázek na příjmu ze hry loterijních a sázkových her
za roky 2002 - 2012
9,0%
8,0%

Kursové sázky v kamenných pobočkách pociťují snižující se zájem hráčů.
Důvodem je rostoucí obliba sázení na internetu, a to včetně nelicencovaných
provozovatelů internetových sázek. Obliba sázení na internetu roste každým
rokem cca o 10 %.

7,0%
6,0%
5,0%

Přestože vypisují jednotlivé sázkové kanceláře stejné kursy pro kursové sázení
na pobočkách i na internetu, je možné spatřovat rozdílnou výnosnost. Rozdíl
je způsoben především rozdílným chováním sázejících a absencí manipulačního
poplatku u internetového sázení.

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kursové sázky na pobočkách (podíl na trhu)
Internetové sázky (podíl na trhu)
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Identifikace výchozí zdrojové základy v čase a místě
Distribuce příspěvků na veřejně prospěšné účely v letech 2009-2011

Distribuce příspěvků na veřejně prospěšné účely v letech 2009 - 2011
2 500 000 000

2 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

500 000 000

0
Sport

Obce

Nadace

Sociální účely

Kultura
2009

2010

Zdravotnictví

Školství

Obce hrály ve financování sportu významnou roli. Mezi lety 2007 a 2010 poskytly obce
na rozvoj sportu každoročně více než 10 miliard korun Kč, každý rok objem
přidělených prostředků navíc narůstal.
Výdaje na sport z rozpočtů místních samospráv výrazně převyšovaly výdaje
ze státního rozpočtu (v roce 2010 pětkrát více).
Žádný právní předpis nestanovuje obcím ani krajům přesnou výši výdajů na podporu
sportu. Konkrétní částky tedy záleží na rozhodnutí zastupitelstva daného místního orgánu.
Systém distribuce finančních prostředků do oblasti sportu ze strany obcí do jisté
míry postrádá systematičnost a transparentnost vůči všem sportovním
organizacím.

Ekologie
Zdroj: Ministerstvo financí ČR

2011

Alokace zdrojů dle kapitol rozpočtů obcí
v roce 2011 (celkem v mil. Kč)

3412 Sportovní zařízení v
majetku obce

9%
12%

3419 Ostatní tělovýchovná
činnost
52%

27%

3421 Využití volného času
dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová
činnost a rekreace
Zdroj: Analýza financování sportu, KPMG
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Identifikace výchozí zdrojové základy v čase a místě
Příjmy obcí z loterií a jiných podobných her do konce roku 2011
Do 31. 12. 2011 byly příjmy obcí dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách složeny pouze z příjmů plynoucích z poplatků za povolení
a provozování výherních hracích přístrojů, z místních poplatků a z odvodů
z výherních hracích přístrojů.
Struktura příjmu obcí z loterií a podobných her byla následující:

Správní poplatky

Položka č. 21 Sazebníku správních
poplatků – 50 % z výtěžku za vydání
povolení k provozování VHP, 100 %
výtěžku za vydání povolení změny
stálého umístění VHP (1 000 Kč) a za
změnu povolení při výměně VHP v
důsledku zničení požárem.

Částky za
rok 2011
880,3 mil. Kč

Od 1. 1. 2012 došlo k významné změně systému odvodů loterijních společností.
Došlo ke zrušení odvodů na veřejně prospěšné účely a tyto odvody nově směřují do
obcí a do státního rozpočtu. Byly zrušeny místní poplatky za provozování VHP.
Zároveň novela zákona zvýšila pravomoc obcí regulovat na svém území výherní
automaty místními vyhláškami. V souvislosti s těmito změnami se změnily příjmy
obcí z loterií a jiných podobných her.
Dle výzkumu provedeném na vzorku 120 obcí bylo zjištěno, že příjmy obcí
vzrostly v 72 % všech případů mezi roky 2011 a 2012, v 60 % případů vzrostly
o více než 20 %. Pouze v 9 % obcí příjmy z loterií a jiných podobných her
klesly.
Vývoj příjmů obcí (dle počtu obyvatel)
100%

6%

6%
8%

24%

12%
6%

90%

Místní poplatky

Poplatek 5 – 20 tis. Kč za 1 ks
provozovaného výherního hracího
přístroj nebo jiného technického herního
zařízení dle délky provozu 1-12 měsíců.
Sazba dle vyhlášky obce.

80%

cca 537 mil. Kč

70%

3%
6%
12%
3%

60%
35%

50%
40%

Odvody z tržeb
za VHP

6 – 20 % z vykázaných příjmů
provozovaných VHP v dané obci, které
byly ze zákona použity na podporu VPÚ
v dané obci.

cca 282 mil. Kč

20%

76%

68%

3%

30%

32%

10%
0%

Odvody z tržeb
na VPÚ

6 – 20 % z vykázaných příjmů
provozovatelů mimo VHP – účelový
příspěvek do rozpočtu obce nebo
příspěvek pro některou z organizací
dané obce – zcela v kompetenci
rozhodnutí provozovatelů loterií.

do 5 000

5 000-15 000

nad 15 000

Příjmy naší obce vzrostly o více než 20%

?*

* Konkrétní souhrnná částka není k dispozici, neboť příspěvky nebyly poskytovány pouze skrz
rozpočet obce, ale přímo přes podporované organizace.
© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
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Příjmy naší obce klesly o 10% - 20%
Příjmy naší obce zůstaly přibližně stejné (+/- 10%)
Příjmy naší obce vzrostly o 10% - 20%
Příjmy naší obce klesly o více než 20%
Zdroj: Průzkum financování v obcích, KPMG
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Závěr kapitoly

Objem finančních prostředků využitých k podpoře sportu skrze aplikaci loterijního zákona
•

•
•

Provozovatelé loterií a kurzových sázek mají zákonem předepsané dílčí odvody ve výši 20 procent. Podle schválené novely teď mohou tyto odvody formou slevy
snížit až o 25 procent o částku, kterou poskytnou jako peněžitý dar ČOV, který tyto peníze rozděluje primárně na sport mládeže. Nezáleží na tom, zda jde
o olympijské či neolympijské sporty nebo tělovýchovné organizace.
Odvody jsou plně závislé na hospodářských výsledcích jednotlivých provozovatelů loterií a kurzových sázek. Dary za poslední kvartál poskytují společnosti
v souladu s platnou legislativou formou kvalifikovaného odhadu, proto jejich přesnou výši neznáme do konce roku.
Dle odhadů sázkových společností měly odvody činit zhruba 430,5 milionů Kč (odhady byly kalkulovány na základě hospodářských výsledků společností za
jednotlivá čtvrtletí). Nicméně ČOV obdržel 443,59 milionů Kč díky tomu, že hospodářské výsledky sázkových společností předčily původní odhady.

Odvody sázkových společností za rok 2014
203,28 mil. Kč

Sazka a.s.
99,52 mil. Kč

Tipsport.net a.s.
70 mil. Kč

FORTUNA GAME a.s.
29,57 mil. Kč

TIPSPORT a.s.

22,1 mil. Kč

CHANCE a.s.
Loterie Korunka a.s.

6,64 mil. Kč

SYNOT TIP a.s.

6,00 mil. Kč

Victoria Tip a.s.

2,95 mil. Kč

SLOT Group a.s.

1,70 mil. Kč

MAXI-TIP a.s.

1,20 mil. Kč

Českomoravská loterijní a.s.

Skutečnost

0,63 mil. Kč

0
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Závěr kapitoly

Zhodnocení dopadů aplikace loterijního zákona v roce 2014
• Systém financování sportu doznal v posledních letech několik zásadních změn:
• Do roku 2011 byly sázkové a loterijní společnosti povinny odvádět odvody na veřejně prospěšné účely (dále jen VPÚ).
Nejvýznamnější společností přispívající na VPÚ byla společnost SAZKA. V roce 2010 činil objem finančních prostředků
alokovaných na sport z VPÚ celkem 2,17 mld. Kč. Mimo jiné je nutné brát v potaz i další prostředky, které společnost nepřímo
alokovala do sportu, respektive sportovní infrastruktury. Jedná se např. o Sazka Arenu, která se v současné době nese název O2
Arena.
• Od 1. 1. 2012 byly zrušeny přímé odvody na VPÚ, sázkové a loterijní společnosti již nepřispívají na financování sportu přímo, ale
jejich příjmy jsou daněny a odváděny do státního rozpočtu a rozpočtů obcí. Místo toho byl zaveden jednotný odvod do státního
rozpočtu, tzv. „loterijní daň“ ve výši 20 %. Odvody jsou rozděleny mezi státní rozpočet a rozpočty obcí v poměru 20:80
(stát:obce) v případě VHP a jiných technických zařízení a 70:30 (stát:obce) u loterií a jiných podobných her.
• Od 1. 1. 2014 vešla v účinnost novela loterijního zákona, která umožňuje snížení dílčího odvodu o peněžité dary poskytnuté
Českému olympijskému výboru, maximálně však do výše 25 % tohoto dílčího odvodu. Vzhledem k tomu, že obce a stát nahrazují
podporu VPÚ a sportu pouze částečně, s novelou loterijního zákona primární roli podpory sportu zastává ČOV. Celkový objem
finančních prostředků, který připadne do rozpočtu ČOV v roce 2014 činí 443,59 milionů Kč, podílí se na něm celkem
11 společností.
• Tabulka níže zobrazuje srovnání výhod a nevýhod novely loterijního zákona.

Větší transparentnost systému oproti předchozímu systému s odvody
na VPÚ
Aktuální novela (2014) částečně propojuje stávající systém
s předchozím a více stabilizuje zdrojovou základnu
financování sportu

Provozovatelé loterií a kurzových sázek nemají povinnost
přispívat ČOV ve výši 25 % předepsaných dílčích odvodů, které
činí 20 %. Iniciativa je čistě na vůli jednotlivých společností.

Vyšší podpora na sport mládeže
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Etapa B.
Posouzení koncepce
a metodiky ČOV k přerozdělení
zdrojů z loterií, metodiky
čerpání a kontrolní
mechanismy v r. 2014

Posouzení koncepce a metodiky ČOV

Schéma přerozdělení finančních zdrojů z loterií poskytnutých ČOV

90 %

Prostředky určené na organizovaný sport (sportovní svazy apod.)

Prostředky určené na neorganizovaný sport (ČOV) 10 %

Loterijní společnosti

Příjemce musí spotřebovat
příspěvek do konce třetího roku
následujícího po roku, kdy
příspěvek přijal.

10 % neorganizovaný sport (ČOV)
Finanční dar

31 % Fotbalová asociace ČR
39 %

8 % Český svaz ledního hokeje
1 % Český paralympijský výbor

ČOV
Suma darů dosáhne
50 mil. Kč.

2 % Česká obec sokolská
51 %

45 % sportovní svazy TOP 80
3 % sportovní svazy ostatní

Dále mezi
jednotlivé
příjemce rozdělí
dle poměru, v
jakém je
rozdělena státní
dotace z
Programu V.
Dále mezi
příjemce rozdělí
dle klíče
stanoveného na
základě dohody
těchto příjemců.
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Do 31. března následujícího roku
předloží příjemce ČOV informace
(vyúčtování) o využití obdrženého
příspěvku.

Část příspěvku, kterou příjemce
nespotřebuje do konce třetího
roku, či použije v rozporu s
Pravidly, vrátí příjemce ČOV, který
ho zahrne mezi shromážděné
dary určené k dalšímu
přerozdělení.
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Poskytnutí finančních zdrojů z loterií ČOV

Loterijní společnosti
Dárcem je držitel povolení
k provozování loterií a jiných
podobných her vydaných mu
MF ČR podle zákona o loteriích.
Dárcem je provozovatel loterie
podle § 2písm. a), c) a d) anebo
provozovatelem hry podle § 2
písm. h) anebo provozovatelem
internetových sázek podle § 50
odst. 32 zákona o loteriích.

Finanční dar: max. 25 % dílčího odvodu ve smyslu
§ 41da, odst. 3 zákona o loteriích.

ČOV

Loterijní společnost a ČOV spolu uzavřou
Rámcovou smlouvu, která upravuje
podmínky darování finančních prostředků.
Jednotlivé dary jsou poté poskytovány na
základě konkrétních dílčích darovacích
smluv k této Rámcové smlouvě.

Dárce bez zbytečného odkladu
po přijetí daru obdarovaným
zveřejní na svých webových
stránkách
hodnotu
daru
a datum jeho poskytnutí.
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Obdarovaný po přijetí daru
v
zájmu
transparentnosti
a kontroly dalšího použití daru
zveřejní na svých webových
stránkách přijetí daru, jeho
hodnotu a datum přijetí.
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Přerozdělení poskytnutých finančních zdrojů z loterií
ŽADATEL / PŘÍJEMCE

ČOV

Žadatel projeví vůli opakovaně přijmout
příspěvky
od
ČOV
doručením
jednostranného prohlášení, ve kterém se
zaváže dodržovat Pravidla pro čerpání
finančních příspěvků z prostředků
darovaných ČOV ze strany loterijních
společností (dále jen Pravidla). Žadatel,
které splní podmínky těchto Pravidel, se
může stát příjemcem.
Příjemce uzavře s ČOV rámcovou
smlouvu o poskytnutí příspěvku a zřídí
k čerpání příspěvku samostatný bankovní
účet.

Žadatelem může být právnická osoba, která je národní sportovní federací a která
jako člen mezinárodní sportovní federace příslušného sportovního odvětví zastupuje
Česku republiku jako její jediný reprezentant.
Prostředky určené na
neorganizovaný sport
skrze projekty ČOV

10 % neorganizovaný sport
31 % Fotbalová asociace ČR
8 % Český svaz ledního hokeje
1 % Český paralympijský výbor

Dle Pravidel jsou finance mezi příjemce
rozdělovány pokaždé, dosáhne-li částka
shromážděných darů 50 mil. Kč nebo
nejpozději 31. listopadu kalendářního roku.
V praxi posílá většina loterijních společností
dary ČOV čtvrtletně, takže i přerozdělení
svazům probíhá vždy po skončení čtvrtletí.
Výpočet rozdělení provádí ekonomický
ředitel ČOV dle následujícího klíče. Výsledná
částka se zaokrouhlí na 100 tis. Kč dolů.

2 % Česká obec sokolská
45 % sportovní svazy TOP 80
3 % sportovní svazy ostatní
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Příspěvky
jsou
mezi
jednotlivé
příjemce
rozděleny
dle
jejich
procentuálních podílů na dotaci v rámci
národního dotačního Programu V
vyhlášeného MŠMT. Tento podíl je
vypočten na základě kritérií úspěšnost
(35 %), členská základna (20 %),
členská základna mládeže (35 %)
a počet mezinárodních sportovních
federací (10 %).

Příspěvky jsou mezi jednotlivé svazy
rozděleny podle klíče stanoveného na
základě dohody mezi těmito příjemci.
Pro rok 2014 si tyto svazy stanovily
takový mechanismus, kdy 30 % dílčího
příspěvku tvořil fixní základ a 70 %
bylo přerozděleno na základě aktivní
členské základny do 19 let. Příspěvek
jednomu svazu byl omezen max. 15 %
celkové částky určené těmto svazům
a max. 1 500 Kč v přepočtu na jedince.
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Čerpání finančních zdrojů z loterií

Příjemce

ČOV

Účel příspěvku
 Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek pro potřeby
tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže do
dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně.

Vyúčtování
Nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku předá příjemce ČOV
přehled o čerpání finančních prostředků, který obsahuje údaje o:
• celkové výši čerpaných příspěvků v daném kalendářním roce,
• celkové částce čerpaných příspěvků za předchozí roky nespotřebovaných
k 1. dni daného kalendářního roku a převedených do daného kalendářního
roku,
• celkové částce čerpaných a nespotřebovaných příspěvků převedených do
následujícího roku,
• celkové částce příspěvků spotřebovaných v daném kalendářním roce
v členění na spotřebu pro vlastní projekty a aktivity a na spotřebu
prostřednictvím převedení příspěvků základním článkům nebo vlastním
územním orgánům,
• seznam svých základních článků nebo vlastních územních orgánů, jimž
byl převeden v daném kalendářním roce příspěvek včetně výše tohoto
příspěvku.
Příjemce je taktéž povinen na výzvu ČOV předložit doklady prokazující čerpání
a spotřebu příspěvku.

X Příspěvek nelze použít na:
X Podporu podnikání příjemce či osob s ním jakkoliv
spojených,
X Úhrady vkladů do obchodních společností, pořizování
cenných papírů či jiné finanční investice (s výjimkou
termínovaných vkladů na dobu nezbytně nutnou),
X Úhradu odměn členů statutárních a kontrolních orgánů
příjemce.
Převedení příspěvku
Příjemce může příspěvek nebo jeho část převést na
právnické osoby, které sdružuje, na své základní články
s odvozenou subjektivitou či je může převést k použití svým
územní orgánům za předpokladu, že tito končení příjemci
přijmou povinnosti vyplývající z Pravidel.

Kontrolní mechanismy
Lhůta vyčerpání příspěvku
Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek nejpozději do konce
třetího roku následujícího po roce, ve kterém příspěvek přijal.
ČOV může požadovat o navrácení nevyčerpané části příspěvku
nebo části příspěvku použitého v rozporu s Pravidly. Navrácené
prostředky jsou znovu zahrnuty mezi poskytnuté dary a jsou
určeny k dalšímu přerozdělení mezi příjemce.

•

•
•

ČOV si na základě Pravidel vyhrazuje právo posoudit, zda příjemce dodržuje
Pravidla a další povinnosti spojené s použitém finančních prostředků z loterií
a zda je činnost příjemce v souladu s účelem, na který má být finanční
podpora z loterií vynakládána.
Nepoužije-li příjemce příspěvek v souladu s Pravidly, ČOV může požadovat po
příjemci navrácení této části příspěvku.
ČOV může příjemce, který závažně či opakované poruší Pravidla, vyloučit
dočasné či trvale z okruhu příjemců.
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Rozdělení finančních zdrojů z loterií v roce 2014
V roce 2014 poskytlo 10 loterijních společností ČOV na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže celkem 443 590 496 Kč. Z toho bylo k 31. 12. 2014
přeposláno příjemcům 284 708 000 Kč, čtvrtá splátka byla příjemcům převedena během prvních deseti dnů roku 2015.
TOP 80 bez FAČR, LH a LAA
Česká obec sokolská

Fotbalová asociace ČR
Ostatní svazy

ČOV
Český paralympijský výbor

129 596

Český svaz ledního hokeje

89 342

5 764

28 820

5 248

2 882

23 056
Částky jsou uvedeny v tisících Kč.

Sportovní svazy TOP 80

Vlastní projekty ČOV
•
•

Orientační výše příspěvku na mládežnického člena

100 - 500
Kč

Kuželky, Taneční sport, Golf, Badminton, Jezdectví,
Krasobruslení, Rugby, Hokejbal, Softball, Tenis,
Taekwondo, Karate, Atletika, Taekwondo, Moderní
gymnastika, Plavání, Squash, Šachy, Judo, Florbal,
Gymnastika, Horolezectví

Celkem 28 820 000 Kč
Cílem podpory jsou komplexní projekty
českého sportu, jedná se např.
o následující projekty:
•
•

•

501 - 1000
Kč

Nohejbal, Lukostřelba, Jachting, Modelářství, Šerm,
Triatlon, Vodní pólo, Lyžování, Autoklub ČR, Pozemní
hokej, Potápěčství, Orientační sporty, Zápas, Tradiční
karate, Volejbal, Kolečkové bruslení, Aerobic,
Basketbal, Baseball , Házená, Stolní tenis, Karate

Česko sportuje (Olympiáda dětí
a mládeže).
Olympijský park Soči – Letná 2014 –
dětský program a úhrada potravinových
balíčků a obědů pro děti.
ČUS – Sportuj s námi.

1 001 Kč
a více

Orientační výše příspěvku na mládežnického
člena

800 - 1 000
Kč

Fotbalová asociace ČR
Průměrný příspěvek na mládež. člena: 810 Kč

Saně, Biketrial, Silový trojboj, Rafting, Box,
Kanoistika, Biatlon, Veslování, Goju ryu, Budokai,
Cyklistika, Curling, Moderní pětiboj, Vodní lyžování,
Vzpírání, Radiový orient. Běh, Full contact, Střelectví,
Rychlobruslení, Skiboby, Aerokluby

Sportovní svazy ostatní

Český svaz ledního hokeje

1 001 Kč
a více

Cheerleaders

Korfbal, Lacrosse, Sportovní
rybaření, Americký fotbal,
Billiard, Lifesaving, Fistball, Dračí
lodě, Muay-Thai, Minigolf,
Frisbee, Šipky, Metaná,
Kulturistika, Petanque, Psí
spřežení, Vodní motorismus

Průměrný příspěvek na mládež. člena: 1 202 Kč
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Rozdělení finančních zdrojů z loterií v roce 2014

•
•
•

V rámci analýzy metodiky rozdělování zdrojů z loterií byly jednotlivé sportovní svazy, respektive svazy patřící do „TOP80“ a „ostatní svazy“, porovnány z hlediska
výše přijaté finanční podpory ČOV (jedná se o první 3 splátky rozdělené sportovním svazům) a průměrná výše příspěvku na 1 člena v kategorii dětí a mládeže.
Údaje týkající finančních prostředků vycházejí z údajů Českého olympijského výboru.
Údaje počtu členů jednotlivých sportovních svazů patřících do „TOP80“ vycházejí z údajů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky za rok
2014, údaje o počtu členů patřících do skupiny „ostatní svazy“ vycházejí z údajů ČOV za rok 2014.
V rámci matice jsou zobrazeny pouze ty svazy, u kterých jsou známy údaje o průměrném příspěvku na člena v kategorii dětí a mládeže. V případě, že tomu tak
není, sportovní svazy nebyly zahrnuty do hodnocení. V rámci matice je zobrazeno a porovnáno celkem 95 svazů.

Rozdělení svazů dle finanční podpory ČOV

Segment 1

Tento segment sportovních svazů je charakteristický
nízkým průměrným příspěvkem na člena a zároveň
nízká výše příspěvku ČOV.

Segment 2

Jedná se o segment sportovních svazů je
charakteristický nízkou výší příspěvku ČOV, nicméně
díky úzké členské základně je průměrný příspěvek na
člena vysoký v porovnání s ostatními svazy.

Segment 3

Tento segment sportovních svazů je charakteristický
vysokou výší příspěvku ČOV, nicméně díky široké
členské základně je průměrný příspěvek na člena nízký.

Segment 4

Segment je charakteristický vysokou výší příspěvku
ČOV, zároveň díky úzké členské základně je průměrný
příspěvek na člena vysoký v porovnání s ostatními
svazy.

•
•

Průměrný příspěvek na člena v kat. dětí a mládeže

•

Průměrný příspěvek na člena: 0,- Kč až 5 000 Kč
Výše příspěvku ČOV: 0,- Kč až 10 000 000 Kč

Sportovní svaz „ostatní svazy“

Segment 2

Segment 4

Segment 1

Segment 3
Sportovní svaz „TOP80“

Výše příspěvky od ČOV - 1.-3. splátka 2014

Průměr

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

Medián

27

Posouzení koncepce a metodiky ČOV

Rozdělení finančních zdrojů z loterií v roce 2014

91
90

Z hodnocení byly vyřazeny sportovní svazy, které
dosahovaly průměrného příspěvku na člena vyššího
než 5 000 Kč, jedná se následující svazy:
• Aerokluby (TOP 80)
• Rychlobruslení (TOP 80)
• Skiboby (TOP 80)
• Petangue (Ostatní svazy)
• Psí spřežení (Ostatní svazy)
• Vodní motorismus (Ostatní svazy)
• Šipky (Ostatní svazy)
• Metaná (Ostatní svazy)
• Kulturistika (Ostatní svazy)

15
83

Průměrný příspěvek na člena v kat. dětí a mládeže

41
73
81
82

46

52
76

1 786 026 Kč

88
80

970 000 Kč

79
49
94
87
85 14
55

19

62

10
20

30

72
16

57

11 50
70 43 5
13
27
84
37 17 4 51
74
64 3971 48
6
69
47
44
34 77 1
8
67
28
7 36 42
56
53
35 59 32
25
65
33
60
63
31
66
40
22
26

Nejvíce sportovních svazů je
zastoupeno
v segmentu 1 (nízký příspěvek na
člena a zároveň nízká výše příspěvku
od ČOV).
Naopak v segmentu 4 (vysoký
příspěvek na člena a zároveň vysoká
výše příspěvku od ČOV) není
zastoupen žádný sportovní svaz.

Mezi sportovní svazy s vysokým
příspěvkem od ČOV patří:
• 68 – Tenis (8,76 mil. Kč)
• 3 – Atletika (8,52 mil. Kč)
• 9 – Basketbal (7,33 mil. Kč)
• 75 – Volejbal (7,28 mil. Kč)
• 18 – Florbal (5,91 mil. Kč)
• 38 – Lyžování (5,59 mil. Kč)

1 309 Kč

21

61

23

650 Kč
45

29

38

75
9
18

3

68

Výše příspěvky od ČOV: 1.-3. splátka 2014

Svazy TOP80

Průměr TOP80

Medián TOP80
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Rozdělení finančních zdrojů z loterií v roce 2014
Svazy TOP80*
ID Název

Ostatní svazy*

Příspěvek
ČOV

ID Název

Příspěvek
ČOV

ID Název

Příspěvek
ČOV

ID Název

Příspěvek
ČOV

27 Jachting

0,77 mil. Kč

53 Rugby

0,52 mil. Kč

79

Americký fotbal

0,38 mil. Kč

0,85 mil. Kč

80

Billiard

0,32 mil. Kč

81

Dračí lode

0,25 mil. Kč

1

Aerobic

1,00 mil. Kč

2

Aerokluby

1,11 mil. Kč

28 Jezdectví

1,90 mil. Kč

54 Rychlobruslení

3

Atletika

8,52 mil. Kč

29 Judo

2,53 mil. Kč

55 Saně

0,14 mil. Kč

4

Auta do vrchu

0,81 mil. Kč

30 Kanoistika

4,26 mil. Kč

56 Silniční motocykly

0,81 mil. Kč

82

Fistball

0,25 mil. Kč

5

Auta okruhy

0,52 mil. Kč

31 Karate

2,15 mil. Kč

57 Silový trojboj

0,52 mil. Kč

83

Frisbee

0,22 mil. Kč

6

Autocross

1,69 mil. Kč

32 Karate jka

1,12 mil. Kč

58 Skiboby

0,40 mil. Kč

84

Cheerleaders

0,14 mil. Kč

7

Badminton

1,06 mil. Kč

33 Karting

0,82 mil. Kč

59 Softball

1,05 mil. Kč

85

Korfbal

0,72 mil. Kč

8

Baseball

1,26 mil. Kč

34 Kolečkové bruslení

0,79 mil. Kč

60 Squash

0,12 mil. Kč

86

Kulturistika

0,20 mil. Kč

9

Basketbal

7,33 mil. Kč

35 Krasobruslení

0,88 mil. Kč

61 Stolní tenis

3,20 mil. Kč

87

Lacrosse

0,59 mil. Kč

10 Biatlon

1,02 mil. Kč

36 Kuželky

1,16 mil. Kč

62 Střelectví

3,12 mil. Kč

88

Lifesaving

0,29 mil. Kč

11 Biketrial

0,27 mil. Kč

37 Lukostřelba

0,54 mil. Kč

63 Šachy

1,78 mil. Kč

89

Metaná

0,20 mil. Kč

12 Boby

0,18 mil. Kč

38 Lyžování

5,59 mil. Kč

64 Šerm

0,77 mil. Kč

90

Minigolf

0,21 mil. Kč

13 Box

0,97 mil. Kč

39 Modelářství

0,77 mil. Kč

65 Taekwondo itf

1,30 mil. Kč

91

Muay-Thai

0,21 mil. Kč

14 Budokai

0,75 mil. Kč

40 Moderní gymn.

0,90 mil. Kč

66 Taekwondo wtf

1,11 mil. Kč

92

Petangue

0,17 mil. Kč

15 Curling

0,51 mil. Kč

41 Moderní pětiboj

1,19 mil. Kč

67 Taneční sport

0,47 mil. Kč

93

Psí spřežení

0,18 mil. Kč

16 Cyklistika

3,12 mil. Kč

42 Motokros

1,43 mil. Kč

68 Tenis

8,76 mil. Kč

94

Sportovní rybaření

0,53 mil. Kč

17 Enduro

0,64 mil. Kč

43 Nohejbal

0,50 mil. Kč

69 Tradiční karate

0,50 mil. Kč

95

Šipky

0,19 mil. Kč

18 Florbal

5,91 mil. Kč

44 Orientační sporty

2,21 mil. Kč

70 Trial

0,40 mil. Kč

96

Vodní motorismus

0,19 mil. Kč

19 Full contact

1,71 mil. Kč

45 Plavání

4,66 mil. Kč

71 Triatlon

0,87 mil. Kč

20 Goju ryu

0,97 mil. Kč

46 Plochá dráha

0,45 mil. Kč

72 Veslování

3,12 mil. Kč

21 Golf

2,55 mil. Kč

47 Potápěčství

1,08 mil. Kč

73 Vodní lyžování

0,55 mil. Kč

22 Gymnastika

1,58 mil. Kč

48 Pozemní hokej

0,99 mil. Kč

74 Vodní pólo

0,39 mil. Kč

23 Házená

3,68 mil. Kč

49 Radiový orient. běh

0,62 mil. Kč

75 Volejbal

7,28 mil. Kč

24 Historické rally

0,59 mil. Kč

50 Rafting

0,42 mil. Kč

76 Vzpírání

0,95 mil. Kč

25 Hokejbal

2,03 mil. Kč

51 Rally

0,88 mil. Kč

77 Zápas

0,88 mil. Kč

26 Horolezectví

0,70 mil. Kč

52 Rallycross

0,70 mil. Kč

78 Autoklub ČR

9,73 mil. Kč
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Výhody a nevýhody současného systému
Pozitiva současného systému

Rozvojové oblasti

Transparentnost

Kontrolní mechanismy

Současný systém vykazuje vysokou míru transparentnosti ve fázi
poskytnutí daru ze strany loterijních společností i ve fázi přerozdělení
dalším příjemcům:

•

Příjemci podpory jsou sice povinni poskytnout ČOV přehled o čerpání
a využití poskytnuté částky z loterií, nicméně tento formulář tohoto
přehledu je poměrně stručný a neumožňuje ČOV získávat kompletní
informace o využití příspěvku.

•

Finance jsou distribuovány přes oficiální národní sportovní federace či
další celostátní sportovní organizace (Česká obec sokolská, Český
paralympijský výbor).

Dle Pravidel si ČOV „vyhrazuje právo posoudit, zda je činnost
příjemce v souladu s účelem, na který má být finanční podpora z
loterijních peněz vynakládána“, tj. tato kontrola je teoreticky možná,
nicméně systematicky neprobíhá. Obdobně je tomu tak i s doklady
prokazující čerpání a spotřebu příspěvku, které je příjemce povinen
předložit na výzvu ČOV, toto prokazování tedy neprobíhá
automaticky.

•

Finance musí být použity na podporu sportu dětí a mládeže, naopak
nemohou být použity na odměny sportovních funkcionářů (mimo jiné).

Dle Pravidel může ČOV požádat o navrácení části příspěvku, který
příjemce nespotřeboval v souladu s Pravidly. Toto navrácení by mělo
být automaticky povinné, nikoliv na uvážení ČOV.

Adekvátnost příspěvků

•

•

poskytnuté dary jsou zveřejňovány na webových stránkách darujícího
(loterijní společnosti) i obdarovaného (ČOV) – možná křížová kontrola
údajů;
finance jsou příjemců přerozdělovány v přesně a předem stanoveném
poměru

Účelovost
•

•

Určitá míra autonomie
Sportovní svazy a organizace jsou limitovány pouze účelností příspěvku
použití na podporu sportu dětí a mládeže, sami však mohou určit, jaké
konkrétní aktivity je třeba podporovat i formu použití podpory (např.
formou společných svazových projektů či redistribuci financí na jednotlivé
kluby).

Ačkoli metodika přerozdělení příspěvků mezi jednotlivé sporty je
transparentní, z analýzy vyplynulo, že výsledné rozdělení financí není
vždy zcela adekvátní. Nejvyšší absolutní částku příspěvku
v rámci svazů TOP 80 získaly autokluby a nejvyšší částku
v přepočtu na mládežnického člena získaly aerokluby, tj. sporty, které
nenaplňují parametry sportu, který je vhodný pro děti a který rozvíjí jejich
fyzickou zdatnost. Dále není v brána v potaz nákladovost (finanční
náročnost) jednotlivých sportů.
ČOV v současné chvíli připravuje projekt „Centrální matrika sportu“, která
bude v budoucnu řešit adekvátnost příspěvků.

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

30

Posouzení koncepce a metodiky ČOV

Návrh aktualizace současného systému
Současný systém je vhodné doplnit o určité prvky, které umožní nastavit účinný systém kontroly ale na druhé straně administrativně nezatíží ČOV ani příjemce podpory:
1)

Vymezení okruhu účelů financování

Je vhodné rámcově vymezit možné náklady, na které lze finanční prostředky z loterií použít, tak aby byla možná kontrola ze strany poskytovatele, nicméně ale aby nebyla
příliš restriktivní pro příjemce (a nenutila je v krajních případech využívat finance neefektivně). Podpora by měla směřovat do takových oblastí, aby byl umožněn přístup k
danému sportu co možná nejširšímu okruhu případných zájemců z řad dětí a mládeže, aniž by došlo k jejich výraznému finančnímu zatížení (respektive k finančnímu zatížení
jejich rodičů) a zároveň aniž by docházelo k přílišnému finančnímu zatížení samotného sportovního klubu či oddílu. V souvislosti se sportováním dětí a mládeže se jedná o
tyto druhy nákladů:
• Zajištění sportovních ploch;
• Zajištění trenérů, instruktorů a osobních asistentů (v případě handicapovaných sportovců);
• Zajištění rozhodčích;
• Pořízení nezbytného sportovního vybavení;
• Zdravotní zabezpečení.

2)

Vyúčtování a dokladování výdajů

Jednotlivé podpořené svazy a kluby dodají vyúčtování využití podpory, jehož součástí bude přehled čerpání podpory, kde příjemce specifikuje, na jaký účel a v jakém objemu
použil poskytnuté finance. Tento přehled čerpání podpory by měl být detailnější, než aktuálně používaný formulář, tak aby byl poskytovatel (COV) informován na jaké náklady
byly poskytnuté prostředky využity a v jaké výši.

3)

Optimalizace výše příspěvku

Pro optimální rozdělení prostředků je vhodné zohlednit relativní finančních náročnost jednotlivých sportů a to na základě provedené analýzy, tak aby podpora sportovních
svazů a klubů reflektovala náklady, které těmto organizacím a rodičům v souvislosti se sportem dětí a mládeže vznikají.
Dále je žádoucí provést revizi počtu členů sportovních svazů z řad dětí a mládeže, tak aby vykazovaná data byla aktuální a odpovídala skutečnosti.
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Závěr kapitoly

Současný systém přerozdělení příspěvků
• Současný systém přerozdělení finančních zdrojů z loterií vykazuje vysokou míru transparentnosti, nicméně je žádoucí posílit kontrolní
mechanismy využívání příspěvků konečnými příjemci a optimalizovat částky přidělované jednotlivým sportům tak, aby lépe
zohledňovaly charakter a nákladovost některých sportů.
• V roce 2014 bylo ČOV ze strany 11 loterijních společností poskytnuto 443 590 496 Kč na podporu sportu dětí a mládež. V roce 2014
z toho ČOV dále přerozdělil 284 708 000 Kč (a dalších 152 339 000 Kč bylo mezi jednotlivé subjekty přerozděleno v lednu 2015).
• Dle absolutních částek byly nejvíce podpořeny sporty fotbal, lední hokej, automobilový sport (autoklub), tenis a atletika.
• Nejvyšší podporu v přepočtu na člena z řad dětí a mládeže získaly aerokluby, pétanque, psí spřežení, rychlobruslení, vodní
motorismus a skiboby.

Vysoká míra transparentnosti přerozdělování prostředků
Účelnost prostředků – nutno využití na podporu sportu
dětí a mládeže

Nižší míra transparentnosti využití prostředků – nutné
posílit kontrolní mechanismy
Neadekvátnost příspěvků pro některé druhy sportů
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Etapa C.
Analýza využití zdrojů na
úrovni sportovních
svazů

Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy

Metodika sběrů podkladů pro analýzu využití zdrojů jednotlivými sportovními svazy
• Za účelem analýzy využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními
svazy byl sportovním svazům zaslán dotazník, jehož cílem bylo
zjištění následujících informací:
• obecné údaje o příjemci, čili sportovním svazu (přesný název,
adresa sídla, statutární orgány apod.),
• přehled o čerpání loterijních peněz v roce 2014:
• přijaté prostředky od ČOV v dané roce,
• převedené prostředky z předchozího roku,
• čerpané, využité a uhrazené prostředky v roce 2014,
• zůstatek prostředků do následujícího roku,
• rozpis čerpání loterijních peněz v roce 2014:
• prostředky čerpané pro vlastní projekty, akce a aktivity,
• prostředky čerpané prostřednictvím základních článků*,
• Kromě čerpání za rok 2014 dále pak svazy a základní články uváděly,
na jaké účely budou prostředky čerpat v budoucích období.
• Veškeré dílčí podklady získané od sportovních svazů byly následně
konsolidovány do tabulky, která sloužila jako vstup do analýzy využití
zdrojů jednotlivými sportovními svazy.
• V rámci všech svazů byly předmětem analýzy první 3 splátky za rok
2014.
*Základním článkem se rozumí veškeré koncové organizace
patřící pod určitý sportovní svaz. Jedná se např. o sportovní
kluby apod.

Ilustrativní náhled na dotazníky týkající se čerpání finančních
příspěvků z prostředků darovaných ČOV
Příloha č.3 pravidel pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností

Přehled o čerpání finančních prostředků z darů přijatých prostřednictvím Českého olympijského výboru od provozovatelů loterií v roce

Základní článek

2014

vyplňuje pouze základní článek, který v roce 2014 čerpal prostředky z loterií ve výši 500.000,- Kč a více
b

název základního článku

1. Příjemce
Název příjemce:
Adresa sídla příjemce (ulice + č.p., obec/město, PSČ):
Zapsaný ve spolkovém rejstříku:
Zastoupený (statutární zástupce):

účel - hlavní cíle
vynaložených prostředků
(krátký popis účelů / cílů
aktivit / projektů)

obec / město

kraj

IČ

celkem přijaté
z toho čerpané
loterijní peníze od náklady z finančních
ČOV skrze sportovní prostředků z loterií
svaz v roce 2014
uhrazené v roce
(v Kč)
2014 (v Kč)
- Kč

2. Přehled čerpání loterijních peněz (v Kč) v roce 2014
A. Převedeno z předchozího roku
B. Přijato od ČOV v roce 2014
C. Čerpáno / využito / uhrazeno v roce 2014
D. Zůstává do následujícího roku (A + B - C)

č. název aktivity / akce / zásadní položky / projektu
(vhodné věcné členění aktivit pro přiřazení jejich nákladů)

Kontrolní součet (musí se rovnat 0)

4. Přehled vlastních aktivit / akcí / projektů, na jejichž spotřebu byly finanční prostředky z loterií čerpány či se plánují čerpat (každá realizovaná aktivita / akce / projekt = 1 řádek)
č.

název realizované či plánované
aktivity / akce / projektu /
položky

účel, hlavní cíle vynaložených prostředků
(krátký popis účelu / cíle aktivity / akce / projektu)

probíhala / probíhá /
bude probíhat

probíhala / bude
probíhat

OD

DO

(měsíc rok)

(měsíc rok)

Ilustrativní náhled
Kč

-

Celkem

- Kč

- Kč

Přehled vlastních aktivit / akcí / zásadních položek základního článku, na jejichž spotřebu byly finanční prostředky čerpány (za každý projekt / aktivitu = 1 řádek)

3. Rozpis čerpání loterijních peněz v roce 2014 (v Kč)
Čerpáno na spotřebu pro vlastní aktivity, akce, projekty
Čerpáno na spotřebu prostřednictvím základních článků

z toho nevyčerpané
finanční prostředky
z loterií v r. 2014,
převod do r. 2015 (v
Kč)

probíhala / probíhá
/ bude probíhat

probíhala / bude
probíhat

OD

DO

(měsíc rok)

(měsíc rok)

finanční
z toho čerpané / již
prostředky z
uhrazené náklady
loterií celkem
realizované v roce
alokované / určené
2014 (v Kč)
/ plánované na tuto
aktivitu
(v Kč)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Celkem
Kontrolní součet (musí se rovnat 0)

z toho zatím nevyčerpané finanční prostředky z loterií, převod
do dalšího roku 2015 (v Kč)

-

Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

finanční prostředky
z loterií celkem
alokované / určené /
plánované na tuto
aktivitu
(v Kč)

z toho čerpané / již
uhrazené náklady
realizované v roce
2014 (v Kč)

z toho zatím
nevyčerpané finanční
prostředky z loterií,
převod do dalšího
roku 2015 (v Kč)

-

Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-

Kč

Kč

-

Kč

-

Celkem
Kontrolní součet (musí se rovnat 0)

-

Kč

Kč

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a správné.

V ……………………………… dne ___ . ___ . 2015

…………………………………………………………..
podpis - statutární zástupce

5. Přehled čerpání na spotřebu prostřednictvím základních článků, na jejichž činnost byly čerpány finanční prostředky z loterií (každý podpořený základní článek = 1 řádek)
č.

název základního článku

účel, hlavní cíle vynaložených prostředků
(krátký popis účelu / cíle aktivity / projektu)

obec / město

kraj

IČ

předané finanční prostředky z loterií základním článkům v roce 2014
(v Kč)
- Kč

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
…

-

Kč

-

Celkem
Kontrolní součet (musí se rovnat 0)

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-

Kč

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a správné.
V ……………………………… dne ___ . ___ . 2015
…………………………………………………………..
podpis - statutární zástupce

Veškeré dotazníky byly zpracovány do konsolidované
tabulky, která obsahuje veškerá data posbíraná od
sportovních svazů za účelem analýzy využití finančních
zdrojů ČOV.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy
V roce 2014 poskytly všechny relevantní loterijní společnosti ČOV na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže celkem
443 590 496 Kč. Z toho bylo v roce 2014 přerozděleno mezi příjemce 284 708 000 Kč (zbývající část byla na sportovní svazy převedena až v lednu 2015).

443 590 496 Kč

1. splátka

2. splátka

89,2 mil. Kč

82,4 mil. Kč

3. splátka

113,1 mil. Kč

4. splátka

Tato splátka byla rozdělena
až v roce 2015 a nebyla
předmětem analýzy

Prostředky od sázkových společností

74,5 mil. Kč

Prostředky na vlastní projekty

36,6 mil. Kč

284,7
mil. Kč

66 %

34 %

111,1 mil. Kč

39 %

Prostředky vyčerpané v roce 2014

173,6 mil. Kč

61 %

Prostředky převedené do dalších období

Prostředky na základní články
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Rozdělení finančních prostředků dle období čerpání

39 %

111,1 mil. Kč

173,6 mil. Kč
Vyčerpáno
v 2014
Vyčerpáno
v roce
2014

TOP 80 bez FAČR, LH a LAA

89,3 mil. Kč
28,8 mil. Kč

82%

Český svaz ledního hokeje

23,1 mil. Kč

58%
94%

5,8 mil. Kč
5,3 mil. Kč

Ostatní svazy 34%
Český paralympijský výbor

129,6 mil. Kč

32%

ČOV

Česká obec sokolská

Převedeno
Převedeno
do dalších období

25%

Fotbalová asociace ČR

61 %

100%

2,9 mil. Kč
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Rozdělení finančních prostředků dle čerpání na vlastní projekty a na základní články

74,5 mil. Kč

67 %

36,6 mil. Kč
Prostředky na vlastní projekty

Prostředky na základní články

80,1%

činnost oddílu
nábor a propagace
trénování

2,9%

1,1 mil. Kč

pořádání turnaje

2,8%

1,0 mil. Kč

vybavení

2,3%

840 tis. Kč

2,1%

cesta na soutěž

1,4%

projekt

0,5%

trenéři

0,4%

29,3 mil. Kč

2,8 mil. Kč

7,6%

účast na soutěži

33 %

765 tis. Kč
515 tis. Kč
190 tis. Kč
130 tis. Kč

Kategorie „činnost oddílu“ zahrnuje příspěvky, které nebyly určeny účelně např. na nákup vybavení nebo příspěvek na cestovné na soutěž apod. Často se jedná o příspěvek na celoroční činnost
mládežnického oddílu daného sportu a kombinuje tedy např. příspěvek na tréninky, účasti na soutěžích a turnajích a pořízení vybavení. Nejedná se však o příspěvek na administrativní zajištění chodu oddílu.
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Rozdělení čerpání finančních prostředků na základní články dle krajů
•

Nejvyšší celkovou částku obdržely ZČ na území
hlavního města Prahy, a to v součtu 8,4 mil. Kč.

•

Nejnižší celkovou částku obdržely ZČ
v Karlovarském kraji, a to v součtu 631 tis. Kč.

•

Nejvyšší průměrnou částku* obdržely ZČ
v Olomouckém kraji, a to 129 tis. Kč.

•

Nejnižší průměrnou částku* obdržely ZČ
v Pardubickém kraji, a to 23 tis. Kč.

Celková částka přidělená ZČ dle krajů

Liberecký
Ústecký
Královéhradecký
Praha

Karlovarský

*Průměrnou částkou se rozumí podíl mezi sumou
peněžních prostředků na určitý počet aktivit dle účelu.

Pardubický

Středočeský
Plzeňský

Moravskoslezský
Olomoucký

Vysočina

Průměrná částka přidělená ZČ dle krajů

Zlínský
Jihočeský
Jihomoravský

Liberecký
Ústecký
Královéhradecký
Karlovarský

Počet podpořených ZČ

Praha

Středočeský

Pardubický

Plzeňský

Moravskoslezský
Olomoucký

Vysočina

707

Max. částka podpory

1 650 000 Kč

Min. částka podpory

92 Kč

Průměrná částka podpory

48 666 Kč

Medián

14 587 Kč

Zlínský

Jihočeský
Jihomoravský

i
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Zde jsou započítány pouze částky, které jednotlivé svazy přerozdělily
přímo jednotlivým ZČ, a nejsou zde započteny finance, které ZČ
mohly získat prostřednictvím vlastních projektů svazů.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Detailní informace sportovní svazích
Sportovní svazy byly pro účely analýzy rozděleny do tří skupin. Jedná se o skupinu „Velké organizace“, která zahrnuje svazy, které
obdržely nejvíce peněžních prostředků ČOV, dále pak svazy patřící do „TOP80“, které lze považovat za velice rozšířené napříč veřejností.
Ve skupině „Ostatní svazy“ jsou především malé svazy, které nemají tak velkou tradici jako svazy v předchozích dvou skupinách.
Velké organizace
1) Český olympijský výbor
2) Česká obec sokolská
3) Fotbalová asociace ČR
4) Český svaz ledního hokeje
5) Český paralympijský výbor

• Jednotlivé svazy byly
očíslovány za
účelem snazší
orientace v reportu.
• Svazy patřící do
Autoklubu ČR nebyly
předmětem popisu,
Automotoklub ČR byl
analyzován jako
1 sportovní svaz.

Svazy TOP80
6) Aerobic
7) Aerokluby
8) Atletika
9) Autoklub ČR
10) Badminton
11) Baseball
12) Basketbal
13) Biatlon
14) Biketrial
15) Boby
16) Box
17) Budokai
18) Curling
19) Cyklistika
20) Florbal
21) Full contact
22) Goju ryu
23) Golf
24) Gymnastika
25) Házená
26) Hokejbal
27) Horolezectví

28) Jachting
29) Jezdectví
30) Judo
31) Kanoistika
32) Karate
33) Karate jka
34) Kolečkové bruslení
35) Krasobruslení
36) Kuželky
37) Lukostřelba
38) Lyžování
39) Modelářství
40) Moderní gymnastika
41) Moderní pětiboj
42) Nohejbal
43) Orientační sporty
44) Plavání
45) Potápěčství
46) Pozemní hokej
47) Radiový orient. běh
48) Rafting, vodáctví
49) Rugby

Ostatní svazy
50) Rychlobruslení
51) Saně
52) Silový trojboj
53) Skiboby
54) Softball
55) Squash
56) Stolní tenis
57) Střelectví
58) Šachy
59) Šerm
60) Taekwondo itf
61) Taekwondo wtf
62) Taneční sport
63) Tenis
64) Tradiční karate
65) Triatlon
66) Veslování
67) Vodní lyžování
68) Vodní pólo
69) Volejbal
70) Vzpírání
71) Zápas

72) Americký fotbal
73) Billiard
74) Dračí lode
75) Fistball
76) Frisbee
77) Cheerleaders
78) Korfbal
79) Kulturistika
80) Lacrosse
81) Lifesaving
82) Metaná
83) Minigolf
84) Muay-Thai
85) Petangue
86) Psí spřežení
87) Sportovní rybaření
88) Šipky
89) Vodní motorismus
90) Racquetball*
*Česká asociace racquetballu
nečerpala v roce 2014 žádné
finanční prostředky od ČOV
a tudíž není zahrnuta do analýzy

Pro každý sportovní svaz byly vytvořeny vždy 2 slidy (vzory jsou na následujících dvou stranách), jedná se o následující oblasti:
• Základní informace
• Čerpání finančních prostředků ČOV
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy
Sportovní svazy – základní informace
Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Česká asociace amerického fotbalu
Základní informace
o sportovním svazu:
• Název sportu
• Rok založení
• Předseda svazu
• Rozpočet
• Počet klubů
• Počet členů
Údaje jsou platné k roku
2013 (pokud není uvedeno
jinak).

Základní informace
o svazu, jedná se zejména
o informace týkající se
členství v domácích
a mezinárodních
federacích, pole působnosti
daného sportovního svazu
a organizační struktura.

Základní údaje o sportovním svazu

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Název sportu

Americký fotbal

Rok založení

1994

Předseda svazu

Filip Hobza

Rozpočet

3,21 mil. Kč

Email

info@caaf.cz

Počet klubů

26

Web

www.caaf.cz

Počet členů

1 683

Telefon

777 402 537

Adresa

Oficiální logo sportovního
svazu

U Slavie 1540/2a
Praha 10
100 00

Základní údaje

Významné úspěchy

• Česká asociace amerického fotbalu (ČAAF) je dobrovolným
sdružením s právní subjektivitou, které organizuje americký
fotbal v České republice.
• Organizuje nejvyšší českou soutěž ČLAF i její juniorskou verzi
ČLJAF. Do její kompetence spadá také česká reprezentace v
americkém fotbale.
• ČAAF zastupuje český americký fotbal v České unii sportu,
Evropské federaci amerického fotbalu (EFAF) a v Mezinárodní
federaci amerického fotbalu (IFAF).
• Orgány ČAAF jsou Předsednictvo, Rada, Disciplinární komise
a odborné komise.

• V rámci České ligy amerického fotbalu (ČLAF), která je
nejvyšší soutěží amerického fotbalu na území ČR, lze
považovat za nejúspěšnější klub Prague Black Panthers, který
vznikl v roce 2012 sloučením dvou nejlepších týmu z České
republiky, Prague Panthers a Prague Black Hawks. (2009)
• V roce 2009 tento tým, respektive Prague Pathers vyhrál
Pohár EFAF, což je klubová soutěž v americkém fotbalu mezi
evropskými týmy.
• Reprezentace dosáhla dvou bronzových umístění v rámci
skupiny C. Historicky první utkání reprezentace na území ČR
proběhlo v roce 2010, kdy Česko porazilo tým Slovenska.

Kontaktní údaje
o sportovním svazu:
• Adresa
• Email
• Web
• Telefon

Zde jsou popsány významné úspěchy jednotlivců a družstev, jak na domácí, tak i na mezinárodní
scéně. Nejsou opomenuty taktéž úspěchy dětí, mládeže a juniorů.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy

Podíl, jaký získal daný svaz
v roce 2014
z loterijních finančních
prostředků
přerozdělovaných ČOV.

Sportovní svazy – Čerpání finančních prostředků ČOV

Podíl, jaký činil přijatý
příspěvek loterijních financí
přerozdělovaných ČOV na
rozpočtu svazu v roce 2014
(příjmová strana rozpočtu).

Pořadí dle velikosti
obdrženého podílu v rámci
všech svazů, které
příspěvek získaly.

Pořadí dle velikosti podílu
na vlastním rozpočtu
svazu.

Poměr, v jakém byly přijaté
prostředky využity v roce
2014 a v jakém byly
převedeny do následujícího
roku.

Rozdělení příspěvku dle
využití – převod na
základní články či využití
na vlastní projekty a aktivity
svazu.

Účel využití příspěvku
základními články.

Počet podpořených základních článků, maximální, minimální,
průměrná a medián výše podpory přerozdělené základním
článkům daného svazu.
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Účel využití příspěvku
svazem.
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Velké organizace
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Velké organizace – seznam

Velké organizace
1) Český olympijský výbor
2) Česká obec sokolská
3) Fotbalová asociace ČR
4) Český svaz ledního hokeje
5) Český paralympijský výbor

Svazy TOP80
6) Aerobic
7) Aerokluby
8) Atletika
9) Autoklub ČR
10) Badminton
11) Baseball
12) Basketbal
13) Biatlon
14) Biketrial
15) Boby
16) Box
17) Budokai
18) Curling
19) Cyklistika
20) Florbal
21) Full contact
22) Goju ryu
23) Golf
24) Gymnastika
25) Házená
26) Hokejbal
27) Horolezectví

28) Jachting
29) Jezdectví
30) Judo
31) Kanoistika
32) Karate
33) Karate jka
34) Kolečkové bruslení
35) Krasobruslení
36) Kuželky
37) Lukostřelba
38) Lyžování
39) Modelářství
40) Moderní gymnastika
41) Moderní pětiboj
42) Nohejbal
43) Orientační sporty
44) Plavání
45) Potápěčství
46) Pozemní hokej
47) Radiový orient. běh
48) Rafting, vodáctví
49) Rugby

Ostatní svazy
50) Rychlobruslení
51) Saně
52) Silový trojboj
53) Skiboby
54) Softball
55) Squash
56) Stolní tenis
57) Střelectví
58) Šachy
59) Šerm
60) Taekwondo itf
61) Taekwondo wtf
62) Taneční sport
63) Tenis
64) Tradiční karate
65) Triatlon
66) Veslování
67) Vodní lyžování
68) Vodní pólo
69) Volejbal
70) Vzpírání
71) Zápas
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72) Americký fotbal
73) Billiard
74) Dračí lode
75) Fistball
76) Frisbee
77) Cheerleaders
78) Korfbal
79) Kulturistika
80) Lacrosse
81) Lifesaving
82) Metaná
83) Minigolf
84) Muay-Thai
85) Petangue
86) Psí spřežení
87) Sportovní rybaření
88) Šipky
89) Vodní motorismus
90) Racquetball*
*Česká asociace racquetballu
nečerpala v roce 2014 žádné
finanční prostředky od ČOV
a tudíž není zahrnuta do analýzy
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
1) Český olympijský výbor – Základní informace

Základní údaje o sportovní organizaci
Název sportu

Olympijský výbor

Rok založení

1899

Předseda svazu

Jiří Kejval

Rozpočet

141 mil. Kč

pozn.: bez výjimečných projektů z rozpočtu org.
Česká Olympijská (např. Olympijský park Letná)

Uvedené údaje byly validovány organizací

Kontaktní údaje

Adresa

Benešovská 6
Praha 10
101 00

Email

info@olympic.cz

Web

olympic.cz

Telefon

271 730 622

Logo sportovní organizace

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český olympijský výbor má dle Olympijské charty rozvíjet
a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast
České republiky na olympijských hrách.
• ČOV zastupuje zájmy českého sportu a jeho celku vůči státu.
• ČOV má za cíl zlepšení postavení sportu ve společnosti a jeho
zpřístupnění nejširší veřejnosti. Usiluje o zlepšení a větší
transparentnost v oblasti financování sportu.
• ČOV se zaměřuje především na oblast sportu mládeže a dětí.
• Orgány ČOV jsou Plénum, Výkonný výbor, Složky ČOV,
Komise ČOV a Ombudsman.

• Česká reprezentace získala v letech 1996 – 2012 na letních
olympijských hrách celkem 44 medailí (14x zlato, 15x stříbro
a 15x bronz), především v atletice, kanoistice a střelbě.
• Na zimních olympijských hrách v letech 1994 – 2014 získala ČR
24 medailí (7x zlato, 9x stříbro a 8x bronz), především
v běhu na lyžích, ledním hokeji, rychlobruslení, lyžování
a biatlonu.
• V počtu získaných medailí byly nejúspěšnější letní olympijské hry
v Atlantě (11 medailí – 4x zlato, 3x stříbro a 4x bronz), kde česká
reprezentace dominovala především v kanoistice.
• Prozatím nejúspěšnější zimní olympijské hry pro ČR v počtu
získaných medailí byly v Soči s celkem 8 medailemi.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
1) Český olympijský výbor – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český olympijský výbor přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
28 820 000 Kč, z čehož bylo cca 83 % vyčerpáno v roce 2014 a zbylých 17 %
bude využito v následujících letech.

23. / 90

2. / 90

23 812 825 Kč
čerpáno v 2014

5 007 175 Kč
převedeno na 2015

Česko sportuje

10 584 763 Kč

Olympijská park Soči-Letná (dětský program)

7 154 672 Kč

Sportuj s námi (ČUS)
Olympiáda dětí a mládeže 2014
Olympijská park Soči-Letná (obědy a balíčky pro děti)
Právní služby (spojené s celkovou loterijní agendou
ČOV)

3 000 000 Kč
2 541 000 Kč
407 609 Kč
124 781 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
2) Česká obec sokolská – Základní informace

Základní údaje o spolku
Název sportu

Česká obec sokolská

Rok založení

1862

Starosta spolku

Hana Moučková

Rozpočet

Logo spolku

Kontaktní údaje

Adresa

Újezd 450
Praha 1 – Malá Strana
118 01

96 mil. Kč

Email

post@sokol.eu

Počet jednot

1 109

Web

sokol.eu

Počet členů

159 771

Telefon

257 007 111

Uvedené údaje byly validovány spolkem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Česká obec sokolská (ČOS) byla zřízena ve veřejném zájmu
s cílem zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat
a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou
činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému
jednání v soukromém i veřejném životě.
• Hlavní činností ČOS je prostřednictvím tělesné výchovy
a sportu, společenské a kulturní činnosti, přispívat
ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovni
naší společnosti a vychovávat k občanské odpovědnosti.
• Organizačními jednotkami ČOS jsou pobočné spolky,
a to tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy.

• Dr. dospělých – NH S. Tymákov 2. m v I.lize
• Dr. mládeže – NH S. Tymákov 1. MČR (4x za sebou)
• Dospělí – Zástěrová S. Písek kanoistika 4.,7. MS; J. Ježek
S. P. Vršovice judo 9.MS; K. Pálešová S. Brno I SG 1. SP
bradla; Š. Křížková, S. Dobruška badminton čl. dr. 3.ME;
Petříčková, Valešová S. B. Heršpice krasojízda 6. MS;
T. Metelková S HK atletika 28. MS.
• Mládež – A. Choupeniitch S. Brno I šerm 5. ME, 7.MS;
Desenský S.HK atletika 8. ME; Buben S.HK2 stolní tenis 5.
ME; Rohanová, Chvátal S. Kampa RaR 6. ME, 12. MS;
L. Hofbauer S Jižní Svahy vzpírání 14. ME.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
2) Česká obec sokolská – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Česká obec sokolská přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí

2,02 %

6%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
5 764 000,- Kč, z čehož bylo 96 % přerozděleno základním článkům, 0 %
použil spolek na vlastní aktivity a zbylých 4 % bude využito v následujících
letech.

76. / 90

10. / 90

96 %

4%
325 700 Kč

Čerpáno v 2014
Převedeno
na 2015 na 2015
Čerpáno v 2014
Převedeno
5 438 300 Kč
Základní
články
Základní články

Převedeno
Vlastní
projekty na 2015
Převedeno na 2015

Počet podpořených ZČ

celoroční činnost oddílu
tělovýchovné jednotky TJ SOKOL

5 438 300 Kč

69

Max. částka podpory

388 300 Kč

Min. částka podpory

4 500 Kč

Průměrná částka podpory

78 816 Kč

Medián

56 100 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
3) Fotbalová asociace České republiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Fotbal

Rok založení

1901

Předseda svazu

Miroslav Pelta

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Diskařská 2431/4
Praha 6
160 17

cca 500 mil. Kč

Email

facr@fotbal.cz

Počet klubů

4 148

Web

fotbal.cz

Počet členů

cca 300 000

Telefon

233 029 111

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• FAČR je členem Mezinárodní fotbalové asociace FIFA, Unie
evropských fotbalových asociací UEFA, Českého
olympijského výboru ČOV a České unie sportu ČUS.
• FAČR organizuje nejvyšší české fotbalové soutěže Synotip
ligu, Fotbalovou národní ligu a Pohár České pošty.
• V roce 2014 spustil FAČR projekty „Můj první gól“ a „Měsíc
náborů“ zaměřené na podporu náboru nových členů
v kategorii dětí a mládeže.
• Vrcholnými orgány FAČR jsou Valná hromada a Výkonný
výbor, který je volen na 4-leté období.

• 1996 – 2. místo z Mistrovství Evropy je dosud nejlepší
výsledek české seniorské fotbalové reprezentace
v mezinárodních soutěžích.
• 2001 – zlatá medaile z Mistrovství Evropy hráčů do 21 let.
• 2004 – 3. místo pro ČR na Mistrovství Evropy mužů. Milan
Baroš se stal s 5 góly nejlepším střelcem celého turnaje.
• 2007 – Česká fotbalová reprezentace do 20 let získala na
Mistrovství světa stříbrné medaile. Jedná se o největší úspěch
tohoto mládežnického výběru.
• 2011 – Juniorská reprezentace do 19 let získává stříbro na
Mistrovství Evropy.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
3) Fotbalová asociace České republiky – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Fotbalová asociace České republiky přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 89 342 000 Kč,
z čehož bylo cca 11 % přerozděleno základním článkům, 17 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 68 % bude využito v následujících letech.

16. / 90

1. / 90

32%

68%
Čerpáno v 2014

9 883 900 Kč

Převedeno na 2015

19 109 400 Kč

60 348 700 Kč
Základní články

Počet podpořených ZČ
Sportovní činnost dětí a
mládeže

Rozvoj a propagace

9 383 900 Kč

500 000 Kč

Převedeno na 2015

Vlastní projekty

21

Max. částka podpory

1 000 000 Kč

Min. částka podpory

40 000 Kč

Průměrná částka podpory

470 662 Kč

Medián

500 000 Kč
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Společné projekty
sportování dětí a mládeže

5 000 000 Kč

Sport bez předsudků aneb
staň se kapitánem

5 000 000 Kč

Tréninkové vybavení

4 993 300 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
4) Český svaz ledního hokeje – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Českomoravská
2420/15
Praha 9
190 00

cca 256 mil. Kč

Email

office@czehockey.cz

Počet klubů

729

Web

cslh.cz

Počet členů

110 000

Telefon

211 158 000

Název sportu

Lední hokej

Rok založení

1908

Předseda svazu

Tomáš Král

Rozpočet

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Lední hokej patří k nejpopulárnějším sportům v ČR o čemž
svědčí i do loňského roku držený rekord v návštěvnosti
na Mistrovství světa z domácího šampionátu v roce 2004.
• ČSLH organizuje na centrální úrovní extraligu, I. a II. ligu
mužů.
• Skrze krajské svazy pak extraligu a ligu mladšího dorostu
a další mužské, juniorské, dorostenecké či žákovské soutěže.
• Nejvyšším orgánem svazu je konference, která je svolávána
jednou za dva roky a jednou za čtyři roky je volební období.
Mezi konferencemi řídí ČSLH jedenáctičlenný výkonný výbor,
v jehož čele stojí prezident svazu.

• Česká hokejová reprezentace patří mezi nejlepší národní týmy
světa. Dokázala jako jediná vyhrát třikrát mistrovství světa
v řadě (1999-2001) v systému playoff a rovněž jako jediná
získala za tuto dobu celkem 6 zlatých medailí.
• 1998 – Česká hokejová reprezentace vyhrává zlatou medaili
na ZOH v Naganu.
• Neodmyslitelnou legendou českého hokeje je Jaromír Jágr,
považovaný za jednoho z nejlepších hokejistů všech dob.
• Z celkem 22 účastí na MS si česká reprezentace přivezla šest
zlatých, jednu stříbrnou a pět bronzových medailí.
• Junioři do 20 let – Mistři světa 2000, 2001.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
4) Český svaz ledního hokeje – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz ledního hokeje přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 23 056 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 58 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 42 % bude využito v následujících letech.

53. / 90

3. / 90

58%

42%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

13 283 556 Kč

9 772 444 Kč
Základní
Základníčlánky
články

U17 přípravný
kemp USA

Převedeno na
na 2015
2015
Převedeno

8 493 254
Kč

Dětské
brankářské sety
Hokejky
Akademie ČSLH

Vlastní
Vlastní projekty
projekty

2 848 340
Kč
992 316 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
5) Český paralympijský výbor – Základní informace

Základní údaje o sportovní organizaci
Název sportu

Český paralympijský výbor

Rok založení

1994

Předseda svazu

Vojtěch Volejník

Rozpočet

Logo sportovní organizace

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

22 mil. Kč

Email

office@paralympic.cz

Počet klubů

155

Web

paralympic.cz

Počet členů

15 037

Telefon

223 017 454

Uvedené údaje byly validovány organizací

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český paralympijský výbor (ČPV) byl založen z iniciativy
Mezinárodního paralympijského výboru jako paralelní
organizace vůči Českému olympijskému výboru.
• ČPV ovlivňuje prostřednictvím sdružených svazů přípravu
sportovců na vrcholné světové soutěže.
• Jedním z hlavních úkolů ČPV je zabezpečení důstojné
reprezentace ČR na letních i zimních Paralympiádách,
Deaflympiádách (pro neslyšící) a Global Games
(pro intelektově znevýhodněné).
• ČPV sdružuje jednotlivé svazy postižených sportovců a jejich
zástupci tvoří grémium ČPV.

• Na XIV. Letních paralympijských hrách v Londýně 2012
získala ČR 11 medailí (1-6-4).
• Na XIII. Letních paralympijských hrách v Pekingu 2008 získala
ČR 27 medailí (6-3-18).
• Na XII. Letních paralympijských hrách v Aténách 2004 získala
ČR 31 medailí (16-8-7).
• Na XXII. Letní deaflympijských hrách v Sofii 2013 získala
ČR 3 medadile (0-2-1).
• Na XVI. Zimních deaflympijských hrách v Salt Lake City 2007
získala ČR 9 medadile (4-3-2).
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
5) Český paralympijský výbor – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

1,01 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český paralympijský přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

13 %

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
2 882 000 Kč, z čehož bylo 100 % přerozděleno základním článků, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 0 % bude využito v následujících letech.

29. / 90

19. / 90

100%
Čerpáno
v 2014 na 2015
Čerpáno v 2014
Převedeno

2 882 000 Kč
Základní články

Základní články
Vlastní projekty
Převedeno na 2015

5

Počet podpořených ZČ
Příspěvek na činnost, a to výhradně
za účelem a pro použití
na tělovýchovné a sportovní
činnosti dětí a mládeže

2 882 000 Kč

Max. částka podpory

1 281 619 Kč

Min. částka podpory

147 332 Kč

Průměrná částka podpory

576 400 Kč

Medián

370 245 Kč
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Svazy TOP80

Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Svazy TOP80 – seznam

Velké organizace
1) Český olympijský výbor
2) Česká obec sokolská
3) Fotbalová asociace ČR
4) Český svaz ledního hokeje
5) Český paralympijský výbor

Svazy TOP80
6) Aerobic
7) Aerokluby
8) Atletika
9) Autoklub ČR
10) Badminton
11) Baseball
12) Basketbal
13) Biatlon
14) Biketrial
15) Boby
16) Box
17) Budokai
18) Curling
19) Cyklistika
20) Florbal
21) Full contact
22) Goju ryu
23) Golf
24) Gymnastika
25) Házená
26) Hokejbal
27) Horolezectví

28) Jachting
29) Jezdectví
30) Judo
31) Kanoistika
32) Karate
33) Karate jka
34) Kolečkové bruslení
35) Krasobruslení
36) Kuželky
37) Lukostřelba
38) Lyžování
39) Modelářství
40) Moderní gymnastika
41) Moderní pětiboj
42) Nohejbal
43) Orientační sporty
44) Plavání
45) Potápěčství
46) Pozemní hokej
47) Radiový orient. běh
48) Rafting, vodáctví
49) Rugby

Ostatní svazy
50) Rychlobruslení
51) Saně
52) Silový trojboj
53) Skiboby
54) Softball
55) Squash
56) Stolní tenis
57) Střelectví
58) Šachy
59) Šerm
60) Taekwondo itf
61) Taekwondo wtf
62) Taneční sport
63) Tenis
64) Tradiční karate
65) Triatlon
66) Veslování
67) Vodní lyžování
68) Vodní pólo
69) Volejbal
70) Vzpírání
71) Zápas
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72) Americký fotbal
73) Billiard
74) Dračí lode
75) Fistball
76) Frisbee
77) Cheerleaders
78) Korfbal
79) Kulturistika
80) Lacrosse
81) Lifesaving
82) Metaná
83) Minigolf
84) Muay-Thai
85) Petangue
86) Psí spřežení
87) Sportovní rybaření
88) Šipky
89) Vodní motorismus
90) Racquetball*
*Česká asociace racquetballu
nečerpala v roce 2014 žádné
finanční prostředky od ČOV
a tudíž není zahrnuta do analýzy
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
6) Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Ohradské náměstí
1628/7a
Praha 5
155 00

cca 8,1 mil. Kč

Email

jana.havrdova@fisaf.cz

Počet klubů

80

Web

fisaf.cz

Počet členů

2 500

Telefon

602 306 858

Název sportu

Aerobic a fitness

Rok založení

1992

Předseda svazu

Jana Havrdová

Rozpočet

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (ČSAE) je
dobrovolným sdružením provozující různé formy aerobiku
a fitness. Je součástí mezinárodní organizace FISAF.
• ČSAE se stará o reprezentaci ve všech věkových úrovních,
organizuje nejvyšší české soutěže v rámci veškerých
členských disciplín, ale také kurzy pro trenéry a rozhodčí,
workshopy, semináře a jiné.
• Svaz pořádá v rámci iniciativy „Česko se hýbe“ projekt “Děti
na startu“ a „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“.
• Orgány ČSAE jsou Valná hromada, Prezident, Výkonný výbor
a jednotlivé komise.

• Legendou českého sportovního aerobiku je Olga Šípková,
dvojnásobná mistryně Evropy z let 1995 a 1997, čtyřnásobná
mistryně ČR mezi lety 1993 a 1998 a mistryně světa z roku
1997.
• Česká republika patří v současnosti mezi velmoci
v kategoriích step a fitness aerobik.
• Vycházející hvězdou českého aerobiku je 26 letá Denisa
Barešová, mistryně světa pro rok 2010. V roce 2004 se stala
mistryní světa i mistryní Evropy v juniorské kategorii.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
6) Český svaz aerobiku a fitness, FISAF.cz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz aerobiku a fitness, FISAF.cz přijal v roce 2014 na podporu sportu

0,35 %

dětí a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
995 000 Kč, z čehož bylo cca 6 % přerozděleno základním článkům, 23 %
použil svaz na vlastní aktivity a zbylých 71 % bude využito v následujících
letech.

31. / 90

40. / 90

29%

71%
Čerpáno vv 2014
2014
Čerpáno

60 000 Kč

Převedeno na
na 2015
2015
Převedeno

229 963 Kč

705 593 Kč
Základní
články Vlastní
Vlastní
projekty Převedeno
Převedeno
na 2015
Základní
články
projekty
na 2015

Počet podpořených ZČ
Podpora pojektu "
Děti na startu"

60 000 Kč

1

Max. částka podpory

60 000 Kč

Min. částka podpory

60 000 Kč

Průměrná částka podpory

60 000 Kč

Medián

60 000 Kč
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Projekt "Děti na
startu"

229 963 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
7) Aeroklub České republiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Letecké sporty a parašutismus

Rok založení

1909

Předseda svazu

Vlastimil Dvořák

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

U Pergamenky 3
Praha 7
171 00

cca 19,8 mil. Kč

Email

sec@aecr.cz

Počet klubů

108

Web

aecr.cz

Počet členů

6 217

Telefon

777 189 173

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Aeroklub České republiky (AeČR) je dobrovolným sdružením
vzniklým za účelem provozování leteckých sportů
a parašutismu. S 85 letišti je největším leteckým
provozovatelem a uživatelem vzdušného prostoru v ČR.
• AeČR je zástupcem České republiky v Mezinárodní letecké
federaci FAI. AeČR zajišťuje organizaci přípravy reprezentace
v leteckých sportech a její účast na mezinárodních soutěžích.
• Orgány AeČR jsou valná hromada, Prezident, Výkonný výbor
a jednotlivé Odborné sportovní komise.

• Petr Kopfstein – letecká akrobacie:
• vítěz Red Bull Air Race Challenger Cup 2014
• 1. místo na Mistrovství ČR 2014 v kategorii Unlimited
• 14. místo na Mistrovství světa 2013
• Martin Šonka – letecká akrobacie:
• Pilot v seriálu Red Bull Air Race
• 3. místo na MS 2013 Unlimited – Free Style
• 1. místo Mistrovství ČR 2013 v kategorii Unlimited
• Reprezentanti Aeroklubu ČR se s výraznými úspěchy
pravidelně účastní mezinárodních soutěží, Mistrovství Evropy
i světa ve všech disciplínách i věkových kategoriích.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
7) Aeroklub České republiky – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Podíl
Podílna
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,39 %

Aeroklub České republiky přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 1 112 000 Kč,
z čehož bylo cca 43 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 57 % bude využito v následujících letech.

38. / 90

34. / 90

43%

57%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

478 244 Kč

633 756 Kč
Základní
články
projekty
na 2015
Základní
článkyVlastníVlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015

Počet podpořených ZČ
Letecké centrum Karlovy
Vary

Letecké centrum ČR

278 000 Kč

200 244 Kč

2

Max. částka podpory

278 000 Kč

Min. částka podpory

200 244 Kč

Průměrná částka podpory

239 122 Kč

Medián

239 122 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
8) Český atletický svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Atletika

Rok založení

1993

Předseda svazu

Libor Varhaník

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Diskařská 100
Praha 6
169 00

cca 190 mil. Kč

Email

atletika@atletika.cz

Počet klubů

275

Web

atletika.cz

Počet členů

55 000

Telefon

242 429 267

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český atletický svaz (ČAS) je sdružením atletických oddílů
a klubů na území České republiky. Je členem Mezinárodní
asociace atletických federací (IAAF).
• ČAS organizuje atletické soutěže na území ČR a vytváří
podmínky pro jejich další rozvoj. Zajišťuje reprezentaci ČR na
mezinárodních soutěžích.
• Prioritou ČAS je péče o mládež, ke které podle věku dochází
ve Sportovních střediscích, centrech mládeže a gymnáziích.
Nejmladším dětem je určen projekt Atletika pro děti.
• Orgány ČAS jsou Valná hromada, Výbor, Předsednictvo,
Komise a Rady.

• 11 medailí na OH (5x zlato, 1x stříbro, 5x bronz) a 21 medailí
na Mistrovství světa v atletice (12x zlato, 5x stříbro, 4x bronz).
• Mezi nejúspěšnější české atlety patří Jan Železný (3x zlato
a 1x stříbro na OH, 3x mistr světa, držitel světového rekordu
v hodu oštěpem), Barbora Špotáková (2x zlato na OH,
mistryně světa a mistryně Evropy, držitelka světového rekordu
v hodu oštěpem) a Roman Šebrle (1x zlato, 1x stříbro na OH,
mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy, historicky první
přemožitel hranice 9000 bodů ve víceboji).
• Desetibojař Jiří Sýkora získává na MS juniorů 2014 první
mužskou juniorskou zlatou medaili pro ČR.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
8) Český atletický svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český atletický svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 8 516 000 Kč,
z čehož bylo cca 35 % přerozděleno základním článkům a zbylých 65 % bude
využito v následujících letech.

82. / 90

6. / 90

35%

65%
Čerpáno
Čerpánovv2014
2014

1 799 704 Kč

Převedeno
Převedenona
na2015
2015

1 199 335 Kč

5 516 961 Kč
Základní články

Vlastní projekty

Počet podpořených ZČ
Podpora mládeže v
atletických klubech a
oddílech

Max. částka podpory
1 799 704
Kč

Min. částka podpory

Převedeno na 2015

125
71 116 Kč
92 Kč

Průměrná částka podpory

14 398 Kč

Medián

10 396 Kč
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Nákup překážek

1 199 335
Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
9) Autoklub ČR – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Autoklub České republiky

Rok založení

1990

Předseda svazu

PaedDr. Roman Ječmínek

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Opletalova 1337/29
Praha 1 – Nové Město
110 00

cca 139 mil. Kč

Email

autoklub@autoklub.cz

Počet klubů

cca 906

Web

autoklub.cz

Počet členů

11 513

Telefon

222 898 224

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Autoklub České republiky (AČR) je samosprávným
a dobrovolným spolkem zájemců o motorismus a činnost
v AČR.
• AČR je právním nástupcem Československého autoklubu,
který byl právním nástupcem Autoklubu republiky
Československé.
• AČR je na základě rozhodnutí příslušných mezinárodních
organizací jako jediný oprávněn řídit danou oblast
motoristického a nemotorového sportu v ČR, a to v rozsahu
jimi stanoveným.
• AČR je členem Českého olympijského výboru.

•
•
•

•
•

•

Vytvoření jezdeckých akademií SZM a TZM pro získávání nových talentů,
podpora juniorské mládeže.
Uspořádání 6 podniků MS a 10 podniků ME v motocyklových disciplínách
v roce 2014.
Zisk 16 umístění do 3. místa v seriálech ME a MS 2014 v motocyklových
disciplínách, tituly mistrů Evropy v závodech automobilů do vrchu, v rally,
autocrossu.
Vytvoření Komise žen na podpora jejich činnosti pro účast žen
v motocyklovém sportu.
ME v rally Barum Czech rally Zlín, ME v závodech automobilů do vrchu
Ecce Homo, ME v Autocrossu a to dokonce na dvou podnicích v ČR,
ME v závodech kamionů.
Významná podpora mládeže v oblasti Kartingu a ostatních juniorských
disciplínách.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
9) Autoklub ČR – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Autoklub ČR přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí a mládeže z financí
poskytnutých loterijními společnostmi celkem
9 730 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

68. / 90

4. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

9 730 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím není zřejmé, na jaké účely svaz prostředky
využije, nicméně na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
10) Český badmintonový svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Badminton

Rok založení

1993

Předseda svazu

Hana Procházková

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 10,5 mil. Kč

Email

badminton@cuscz.cz

Počet klubů

158

Web

czechbadminton.cz

Počet členů

6 567

Telefon

242 429 214

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český badmintonový svaz (ČBaS) je dobrovolným
samostatným spolkem sdružujícím fyzické a právnické osoby
provozující badminton a související aktivity.
• ČBaS je členem České unie sportu, Českého olympijského
výboru, Světové badmintonové federace a Evropské
badmintonové federace.
• ČBaS organizuje soutěže na všech výkonnostních, věkových
či územních úrovních, zajišťuje reprezentaci ČR.
• Centrálními orgány ČBaS jsou valná hromada, předseda,
výkonný výbor, dozorčí rada, legislativní rada a odborné
komise.

2005 – Pavla Janošová a Kristína Ludíková získaly bronzovou
medaili na Mistrovství Evropy juniorů.
2007 – Kristína Ludíková se stala juniorskou mistryní Evropy.
2008 – Petr Koukal a Kristína Ludíková se zúčastnili OH
v Pekingu.
2009 – Petr Koukal zvítězil na Mezinárodním mistrovství ČR.
2014 – Petr Koukal 2. místo na US Open Grand Prix.
2014 – Klub Brno – Jehnice obsadil 3. místo na ME klubů.
2014 – Kristína Gavnholt 5. místo na ME jednotlivců.
Nominace Mojmíra Hnilici jako vrchního rozhodčího olympijského
turnaje v roce 2016.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
10) Český badmintonový svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,37 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český badmintonový svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 1 057 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 3 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 97 % bude využito v následujících letech.

42. / 90

37. / 90

3%

97%
Čerpáno v 2014

34 505 Kč

Převedeno na 2015
1 022 495 Kč

Převedeno
na 2015
Základní
články Vlastní
Vlastní
projektyPřevedeno
Základní
články
projekty
na 2015

Vzdělávání
trenérů, školení a
metodika
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
11) Česká baseballová asociace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Baseball

Rok založení

1993

Předseda svazu

Petr Ditrich

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 15,8 mil. Kč

Email

baseball@baseball.cz

Počet klubů

52

Web

baseball.cz

Počet členů

5 432

Telefon

242 429 211

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
•

•
•
•

•
•

Česká baseballová asociace (ČBA) je sdružena v rámci České unie sportu
a je členem Mezinárodní baseballové organizace IBAF a Evropské
baseballové konfederace CEB.
ČBA řídí veškeré soutěže všech úrovní na území ČR, Český baseballový
pohár a reprezentaci všech věkových kategorií.
Počet registrovaných členů ČBA je šestý nejvyšší v Evropě.
V lednu 2015 představila ČBA koncepci rozvoje mládeže 2015 – 2018
za účelem navýšení členské základny mládeže a zvýšení popularity
a kvality mládežnického baseballu.
Orgány ČBA jsou Parlament, výkonný výbor, předseda a jednotlivé
Komise.
V březnu 2015 představila ČBA projekt „Vzdělávání a podpora trenérů 2015 - Trenéři pro Tokio 2020“ a „Systém trenérského vzdělávání výchova trenérů“ 2015-2019.

•

•
•
•

•

Od počátku české baseballové extraligy v roce 1993 dominují této soutěži
dva brněnské týmy. Draci Brno tuto soutěž ovládli již 19x a týmu Technika
Brno se podařilo 3x získat titul mistra ČR.
Český tým se poprvé v roce 2005 zúčastnil Mistrovství světa,
v mládežnických kategoriích je pravidelným účastníkem MS.
Nejcennější umístění z MS je z roku 2014 (do 21 let) 5. místo.
Největší úspěch NT mužů je z roku 2014 (4. místo), z ME U21 má ČR dvě
zlaté medaile, z ME juniorů jsou nejlepším umístění dvě poslední stříbrné
příčky, z kategorií do 15 a 12 let obsazuje baseball pravidelně medailové
pozice. ČBA je pravidelným pořadatelem nejvýznamnějších sportovních
akcí v Evropě.
V roce 2014 hostila Česká republika Mistrovství Evropy. Česká
reprezentace na tomto šampionátu obsadila historicky nejlepší příčky, když
skončila na 4. místě.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
11) Český baseballový svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,44 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český baseballový svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 1 262 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

60. / 90

30. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

1 262 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

podpora klubům
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
12) Česká basketbalová federace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Basketbal

Rok založení

1992

Předseda svazu

Miroslav Jansta

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 81,4 mil. Kč

Email

cbf@cbf.cz

Počet klubů

528

Web

cbf.cz

Počet členů

35 856

Telefon

242 429 229

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Česká basketbalová federace (ČBF) je zájmovým spolkem
fyzických a právnických osob provozujících basketbal.
• ČBF je členem České unie sportu, Českého olympijského
výboru a FIBA (Mezinárodní basketbalová federace).
• ČBF je jediným představitelem českého basketbalu ve všech
jeho disciplínách a věkových kategoriích, zajišťuje
reprezentaci ČR a organizuje oficiální soutěže na území ČR.
• Orgány ČBF jsou valná hromada, výkonný výbor, dozorčí
rada, sekretariát a odborné komise.

• Již 4 čeští hráči byli draftováni do americké NBA.
• Reprezentace žen v roce 2005 získala titul na ME a v roce 2010 2.
místo na domácím MS. V letech 2008, 2012 a 2014 se zúčastnila
Letních olympijských her (v roce 2004 obsadila konečné 5. místo).
• Reprezentace mužů se v historii ČR celkem 4x kvalifikovala na ME.
• Nejúspěšnějším mužským českým týmem je ČEZ Basketball Nymburk
jenž v sezoně 2013/2014 vyhrál již 11. titul národní basketbalové ligy
v řadě.
• Nejúspěšnějším ženským českým týmem je Imos Brno, který v roce
2006 vyhrál ženskou Euroligu.
• Juniorky U16 obsadily v letech 2013 a 2014 2. místo na ME a v roce
2014 4 místo na MS.
• Junioři U16 obsadili v roce 2011 2. místo na ME.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
12) Česká basketbalová federace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká basketbalová federace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 7 328 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 9 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 91 % bude využito v následujících letech.

54. / 90

7. / 90

9%

91%
Čerpáno v 2014

636 851 Kč

Převedeno na 2015
6 691 149 Kč

Základní
články
projekty
na 2015
Základní
článkyVlastní
Vlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015

Minibasketbalové
turnaje
Reprezentace U16
dívky
Reprezentace U15
dívky

175 000 Kč
144 248 Kč
128 505 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
13) Český svaz biatlonu – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Biatlon

Rok založení

1993

Předseda svazu

Jiří Hamza

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

U Pergamenky 3
Praha 7
170 00

75,0 mil. Kč

Email

biatlon@biatlon.cz

Počet klubů

65

Web

biatlon.cz

Počet členů

1 700

Telefon

220 875 889

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český svaz biatlonu (ČSB) je členem Mezinárodní biatlonové
unie IBU, Sdružení sportovních svazů ČR a Českého
olympijského výboru.
• ČSB organizuje mistrovské, klasifikační a kvalifikační soutěže
celostátního charakteru, mezinárodní, výběrové a veřejné
soutěže v jednotlivých formách biatlonu.
• Po výrazném úspěchu českého biatlonu na ZOH v Soči se
ČSB výrazně rozrostla členská základna, především
v mládežnických kategoriích.
• Orgány ČSB jsou Valná hromada, Výkonný výbor a Prezident.

• 2015 se v Novém Městě na Moravě pořádal Světový pohár
v biatlonu jehož návštěvnost dosahovala 100 000 diváků.
• 2014 Zimní olympijské hry v Soči:
• Jaroslav Soukup – 3. místo
• Ondřej Moravec – 2. a 3. místo
• Gabriela Soukalová – 2. a 4. místo
• Štafeta Vítková, Soukalová, Soukup a Moravec 2. místo
• 2014 Mistrovství světa juniorů – Vojík 4. místo
• 2014 Mistrovství Evropy juniorů – Václavík 2. a 3. místo
• 2014 MS v letním biatlonu – Štafeta Vítková, Soukalová,
Moravec a Šlesingr 1. místo
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
13) Český svaz biatlonu – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,36 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz biatlonu přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 1 022 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

85. / 90

39. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

1 022 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Nákup
vzduchových
pušek
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1 022 000
Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
14) Česká motocyklová federace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Biketrial

Rok založení

1993

Předseda svazu

Václav Kobes

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Helmova 1553/3
Praha 1
110 00

cca 2,3 mil. Kč

Email

cmf@cmf.cz

Počet klubů

19

Web

cmf.cz

Počet členů

628

Telefon

603 519 210

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Biketrial je individuální sport provozovaný na speciálních
jízdních kolech po stezkách a kamenech nebo přímo v trial
parcích, k dosažení kontrolního úseku.
• Jezdec musí vyznačený kontrolní úsek s umělými nebo
přírodními překážkami překonat v určitém čase s maximální
snahou projet trať bez penalizačních bodů.
• Biketrial v ČR zaštiťuje a organizuje Sportovní komise
Biketrialu, pod vedením České motocyklové federace
• Biketrial sdružuje a plně podporuje talentovanou mládež.

• Česká republika patří k biketrialovým velmocím. Za 21 let, kdy
se čeští závodníci účastní závodů, získali 20 titulů mistr a 53
vicemistr světa.
• Josef Dressler:
• Dvojnásobný mistr světa Master z let 1998 a 2003
• Pětinásobný vicemistr světa Elite z let 1990, 1991,
1992, 1993 a 1995
• Mistr Evropy Master z roku 2005
• Dvacetinásobný mistr ČR
• Václav Kolář – Mistr světa v kategorii Kadet z roku 2006
a mistr světa i Evropy v kategorii Elite z roku 2014.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
14) Česká motocyklová federace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,10 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká motocyklová federace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí a
mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 274 000 Kč, z
čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

33. / 90

74. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

274 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

nákup
biketrialových kol
pro zapůjčení
Biketrial pro
všechny
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
15) Český svaz bobistů a skeletonistů – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Boby a skeleton

Rok založení

-

Předseda svazu

Martin Bohman

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 3 mil. Kč

Email

info@boby-skeleton.cz

Počet klubů

9

Web

boby-skeleton.cz

Počet členů

309

Telefon

732 952 706

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český svaz bobistů a skeletonistů (ČSBS) je dobrovolným
sdružením oddílů a klubů, jejichž předmětem činnosti je
bobový a skeletonový sport.
• ČSBS organizuje veškeré soutěže bobistů a skeletonistů
na území ČR, včetně mezinárodního mistrovství ČR, které
v sezoně 2013/2014 zaznamenalo rekordní účast od roku
2005.
• ČSBS je členem Mezinárodní federace bobů a skeletonu
(FIBT), České unie sportu a Českého olympijského výboru.
• Vrcholným orgánem ČSBS je valná hromada. Dalšími orgány
jsou předseda ČSBS, výkonný výbor a kontrolní inspektor.

•
•
•
•

•
•
•

MS 2015 – 10. místo (4bob J. Vrby), MSJ 2015 - 6. místo
(4bob R. Matouška).
V seriálu EP 2014/15 celkově 3. místo (4boby J. Vrby).
Junior D. Dvořák vyhlášen pro sezonu 2014/15 vycházejícím talentem
mezinárodní federace FIBT.
Na ZOH v Soči v roce 2014 se kvalifikovaly dvě bobové posádky a Česko
tak mělo své zastoupení mezi třicítkou nejlepších týmů světa v závodě
dvojbobů i královské disciplíně ledových koryt, tedy ve čtyřbobech.
Posádka Jana Vrby vybojovala na ZOH v Soči 16. místo.
Radek Matoušek a jeho brzdaři se na juniorském mistrovství světa 2014
ve Winterbergu umístili dvakrát v TOP 10.
Rekordní účast na mezinárodním MČR za posledních 10 let byla
zaznamenána i v roce 2014, tj. v sezóně 2014/15.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
15) Český svaz bobistů a skeletonistů – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,06 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz bobistů a skeletonistů přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 180 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

77. / 90

84. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

180 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Nákup závodního
2bobu pro
juniorskou
reprezentaci
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1 000 000
Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
16) Česká boxerská asociace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Box

Rok založení

1990

Předseda svazu

Svatopluk Žáček

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 9,4 mil. Kč

Email

box@cuscz.cz

Počet klubů

140

Web

czechboxing.cz

Počet členů

4 570

Telefon

296 118 422

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Česká boxerská asociace je otevřeným občanským sdružením
boxerských kolektivů, oddílů a klubů, které se zabývají tzv.
amatérským neboli olympijským boxem.
• ČBxA je součástí světové (AIBA) a evropské (EUBC)
federace, České unie sportu a Českého olympijského výboru.
• ČBxA zajišťuju reprezentaci z řad svých členů, které vysílá
také do boxerské Interligy, které se účastní zástupci ČR,
Slovenska Polska a Maďarska.
• Orgány ČBxA jsou: Konference, která se uskutečňuje jednou
za 4 roky a svolává jí Výkonný výbor, dále valná hromada,
oblastní výbory, dozorčí rada, sekretariát, oddíly a kluby.

• Lukáš Konečný – profesionální úspěchy:
• Mistr Evropy WBO ve střední váze (2013)
• Prozatímní mistr světa WBO (2012)
• Mistr Evropy EBU (2010-11)
• Mistr EU (2009)
• Interkontinentální mistr WBO (2005-2007, 2011)
• Rudolf Kraj – stříbrný olympionik ze Sydney z roku 2000
• Amatérské úspěchy:
• Lukáš Konečný bronzový z MS 1997 a 1999
• Tibor Rafael 2. z ME 1993 a 3. z MS 1993
• Rudolf Kraj 2. z OH v Sydney a 3. z MS 2003 z Thajska
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
16) Česká boxerská asociace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,34 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká boxerská asociace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 966 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 36 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 64 % bude využito v následujících letech.

41. / 90

43. / 90

36%

64%
Čerpáno
Čerpáno vv 2014
2014

Převedeno
Převedeno na
na 2015
2015

348 563 Kč

617 437 Kč
Základní
články
projekty
na 2015
Základní
článkyVlastníVlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015

Kadeti
Příprava juniorů
Kadetky ženy

188 615 Kč
57 329 Kč
42 551 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
17) Shikon Budo Kai Česká republika – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Shikon Budo Kai

Rok založení

1997

Předseda svazu

Slavomír Svoboda

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 1,9 mil. Kč

Email

info@shikon.cz

Počet klubů

30

Web

shikon.cz

Počet členů

cca 1 000

Telefon

608 678 848

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Shikon Budokai Česká Republika je organizace sdružující
kluby, oddíly a sdružení věnující se bojovým uměním.
• Shikon Budokai Česká Republika je členem České unie
bojových umění.
• Oblasti, kterým se Shikon Budokai ČR věnuje jsou: aikido,
karate, tai chi a shaolin kung fu.
• Cílem Shikon Budokai ČR je rozšiřovat základnu těchto umění
a poskytnout kvalitní zázemí pro jejich učení.
• Mezi další činnosti Shikon Budokai ČR mimo organizaci
závodů patří pořádání řady seminářů, školení trenérů
a soustředění.

• 2007 – Lucie Zbořilová se stala mistryní světa v karate.
• Shikon Budokai ČR pořádal v roce 2011 Mistrovství světa
v karate WKC.
• Reprezentanti Shikon Budokai ČR pravidelně dosahují
úspěchů i na mezinárodních soutěžích. Z Mistrovství světa
WKC v roce 2009 přivezla výprava Shikon budokai ČR tři
zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili.
• Shikon budokai ČR obdržel cenu fair play České unie
bojových umění v roce 2009.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
17) Shikon Budo Kai Česká republika – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Svaz Shikon Budo Kai Česká republika přijal v roce 2014 na podporu sportu

0,26 %

dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 745 000 Kč,
z čehož bylo cca 11 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 89 % bude využito v následujících letech.

3. / 90

54. / 90

11%

89%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

80 000 Kč

665 000 Kč
Základní
články
projekty
na 2015
Základní
článkyVlastníVlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015

Počet podpořených ZČ
Náborové akce a
prezentace sportu pro
mládež

80 000 Kč

4

Max. částka podpory

20 000 Kč

Min. částka podpory

20 000 Kč

Průměrná částka podpory

20 000 Kč

Medián

20 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
18) Český svaz curlingu – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Curling

Rok založení

1990

Předseda svazu

David Šik

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
169 00

cca 9,6 mil. Kč

Email

curling@cstv.cz

Počet klubů

27

Web

curling.cz

Počet členů

610

Telefon

272 931 788

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Od roku 1991 organizuje Český svaz curlingu (ČSC) mistrovství
České republiky v kategoriích dospělých (dlouhodobá soutěž mužů
a žen – extraliga, I.liga, divize), juniorů, žáků, seniorů a mixů.
• Reprezentace ČR v curlingu se zúčastňuje mistrovství světa,
Evropy a turnajů světového poháru.
• Od roku 2003 je Český svaz curlingu zřizovatelem
a stoprocentním vlastníkem společnosti, jejíž předmětem činnosti
je provoz komplexně bezbariérové curlingové haly v Praze
Roztylech.
• Juniorská komise ČSC vydala roku 2014 koncepci rozvoje
juniorského curlingu.

•

•
•
•
•
•

Český curlingový výběr mužů se od roku 2008 pravidelně umísťuje
do 8.místa na ME a od roku 2011 i na MS. V roce 2012 na ME vybojoval
bronz.
Český curlingový výběr žen je pravidelným účastníkem ME skupiny „A“.
Mistrovství světa juniorů – v 1999 česká reprezentace obsadila 7. místo,
od roku 2011 se pravidelně kvalifikuje na MSJ.
Mistrovství světa juniorek – reprezentace se pravidelně účastní MSJ
a v roce 2012 se stala vicemistryněmi světa, v roce 2013 obsadila 4.místo.
ME mixy – reprezentace v roce 2008 vybojovala 2.místo a v roce 2011
3.místo, MS mixed doubles – reprezentace obsadila v roce 2013 3.místo.
České výběry se pravidelně účastní zimní univerziády, na které v roce
2011 muži vybojovali bronz, 1. CK Sem Tam Brno je s 10 tituly
z Mistrovství České republiky nejúspěšnějším českým týmem.

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

81

Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
18) Český svaz curlingu – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,18 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz curlingu přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 508 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 8 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 92 % bude využito v následujících letech.

80. / 90

64. / 90

8%

92%
Čerpáno
Čerpáno vv 2014
2014

38 123 Kč

Převedeno
Převedeno na
na 2015
2015
469 877 Kč

Základní
články
projekty
na 2015
Základní
článkyVlastníVlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015

Podpora nájmu
ledových ploch pro
mládežnické
tréninky

38 123 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
19) Český svaz cyklistiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Cyklistika

Rok založení

1883

Předseda svazu

Marián Štětina

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Nad Hliníkem 4
Praha 5
150 00

cca 97,9 mil. Kč

Email

silnicnikolo@seznam.cz

Počet klubů

1 086

Web

ceskysvazcyklistiky.cz

Počet členů

24 397

Telefon

257 214 613

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český svaz cyklistiky (ČSC) je členem mezinárodní cyklistické
unie (UCI) a Evropské cyklistické unie (UEC), České unie
sportu a Českého olympijského výboru.
• ČSC je nejstarším sportovním svazem v ČR.
• ČSC organizuje cyklistiku v její výkonnostní formě, rozvíjí
mládežnickou, rekreační a veteránskou cyklistiku.
• Pořádá cyklistické závody a soutěže v rámci své působnosti,
organizuje národní mistrovství a celostátní soutěže ve všech
disciplínách, Závod míru i mezinárodní závody a soutěže.
• Orgány ČSC jsou: konference, výkonný výbor, prezidium
a kontrolní a revizní komise.

• Jaroslav Kulhavý – horské kolo (cross country) – juniorský
mistr Evropy a světa (2003), bronzový medailista z MS do 23
let (2007), dvojnásobný mistr Evropy (2010 a 2011), vicemistr
světa (2010), mistr světa (2011) a olympijský vítěz (2012).
• Aneta Hladíková – bikros – 10x mistryně ČR, účast na LOH
2012 v Londýně, 3x vicemistryně Evropy (2005, 2007 a 2010),
6. místo na MS 2014 a 4. místo na MS 2005, juniorská vice
mistryně Evropy.
• Roman Kreuziger – silniční cyklistika – juniorský mistr světa
(2004), vítěz Amstel Gold Race (2013), 5. celkové místo na
Tour de France (2013).
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
19) Český svaz cyklistiky – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz cyklistiky přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 3 122 000 Kč,
z čehož bylo cca 13 % přerozděleno základním článkům, 1 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 86 % bude využito v následujících letech.

86. / 90

16. / 90

14%

86%
Čerpáno
Čerpáno vv 2014
2014

400 000 Kč

Převedeno
Převedeno na
na 2015
2015

28 879 Kč

2693 121 Kč
Základní
články
projekty
na 2015
Základní
článkyVlastníVlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015

Počet podpořených ZČ

Prezentace cyklistiky pro
děti - nábor dětí

400 000 Kč

2

Max. částka podpory

200 000 Kč

Min. částka podpory

200 000 Kč

Průměrná částka podpory

200 000 Kč

Medián

200 000 Kč
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Poháry pro ČP
mládeže

28 879 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
20) Česká florbalová unie – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Florbal

Rok založení

1992

Předseda svazu

Filip Šuman

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Vyskočilova 1442/1b
Praha 4
140 00

cca 62,0 mil. Kč

Email

info@cfbu.cz

Počet klubů

496

Web

ceskyflorbal.cz

Počet členů

61 910

Telefon

261 219 549

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• ČFbU se může pochlubit jednou z nejrychleji rostoucích
členských základen za poslední roky.
• 3 ze 6 vypsaných programů podpory ČFbU se věnují podpoře
mládežnického florbalu (vznik nových družstev, pokrytí
nákladů na cestování na regionální soutěže mládeže, podpora
trenérů mládeže).
• ČFbU je řízena výkonným výborem, který je volen vždy na dva
roky Valnou hromadou. Výkonný výbor je složen z prezidenta
a 8 členů, jenž vedou příslušné odborné komise.
• ČFbU je z hlediska počtu členů je celosvětově na třetím místě.

• 2013 – V pořadí druhé Superfinále překonává návštěvností
deset tisíc diváků.
• 2013 – ČR poprvé hostí MS žen, které trhá rekordy, domácí
reprezentantky přijdou o bronz v prodloužení se Švýcarskem.
• Historické MS 2008 v Ostravě a Praze, na které dorazí celkem
104 000 diváků. Češi přicházejí o bronz v prodloužení.
• 2003 – Juniorský výběr na domácím MS v Praze bere bronz.
• Reprezentace mužů má ve své sbírce z Mistrovství světa
1x stříbro (2004) a 2x bronz (2010 a 2014).
• Reprezentace žen se může pyšnit bronzovou medailí
z Mistrovství světa v roce 2011.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
20) Česká florbalová unie – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká florbalová unie přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 5 906 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

51. / 90

9. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

5 906 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Šéftrenéři mládeže v
oddílech

5 040 000 Kč

Hlavní trenéři mládeže
v oddílech
Odborné vzdělávání
v oddílech
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
21) Český svaz full-contactu a ostatních bojových umění – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Full-contact a ostatní bojová
umění

Rok založení

1992

Předseda svazu

Jiří Mulač

Rozpočet

cca 13,1 mil. Kč

Počet klubů

250

Počet členů

6 000

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Nad Kapličkou 3378/17
Praha 10
100 00

Email

info@csfu.cz

Web

csfu.cz

Telefon

603 480 925

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český svaz full-contactu a ostatních bojových umění (ČSFu)
je řádným členem světové federace, České unie bojových
umění ČUBU, České unie sportu ČUS a Českého
olympijského výboru ČOV.
• Předmětem činnosti ČSFu je organizace, výuka, rozvoj
a propagace kickboxu a ostatních forem bojových umění
s důrazem na výchovu členů v duchu sportovní etiky.
• Orgány ČSFu jsou: valná hromada, předseda, výkonný výbor,
kontrolní komise, komise pro jednotlivé disciplíny (Fullcontact,
Kickbox Low Kick, K1-Rules, Semicontact, Lightcontact,
Wu-shu, Kyokushinkai).

• Členové ČSFu jsou dlouhodobě velmi úspěšní na mezinárodní
scéně, kde pravidelně obsazují přední příčky.
• Petr Kareš je aktuálně nejvýše umístěným Čechem ve
světovém žebříčku WAKO. Díky vítězství na Světovém poháru
a stříbrné medaili z ME 2014 se posunul na 4. místo.
• Na pozici světové jedničky žen v žebříčku WAKO pro rok 2014
se umístila Lucie Mlejnková, Královna Noci Mistrů 2013
a 2014, mimo jiné po evropském titulu organizace WAKO K-1.
• Mistrovství světa WAKO juniorů 2014 bylo pro českou
reprezentaci se získanými 4 zlatými a 2 stříbrnými medailemi
historicky vůbec nejúspěšnější výpravou.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
21) Český svaz full-contactu – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,60 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz full-contactu přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 1 706 000 Kč,
z čehož bylo cca 56 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 44 % bude využito v následujících letech.

27. / 90

27. / 90

44%

56%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

950 000 Kč

756 000 Kč
Základní
článkyVlastníVlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015
Základní
články
projekty
na 2015

Podpora mládeže,
pořádání série soutěží
pro děti a mládež
Náborové akce a podpora
mládeže

Počet podpořených ZČ
600 000 Kč

350 000 Kč

2

Max. částka podpory

400 000 Kč

Min. částka podpory

200 000 Kč

Průměrná částka podpory

316 667 Kč

Medián

350 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
22) Český svaz karate Goju ryu – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Karate Goju ryu

Rok založení

1994

Předseda svazu

Jiří Boček

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Rygle 23
Brno
644 00

cca 7,3 mil. Kč

Email

jiri.bocek@goju-ryu.cz

Počet klubů

34

Web

goju-ryu.cz

Počet členů

2 700

Telefon

605 226 613

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český svaz karate Goju ryu (ČSKGr) pořádá na území ČR
veškeré soutěže této disciplíny, včetně Národního poháru.
Dále pořádá semináře a školení pro rozhodčí i trenéry.
• Český svaz karate Goju ryu (ČSKGr) je členem České unie
bojových umění.
• ČSKGr zajišťuje reprezentaci ČR v karate goju ryu.
• Orgány ČSKGr jsou Rada, vedení jednotlivých úseků
a kontrolní komise.

• Jiří Boček, předseda Českého svazu karate Goju ryu působí
také jako generální sekretář WGKF.
• Česká reprezentace karate Goju ryu patří mezi přední výběry
tohoto bojového umění, jak v disciplínách kata, tak i kumite.
• Výsledky českého výběru na mistrovství světa 2013:
• Dorost: 2x zlato
• Muži: 1x zlato, 2x stříbro 2x bronz
• Ženy: 3x bronz, 2x stříbro, 1x zlato
• Družstvo ženy: 1x zlato, 1x bronz
• Družstvo muži: 1x zlato, 1x bronz
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
22) Český svaz karate Goju Ryu – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,34 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz karate Goju ryu přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 974 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 34 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 66 % bude využito v následujících letech.

26. / 90

42. / 90

34%

66%
Čerpáno v 2014

330 000 Kč

Převedeno na 2015

644 000 Kč
Základní
článkyVlastníVlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015
Základní
články
projekty
na 2015

Náborové akce a
prezentace sportu
pro mládež

330 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
23) Česká golfová federace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Golf

Rok založení

1993

Předseda svazu

Zdeněk Kodejš

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Strakonická 2860
Praha 5
150 00

35,7 mil. Kč

Email

cgf@cgf.cz

Počet klubů

174

Web

cgf.cz

Počet členů

61 962

Telefon

296 373 111

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• ČGoF sdružuje golfové kluby, Českou seniorskou golfovou
asociaci, Profesionální golfovou asociaci České republiky,
Český svaz greenkeeperů a Českou golfovou asociaci
hendikepovaných.
• ČGoF vypisuje vrcholné celostátní soutěže a turnaje, organizuje
státní reprezentaci České republiky, pomáhá rozvoji golfu.
• ČGoF je členem Evropské golfové asociace (EGA),
International Golf Federation (IGF) a jedním ze 134 partnerů
The Royal Ancient Golf Club of St. Andrews.
• Orgány ČGoF jsou Konference ČGoF (nejvyšší orgán) a Výbor
ČGoF (statutární orgán).

• Již několik turnajů v rámci European Tour či Challenge Tour se
konalo na území ČR pod vedením ČGoF.
• Roku 2015 vznikl pod hlavičkou ČGoF tzv. Czech golf Team,
do kterého byly zařazeny největší české olympijské naděje –
Klára Spilková, Vítek Novák, Šimon Zach, Hana Ryšová,
Marie Luňáčková a Matyáš Zapletal.
• Vítek Novák – výrazná naděje českého golfu:
• Nejlepší evropský golfista na Junior Orange Bowl 2014
• Vítěz Mezinárodního mistrovství ČR 2014
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
23) Česká golfová federace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,89 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká golfová federace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 2 547 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 71 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 29 % bude využito v následujících letech.

74. / 90

21. / 90

71%

29%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

1 805 928 Kč

741 072 Kč

Základní
článkyVlastníVlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015
Základní
články
projekty
na 2015

Výuka golfu v
rámci školní a
mimoškolní
výuky na MŠ a ZŠ

1 805 928 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
24) Česká gymnastická federace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Gymnastika

Rok založení

1993

Předseda svazu

Roman Slavík

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 15,8 mil. Kč

Email

cgf@gymfed.cz

Počet klubů

133

Web

gymfed.cz

Počet členů

10 565

Telefon

242 429 260

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Česká gymnastická federace (ČGyF) v ČR zastřešuje tyto
sporty: sportovní gymnastika, skoky na trampolíně, aerobik,
akrobatická gymnastika, teamgym, olympijský šplh
a všeobecná gymnastika.
• ČGyF vyhlašuje projekt „Příznivci Věry Čáslavské a Yukia Enda
podporují gymnastické talenty“, který si klade za cíl finančně
podpořit gymnastické naděje ze sociálně slabších poměrů.
• V červenci 2016 se v Českých Budějovicích uskuteční
mládežnický gymnastický festival EUROGYM.
• Orgány ČGyF jsou Valná hromada, Výkonný výbor, Výkonná
rada, Revizní komise, krajské svazy a soutěžní komise.

• Martin Konečný, Kristýna Pálešová a Zita Frydrychová se zúčastnili
LOH v Londýně 2012 ve sportovní gymnastice.
• 2014 – finále závodu SP – bradla – 1. místo Pálešová,
2. místo Šikulová.
• 2014 – Veronika Cenková obsadila 6. místo na Olympijských hrách
mládeže.
• 2014 – 5. místo ve skocích na trampolíně na MEJ v soutěžích
synchronních dvojic: František Handl + Lukáš Majer.
• České družstvo žen získalo zlato v soutěži družstev
na mezinárodním závodu ve sportovní gymnastice Tournament
Daniel D’ Amato 2014. Veronika Cenková na tomto turnaji navíc
získala zlato na kladině a Tereza Ochynská bronz na bradlech.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
24) Česká gymnastická federace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,59 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká gymnastická federace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 1 583 000 Kč,
z čehož bylo méně než 1 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz
na vlastní aktivity a zbylých téměř 100 % bude využito v následujících letech.

43. / 90

28. / 90

0,3%

100%

Čerpáno v 2014
4 935 Kč

Převedeno
Převedeno na
na 2015
2015

1 578 065 Kč
Základní
Vlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015
Základní
článkyčlánkyVlastní
projekty
na 2015

Počet podpořených ZČ
Nákup pomocného gymn.
nářadí pro přípravu
mládež

4 935 Kč

1

Max. částka podpory

4 935 Kč

Min. částka podpory

4 935 Kč

Průměrná částka podpory

4 935 Kč

Medián

4 935 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
25) Český svaz házené – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Házená

Rok založení

1939

Předseda svazu

Aleš Pospíšil

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Bolzanova 1615/1
Praha 1
110 00

cca 63,5 mil. Kč

Email

bendl@chf.cz

Počet klubů

170

Web

chf.cz

Počet členů

19 825

Telefon

273 160 086

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český svaz házené (ČSH) je dobrovolným sdružením
jednotlivých klubů provozujících házenou a plážovou házenou.
• ČSH je členem Mezinárodní házenkářské federace IHF
a Evropské házenkářské federace EHF.
• Celorepublikovými orgány ČSH jsou Konference, Rada,
Exekutiva, Prezident a Kontrolní a revizní komise.
• Od roku 2015 implementoval ČSH nový model rozvoje
mládeže, založený na regionálních krajských centrech
ve vazbě na regionální kluby daného regionu

• Reprezentace mužů dosáhla historicky nejlepších úspěchů
6. místem na ME v roce 1996 a 8. místem na MS v roce 1995
a 8.místem na ME v roce 2002.
• Nejlepším českým házenkářem současnosti je Filip Jícha, hráč
nejúspěšnějšího klubu světa THW Kiel, který získal v roce 2010
ocenění pro nejlepšího hráče světa.
• Rozhodčí Václav Horáček a Jiří Novotný v roce 2012 řídili zápas
o bronz olympijského turnaje mužů a v roce 2015 finálový zápas
MS mužů v Kataru.
• Juniorky obsadily v roce 2014 11. místo na Mistrovství světa,
dorostenci 2. místo na ME v roce 1997 a dorostenky 2.místo
na ME v roce 1994.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
25) Český svaz házené – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz házené přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 3 684 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

79. / 90

14. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

3 684 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Podpora rozvoje mládeže v
klubech
Podpora regionálních
projektů na rozvoj mládeže
a členské základny
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
26) Českomoravský svaz hokejbalu – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Hokejbal

Rok založení

1990

Předseda svazu

Josef Kozel

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

15,5 mil. Kč

Email

hokejbal@hokejbal.cz

Počet klubů

176

Web

hokejbal.cz

Počet členů

15 158

Telefon

603 469 494

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Českomoravský svaz hokejbalu řídí a organizuje hokejbalovou
sportovní činnost v České republice.
• Českomoravský svaz hokejbalu je zakládajícím členem
Mezinárodní hokejbalové federace ISBHF.
• Nejvyšší soutěží v ČR je Extraliga hokejbalu. V letošním
ročníku soutěže (2014/2015) nastupuje 12 mužstev.
• Českomoravský svaz hokejbalu bude hostit MS 2017.
Již dříve se v ČR konalo MS 1998 a 2009.

• Česka reprezentace patří ve všech věkových kategoriích mezi
světovou špičku.
• Muži MS zlato 1998, 2009, 20111, stříbro 1996, 2001, 2003,
2007 a 2013, bronz 1999.
• U20 MS zlato 2002, stříbro 2000, 2004, 2010, 2012, 2014
bronz 2006.
• U18 MS stříbro 2008, 2014 bronz 2010, 2012.
• Ženy: MS bronz 2009, 2011, 2013.
• HBC Alpiq Kladno vítěz World Cup.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
26) Českomoravský svaz hokejbalu – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Českomoravský svaz hokejbalu přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

0,71 %

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
2 025 000 Kč, z čehož bylo 49 % přerozděleno základním článkům, 22 %
použil svaz na vlastní aktivity a zbylých 29 % bude využito v následujících
letech.

28. / 90

24. / 90

71%

29%
Čerpáno
v 2014Převedeno
Převedeno
na 2015
Čerpáno
v 2014
na 2015

999 996 Kč

445 740 Kč

579 264 Kč

Základní
články
na 2015
projekty
Základní
článkyVlastní
Vlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015

Počet podpořených ZČ

podpora činnosti
mládežnických týmů

685 573

nákup sportovního
materiálu

106 158

úhrada cestovních
nákladů

102 107

50

Max. částka podpory

49 433Kč

Min. částka podpory

6 483 Kč

Průměrná částka podpory

20 000 Kč

Medián

15 397 Kč
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podpora náboru
hráčů U11 a U9
podpora
náborových aktivit
v mládežnických
kategoriích

254 740 Kč

191 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
27) Český horolezecký svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Horolezectví

Rok založení

1990

Předseda svazu

Jan Bloudek

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Donská 275/9
Praha 10
101 00

8,110 mil. Kč

Email

info@horosvaz.cz

Počet klubů

44

Web

horosvaz.cz

Počet členů

15 000

Telefon

739 304 182

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český horolezecký svaz (ČHS) je spolek, který navázal
na činnost předchozích horolezeckých organizací, z nichž první
byla založena v roce 1897.
• K činnosti ČHS patří, mimo samotnou podporu horolezectví
a jeho disciplín (alpinismus, sportovní lezení, bouldering,
ledolezení a drytooling, skialpinismus), i spolupráce s orgány
ochrany přírody zaměřená na vyjednávání podmínek
pro horolezectví v ČR.
• ČHS je řádným členem Mezinárodní alpinistické federace
(UIAA), Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC),
Mezinárodní skialpinistické federace (ISMF), ČOV a ČUS.
• Orgány ČHS: Valná hromada, výkonný výbor a komise.

•

•
•
•
•

Adam Ondra se v roce 2014 stal Mistrem světa v boulderingu a Mistrem světa
v lezení na obtížnost. Být v jednom roce Mistrem světa v obou těchto disciplínách
se v historii sportovního lezení ještě nikomu nepodařilo.
Radek Jaroš se stal 15. horolezcem na světe, který vystoupil na všech
14 „osmitisícovek“ bez použití kyslíku.
Marek Holeček a Zdeněk Hrubý se v roce 2014 dostali do nejužší nominace
na prestižní horolezeckou cenu Piolets d´Or za svůj prvovýstup na Talung.
Lucie Hrozová patří ke světové špičce v ledolezení a drytoolingu, je první žena
na světě, která přelezla cestu s klasifikací M14.
Libor Hroza přivezl v roce 2014 medaile z několika závodů SP v lezení na rychlost
a v celkovém hodnocení získal 2. místo. Jan Kříž se stal Mistrem světa juniorů
2014 v lezení na rychlost, Martina Kratochvílová získala zlato na MS juniorů
v drytoolingu, skialpinista Dominik Sádlo vybojoval v roce 2014 4. místo
v celkovém hodnocení SP juniorů.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
27) Český horolezecký svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,25 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český horolezecký svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 701 000 Kč,
z čehož bylo 0% přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

57. / 90

56. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

701 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Projekt mládež
(metodika,
trenéři,
koordinace)
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300 000 Kč

100

Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
28) Český svaz jachtingu – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Jachting

Rok založení

1990

Předseda svazu

Karel Bauer

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

15,2 mil. Kč

Email

sailing@sailing.cz

Počet klubů

220

Web

sailing.cz

Počet členů

7 486

Telefon

242 429 253

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Posláním Českého svazu jachtingu (ČSJ) je organizačně
zastřešovat všechny formy jachtařských aktivit.
• Krajské svazy jachtingu se podílejí na řízení ČSJ na regionální
úrovni.
• Výbory KSJ jsou voleny Konferencí jednotlivých KSJ.
• Nejvyšším orgánem ČSJ je Konference, svolává jí jedenkrát
ročně Výkonný výbor ČSJ. Dalšími orgány jsou: Kontrolní
komise, Odborné komise, Sekretariát a případně i Mimořádná
konference.

• Lenka Šmídová – stříbrná olympijská medailistka
z athénských her 2004 ve třídě Evropa.
• Veronika Fenclová – 5. místo na MS 2014 ve třídě Laser
Radial, v roce 2010 obsadila v téže třídě celkově 2. místo
ve Světovém poháru.
• Nikol Staňková – 4. místo na ME Optimist 2011.
• Jan Štrunc a Petr Fiala – 5. místo 2005 MSJ Cadet.
• Viktor Teplý – 4. místo 2008 MEJ Laser Radial.
• Jana Slívová – na Raceboard World Championship obsadila
v roce 2009 druhé místo, v roce 2010 třetí a v roce 2013
druhé místo.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
28) Český svaz jachtingu – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,27 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz jachtingu přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 765 000 Kč,
z čehož bylo 0% přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

81. / 90

52. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

765 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Podpora základních
článků ČSJ
Podpora juniorské
reprezentace
Podpora rozvoje
mládežnických lodních
tříd
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300 000 Kč

265 000 Kč

200 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
29) Česká jezdecká federace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Jezdecký sport

Rok založení

1990

Předseda svazu

Jaroslav Pecháček

Rozpočet

cca 27,5 mil. Kč

Počet klubů

1 600

Počet členů

17 500

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2,
Praha 6,
160 17

Email

prezident@cjf.cz

Web

cjf.cz

Telefon

724 511 188
777 152 354

Významné úspěchy

Základní údaje
• Česká jezdecká federace (ČJF) je organizací zastřešující
jezdecký sport v České republice (disciplíny skoky, drezura,
všestrannost, spřežení, voltiž, reining, vytrvalost
a parajezdectví).
• ČJF je členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI),
Evropské jezdecké federace (EEF) a Českého olympijského
výboru (ČOV).
• ČJF zodpovídá zejména za organizaci jezdeckých národních
a mezinárodních soutěží na území České republiky, distribuci
finančních zdrojů, registraci jezdců, funkcionářů a koní
a vytváření právního rámce jezdeckého sportu.

Logo sportovního svazu

•
•
•

•
•
•

Ve finále voltižního Světového poháru 2014/2015 obsadil Lukáš Klouda páté
místo, čtvrté mu uteklo o pouhou tisícinu bodu.
František Stružinský vybojoval při své premiéře na mezinárodních jezdeckých
závodech v roce 2013 se svými koňmi pro ČR v Grand Prix CH 1. a 2. místo.
V roce 2014 poprvé v historii vyhrálo české seniorské družstvo se složení E.
de Moussac, A. Opatrný, Z. Zelinková a O. Zvára POHÁR NÁRODŮ při CSIO v
Budapešti, stejně jako družstvo juniorské ve složení F. Kolowrat-Krakowská, A.
Kellnerová, K. Málková, A. Půlpánová.
Aleš Opatrný vyhrál již podruhé v historii středoevropskou ligu světového
poháru.
V roce 2013 vznikl Czech Equestrian Club, jehož ambicí je kvalifikovat se na
LOH v Riu de Janeiru.
Na paralympijské LOH v Riu de Janeiru má splněnu kvalifikaci paradrezurní
jezdkyně Anastasia Vištalová.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
29) Česká jezdecká federace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,67 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český jezdecká federace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 1 904 000 Kč,
z čehož bylo 0% přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

70. / 90

25. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

1 904 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Talent PONY
Budoucí mistři
voltiže a
paravoltiže
EQUIPA
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543 200 Kč

441 000 Kč

420 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
30) Český svaz juda – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Judo

Rok založení

1952

Předseda svazu

Jiří Dolejš

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2,
Praha 6,
160 17

cca 35,3 mil. Kč

Email

czechjudo@czechjudo.cz

Počet klubů

210

Web

czechjudo.org

Počet členů

13 206

Telefon

605 233 341

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• V České republice se vznik juda datuje k roku 1919, kdy
vysokoškolský sport zahájil první kurzy, a na ně navázala
armáda s kurzy sebeobrany.
• Přechůdcem Českého svazu juda byl Československý svaz
jiu-jitsu založený v roce 1936.
• Nejvyššími judistickými turnaji jsou mimo olympijské hry,
mistrovství světa a kontinentální mistrovství, turnaje Grand
Slam, Grand Prix, Continental Open a Continental Cup.
• Mezi nejvyšší domácí soutěže patří mistrovství republiky
jednotlivců a dlouhodobé soutěže družstev.

• Lukáš Krpálek
• 2014: mistr světa v kategorii do 100 kg
• 2011: bronz na MS do 100 kg
• 2008, 2009: juniorský mistr světa
• Jaromír Ježek – 2011: bronz na ME
• Michaela Vernerová – 1999: stříbrná medaile na MS
• Andrea Pažoutová-Pokorná
• 1998: juniorská mistryně Evropy
• 2004: bronz na ME
• Alena Eiglová
• 2006: stříbro na ME do 23 let
• 2005: bronz na ME do 23 let
• 2003: bronz na ME juniorů
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
30) Český svaz juda – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,89 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz juda přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 2 525 000 Kč,
z čehož bylo cca 5 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 95 % bude využito v následujících letech.

66. / 90

21. / 90

5%

95%
Čerpáno v 2014

130 000 Kč

Převedeno na 2015
2 395 000 Kč

Základní
články
projekty
na 2015
Základní
článkyVlastní
Vlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015

Počet podpořených ZČ

Judo do škol

130 000 Kč

1

Max. částka podpory

130 000 Kč

Min. částka podpory

130 000 Kč

Průměrná částka podpory

130 000 Kč

Medián

130 000 Kč
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Poháry pro ČP
mládeže

28 879 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
31) Český svaz kanoistů – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Kanoistika

Rok založení

1913

Předseda svazu

Jan Boháč

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 47,3 mil. Kč

Email

canoe@cuscz.cz

Počet klubů

287

Web

kanoe.cz

Počet členů

12 057

Telefon

242 429 252

Významné úspěchy

Základní údaje
• Dne 20. 1. 1924 byla v Kodani založena zástupci Švédska, Dánska,
Německa a Rakouska mezinárodní kanoistická federace International
Representantschaft für Kanusport (IRK). Předchůdce Českého svazu
kanoistů (ČSK) přistoupil k IRK roku 1925 jako pátý člen a je počítán
mezi pět zakládajících zemí.
• Mezinárodní federace ICF sdružuje k 31.12.2014 celkem 162
národních federací.
• V roce 1994 v Praze – Tróji proběhlo 1. akademické MS ve vodním
slalomu a o rok se ČSK v Tróji stal poprvé pořadatelem jednoho
ze závodů série světového poháru.
• Praha: ME v kanoistice (1933).
• Račice: ME v rychlostní kanoistice (2006), MS juniorů v rychlostní
kanoistice (1993, 2007), Světový pohár (2009,2011,2013,2014).

Logo sportovního svazu

• Historicky má rychlostní kanoistika 8 zlatých 3 stříbrné a 2 bronzové
medaile z Olympijských her a vodní slalom 3 zlaté 5 stříbrných
a 2 bronzové. Celkem kanoistika 11 zlatých, 8 stříbrných a 4 bronzové
medaile z OH.
• Z nedávné a současné doby jsou osobnosti kanoistiky, s několika
medailemi a mistrovskými tituly z ME, MS a OH Lukáš Pollert, Martin
Doktor, Jiří Rohan, Miroslav Šimek, Štěpánka Hilgertová, Vavřinec
Hradílek, Jiří Prskavec, Jaroslav Volf, Ondřej Štěpánek, Daniel Havel,
Lukáš trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba, Martin Fuksa, Filip Dvořák,
Jaroslav Radoň.
• l Pravidelně získávají tituly mistrů světa a Evropy závodníci
v juniorských kategoriích v různých kanoistických disciplínách.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
31) Český svaz kanoistů – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz kanoistů přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 4 257 000 Kč,
z čehož bylo cca 52 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 48 % bude využito v následujících letech.

55. / 90

13. / 90

52%

48%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

2 217 399 Kč

2 039 601 Kč
Základní
článkyVlastní
Vlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015
Základní
články
projekty
na 2015

Počet podpořených ZČ

Podpora činnosti oodílu práce s mládeží

2217 399 Kč

85

Max. částka podpory

134 633 Kč

Min. částka podpory

577 Kč

Průměrná částka podpory

26 087 Kč

Medián

20 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
32) Český svaz karate – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Karate

Rok založení

1992

Předseda svazu

Jiří Boček

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Nad Kapličkou 3378/17
Praha 10
100 00

cca 10,7 mil. Kč

Email

info@czechkarate.cz

Počet klubů

180

Web

czechkarate.cz

Počet členů

11 500

Telefon

603 480 925

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český svaz karate (ČSKe) zastřešuje jednotlivé krajské svazy
a kluby v nich registrované a zajišťuje reprezentaci ČR.
• ČSKe je členem světové organizace WKF, evropské EKF,
České olympijského výboru ČOV, České unie bojových umění
ČUBU a jejím prostřednictvím České unie sportu ČUS.
• Součástí ČSKe je Čestný klub ČSKe, který sdružuje výjimečné
jedince, kteří se zasloužili o rozvoj a popularitu karate. Tento
klub má za cíl propagovat karate a svými poznatky
a připomínkami zvyšovat úroveň ČSKe.
• Orgány ČSKe jsou Výkonný výbor, Předseda, jednotlivé
Komise, Sekretariát a Rada reprezentace.

• Na ME mládeže 2015 se stala Zuzana Augustinová mistryní
Evropy v kategorii kata juniorek a Marek Řeřicha obsadil
2.místo v kategorii kumite dorostenců do 70 kg.
• Jakub Debrecenyi – 2. místo na ME EKF 2011 v kategorii kata
do 21 let, 3. místo na ME EKF 2009 v kategorii kata junioři.
• Lukáš Janda – 3. místo na ME EKF 2010 a 2009 v kategorii
kata team muži.
• Radka Krejčová – Vicemistryně Evropy EKF z let 2012 a 2011
a 3. místo z ME EKF 2010, vše v kategorii kumite žen +68kg.
• Veronika Mišková – 3. místo na ME EKF 2010 a 2009
v kategorii kata juniorek.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
32) Český svaz karate – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,75 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz karate přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 2 148 000 Kč,
z čehož bylo cca 8 % přerozděleno základním článkům, 18 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 74 % bude využito v následujících letech.

10. / 90

23. / 90

74%

26%
Čerpáno v 2014
170 000 Kč

Převedeno na 2015

382 988 Kč

1 595 012 Kč
Základní
článkyVlastní
Vlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015
Základní
články
projekty
na 2015

Počet podpořených ZČ
Náborové akce a prez. sportu
pro mládež - Východní Čechy

Náborové akce a prezentace
sportu v regionu Ostrava

100 000 Kč

70 000 Kč

2

Max. částka podpory

100 000 Kč

Min. částka podpory

70 000 Kč

Průměrná částka podpory

85 000 Kč

Medián

85 000 Kč
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Zajištění soutěže
pro mládež
Zajištění tréninku
pro děti

262 988 Kč

120 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
33) Český svaz karate JKA – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Karate JKA

Rok založení

1992

Předseda svazu

Karel Strnad

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 6,2 mil. Kč

Email

strnad@sfa.cz

Počet klubů

53

Web

jka.cz

Počet členů

3 500

Telefon

608 678 848

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český svaz karate JKA (JKA) je dobrovolným sdružením
občanů a sportovních spolků jejichž základním nebo hlavním
předmětem činnosti je provozování karate či obdobné činnosti.
• Český svaz karate JKA (JKA) je členem České unie bojových
umění.
• Hlavním předmětem JKA je organizování sportovní činnosti,
pořádání sportovních a kulturních akcí, rozvoj vzdělávání
a propagace karate, sebeobrany a ostatních forem bojového
umění.
• Orgány JKA jsou: Valná hromada, volený předseda, výkonný
výbor a kontrolní komise.

• Česká reprezentace tradičně obsazuje přední příčky na
světových i evropských šampionátech ve všech kategoriích
a to u obou pohlaví. Příklady prvních míst:
• Kata muži: individuál – ME 2014, tým – ME 2013
• Kumite ženy: individuál – ME 2013, tým – ME 2009.
• Obdobné úspěchy sbírají i junioři a juniorky:
• Kata junioři individuál – 1. místo na ME 2012
• Kumite juniorky tým – 1. místo na ME 2011
• Kata junioři tým – 1. místo a ME 2009
• Kata juniorky individuál – 2. místo na ME 2014
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
33) Český svaz karate JKA – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,39 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz karate JKA přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 1 115 000 Kč,
z čehož bylo cca 94 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 6 % bude využito v následujících letech.

17. / 90

33. / 90

94%
Čerpáno v 2014

6%
Převedeno na 2015

1 050 000 Kč

65 000 Kč

Základní
článkyVlastníVlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015
Základní
články
projekty
na 2015

Počet podpořených ZČ
Náborové akce a
prezentace sportu pro
děti a mládež

1050 000 Kč

16

Max. částka podpory

100 000 Kč

Min. částka podpory

50 000 Kč

Průměrná částka podpory

65 625 Kč

Medián

50 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
34) Česká unie kolečkových bruslí – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Kolečkové bruslení

Rok založení

1999

Předseda svazu

Michal Hrazdíra

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 4,7 mil. Kč

Email

cukb@cukb.cz

Počet klubů

118

Web

cukb.cz

Počet členů

4 031

Telefon

603 469 494

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Česká unie kolečkových bruslí je členem Mezinárodní federace
kolečkových sportů FIRS a Evropské konfederace kolečkového
bruslení CERS.
• ČUKB je tvořena samostatnými spolky – sportovními svazy, které
řídí a organizují jednotlivé sportovní disciplíny sdružené ve FIRS.
• Členy unie jsou – Český svaz kolečkového bruslení (ČSKB,
rychlobruslení), Česká asociace inline hokeje (ČAILH, inline hokej),
Czech in-line alpine (CILA, in-line alpine), Česká asociace freestyle
bruslení (ČAFB, freestyle).
• ČUKB sdružuje individuální sportovní disciplíny
(rychlobruslení ….), a kolektivní sport (inline hokej).

Inline hokej
• Světové hry – muži bronz 2009, 2013
• Mistrovství světa:
• Muži zlato 2007, 2011, 2013; stříbro 2001, 2003, 2005, 2006, 2014;
bronz 1998, 1999, 2000, 2002, 2008, 2009, 2010, 2012
• Ženy zlato 2008, 2010; stříbro 2007, 2009
• Junioři zlato 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; stříbro 2007; bronz 2014
Kolečkové rychlobruslení
• Eva Nováková – stříbro ME 2014 maraton
• Jaroslav Zika – bronz ME 2014 maraton
• Tereza Bohumínská – zlato na Evropském poháru kadetek na dlouhých
tratích
• Matěj Krupka – stříbro na Evropském poháru mužů na dlouhých tratích
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
34) Česká unie kolečkových bruslí – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,28 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká unie kolečkových bruslí přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 794 000 Kč,
z čehož bylo cca 99 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylé 1 % bude využito v následujících letech.

18. / 90

50. / 90

99%

Čerpáno v 2014

1%

Převedeno
Převedeno na
na 2015
2015

790 000 Kč

4 000 Kč

Základní
článkyčlánkyVlastní
projekty
na 2015
Základní
Vlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015

Počet podpořených ZČ

Podpora činnosti
mládežnických týmů

269 810 Kč

Úhrada cestovních
nákladů

258 570 Kč

Nákup sportovního
materiálu

176 620 Kč

16

Max. částka podpory

223 570 Kč

Min. částka podpory

3 950 Kč

Průměrná částka podpory

49 375 Kč

Medián

35 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
35) Český krasobruslařský svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Krasobruslení

Rok založení

1993

Předseda svazu

Věra Tauchmanová

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 11 mil. Kč

Email

cfsa@czechskating.org

Počet klubů

80

Web

czechskating.org

Počet členů

4 101

Telefon

230 234 505

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• České a československé krasobruslení má historicky velkou
tradici a pyšní se velkou sbírkou mezinárodních úspěchů.
• Český krasobruslařský svaz (ČKrS) je členem Mezinárodní
bruslařské unie (ISU), Českého olympijského výboru ČOV
a České unie sportu (ČUS).
• ČKrS organizuje na území ČR veškeré soutěže všech
věkových kategorií.
• Orgány ČKrS jsou: valná hromada, předsednictvo, sekretariát,
odborné komise a revizní komise. komise.

• Michal Březina:
• 2. místo na Mistrovství světa juniorů 2009
• 4. místo na Mistrovství světa 2010 a 2011
• Tomáš Verner:
• 10x mistr ČR
• vicemistr Evropy z roku 2007, mistr Evropy z roku 2008
a bronzový na Mistrovství Evropy v roce 2011
• v roce 2009 figuroval na 1. místě světového žebříčku
krasobruslařů.
• Pavel Kaška – stříbrný medailista z Merano Cupu 2012 a
bronzový medailista z NRW Trophy 2010.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
35) Český krasobruslařský svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,31 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český krasobruslařský svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 875 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

61. / 90

47. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

875 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím je patrné, že celá částka bude využita
na financování základních článků (klubů) a na podporu mládeže. Nicméně
na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
36) Česká kuželkářská a bowlingová federace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Kuželky a bowling

Rok založení

2001

Předseda svazu

Ing. Hanuš Slavík

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 6 mil. Kč

Email

cka@kuzelky.cz

Počet klubů

353

Web

kuzelky.cz

Počet členů

13 656

Telefon

242 429 228

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

 Kuželkářské dění řídí Česká kuželkářská asociace (ČKA)
a o bowling pečuje Česká bowlingová asociace (ČBwA).
 ČBwA je členem Evropské bowlingové federace (ETBF) a Světové
bowlingové asociace (WTBA), naproti tomu ČKA je členem Světové
kuželkářské asociace (WNBA), obě asociace jsou dále členem
České unie sportu ČUS a Českého olympijského výboru (ČOV).
 ČBwA pořádá každoročně Mistrovství ČR jednotlivců v kategoriích
Amatér, Standard a Master, dále Mistrovství ČR dvojic, juniorů,
kadetů a seniorů., ČKA ve všech věkových kategoriích, od žáků
až po seniory.
 Pozici viceprezidenta WNBA zastává předseda Komise státní
reprezentace České kuželkářské asociace, Ing. Jiří Jančálek, CSc.

 Česká kuželkářská reprezentace má na svém kontě velké množství
mezinárodních úspěchů ve všech kategoriích a disciplínách.
 2012 – Hana Wiedermannová mistryně světa ve sprintu žen.
 2013 – 3. místo družstva žen na Mistrovství světa
 2014 – Mistrovství světa:
 Natálie Topičová 1. místo ve sprintu juniorek
 2. místo družstva juniorek
 Lucie Vaverková 1. místo ve sprintu žen
 Marek Talpa získal pro ČR bronz na Mistrovství Evropy juniorů
v bowlingu v roce 2012.
 Bronzové medaile na ME seniorů 2014 vybojovaly Dagmar
Stulíková a Blanka Hanusíková v soutěži dvojic kategorie A.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
36) Česká kuželkářská a bowlingová federace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,41 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká kuželkářská a bowlingová federace přijala v roce 2014 na podporu sportu
dětí a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 1 156 000
Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

11. / 90

32. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

1 156 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Talent PONY
Budoucí mistři
voltiže a
paravoltiže
EQUIPA
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441 000 Kč

420 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
37) Český lukostřelecký svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Lukostřelba
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

Rok založení

1933

Předseda svazu

Zdeněk Horáček

Rozpočet

cca 5,5 mil. Kč

Email

sekretariat@czecharch
ery.cz

Počet klubů

51

Web

czecharchery.cz

Počet členů

2 005

Telefon

242 429 220

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• ČLS je členem Mezinárodní lukostřelecké federace (WA),
Evropská lukostřelecká asociace (WAE), České unie sportu
ČUS a Českého olympijského výboru ČOV.
• Český lukostřelecký svaz (ČLS) je sdružení zastřešující oddíly,
kluby i jednotlivce, kteří mají zájem provozovat a rozvíjet
lukostřelecký sport.
• ČLS je členem Mezinárodní lukostřelecké federace (WA), Unie
Evropy a Středozemí v lukostřelbě (WAE), České unie sportu
ČUS a Českého olympijského výboru ČOV.
• Orgány ČLS jsou Předsednictvo, Valné shromáždění a Revizní
komise.

•
•

•
•

•
•

Několikanásobní mistři světa v týmové lukostřelbě.
Jan Zapletal obsadil 3. místo na Mistrovství světa v terénní lukostřelbě
juniorů 2014 a bronzový byl i na Mistrovství Evropy v terénní lukostřelbě
juniorů 2013 v disciplíně reflexní luk.
Richard Kocourek vybojoval bronzovou medaili na Mistrovství světa
ve 3D lukostřelbě 2013 v disciplíně holý luk.
Tomáš Hanuš v roce 2011 se stal Mistr Evropy ve 3D lukostřelbě,
na Mistrovství světa ve 3D lukostřelbě 2013 skončil na 2. místě, v roce
2014 na Mistrovství Evropy obsadil také 2. místo v disciplíně dlouhý luk.
Martina Macková obsadila 6. místo Světových hrách 2013 a 6. místo
na Mistrovství světa v terénní lukostřelbě 2014 v disciplíně holý luk.
Čeští junioři obsadili celkově 5. místo na Halovém Mistrovství Evropy
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
37) Český lukostřelecký svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,19 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český lukostřelecký svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 536 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

50. / 90

60. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

536 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím není zřejmé, na jaké účely svaz prostředky
využije, nicméně na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
38) Svaz lyžařů České republiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Lyžování a snowboarding

Rok založení

1903

Předseda svazu

Lukáš Sobotka

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

70,0 mil. Kč

Email

ski@czech-ski.com

Počet klubů

546

Web

czech-ski.com

Počet členů

22 789

Telefon

220 98 06 18

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Svaz Lyžařů České republiky (SLČR) vytváří podmínky pro
organizační a ekonomické zajištění své činnosti a napomáhá
svým složkám v jejich dalších aktivitách v oblasti lyžování.
• SLČR zastupuje lyžování a snowboarding vůči orgánům státní
správy, sportovním organizacím a dalším institucím.
• SLČR je výhradní majitel práv na pořádání závodů vypsaných
SLČR a mezinárodních soutěží a závodů (MS, závody
Světových a evropských pohárů).
• Orgány SLČR jsou Konference, Výkonný výbor, Dozorčí rada
a Plénum Dozorčí rady, Odborné sportovní úseky, Revizní
komise a Krajské svazy lyžařů.

•
•
•
•
•

•

Eva Samková: 1. místo snowboarding - snowboradcross (ZOH Soči 2014).
Ester Ledecká: 1. místo snowboarding - paralelní slalom (MS 2015
Kreischberg).
Šárka Strachová: 3. místo alpské disciplíny - slalom (MS 2015 Vail).
Lukáš Bauer 2. místo běžecké disciplíny - 50 km klasicky (MS 2015 Falun).
Kateřina Neumannová na zimních OH:
• 1. místo: 30 km volně hromadný start (2006 Turín)
• 2. místo: skiatlon 2x7,5 km (2006 Turín), 15 km volně hrom. start
(2002 Salt Lake City), 2x5 km stíhací závod
(2002 Salt Lake City) a 5 km klasicky (1998 Nagano)
• 3. místo: 10 km volně stíhací závod /1998 Nagano).
Petra Nováková: mistryně ČR v běhu 15 km klasicky,
5 km klasicky a 19 km volně v juniorské kategorii.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
38) Svaz lyžařů České republiky – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

2%

Podíl
příspěvku
ČOV
nana
rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
rozpočtu
svazu

7%

Svaz lyžařů České republiky přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
5 587 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 45 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 55 % bude využito v následujících letech.

72. / 90

11. / 90

45%

55%
Čerpánov 2014
v 2014
Čerpáno

Převedenonana2015
2015
Převedeno

2 516 036 Kč

3 070 964 Kč
Vlastní projekty
Základní články
Vlastní projekty

VT mládeže - alpské disciplíny

1 162 230 Kč

VT mládeže - snowboarding
VT mládeže - běžecké disciplíny

Převedeno
2015
Převedenonana
2015

743 720 Kč
355 176 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
39) Svaz modelářů České republiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Modelářství
Adresa

U Pergamenky 3
Praha 7
170 00

Rok založení

1990

Předseda svazu

Miroslav Navrátil

Rozpočet

5,9 mil. Kč

Email

navratil@svazmodelaru.cz

Počet klubů

412

Web

svazmodelaru.cz

Počet členů

6 800

Telefon

724 156 748

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Svaz modelářů ČR (SMČR) zabezpečuje organizování,
podporu a propagaci modelářského sportu ve všech oblastech
působení tohoto sportu a také práci s mládeží a talenty.
• SMČR sdružuje letecké, lodní, automobilové, raketové,
železniční modeláře a stavitele plastikových modelů.
• SMČR je členem Sdružení sportovních svazů ČR a členem
mezinárodních sportovních federací.
• V oblasti vrcholového sportu SMČR organizačně a finančně
přispívá na účast sportovců jednotlivých modelářských
kategorií na MS a ME.
• SMČR pravidelně vydává informační zpravodaj apod.

• 1. místo na MS leteckých modelářů kategorie F5D (rádiem
řízené rychlostní modely kolem pylonů) v kategorii týmů v roce
2014 (Ondřej Hacker, Jan Sedláček, Tomáš Cinibuk).
• MS leteckých modelářů kategorie F5D v roce 2014:
• Ondřej Hacker: 1. místo (jednotlivci)
• Jan Sedláček: 2. místo (jednotlivci)
• Tomáš Cinibuk: 5. místo (jednotlivci)
• 1. místo na MS leteckých modelářů kategorie F4H (rádiem
řízené polomakety) v kategorii jednotlivců – David Kopal
v roce 2014 a 3. místo na MS leteckých modelářů kategorie
F4H (rádiem řízené polomakety) v kategorii týmů v roce 2014.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
39) Svaz modelářů České republiky – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,27 %

Svaz modelářů České republiky přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

13%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
765 000 Kč, z čehož bylo 14 % přerozděleno základním článkům, 8 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 78 % bude využito v následujících letech.

30. / 90

53. / 90

22%

78%
Čerpáno vv 2014
2014
Čerpáno

108 813 Kč

Převedeno
Převedeno na
na 2015
2015

60 323 Kč

595 864 Kč
Základní
Vlastní
projektyPřevedeno
Převedeno
na 2015
Základní
článkyčlánkyVlastní
projekty
na 2015

Počet podpořených ZČ
mistrovství ČR
mládeže
Krajské soutěže
mládeže

78 457 Kč

30 356 Kč

19

Max. částka podpory

24 000 Kč

Min. částka podpory

1 356 Kč

Průměrná částka podpory

5 780 Kč

Medián

1 500 Kč
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růst sportovních talentů
zvyšování tělesné kondice
dětí a mládeže
využívání volného času
děti a mládeže

30 877 Kč
15 000 Kč
14 376 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
40) Český svaz moderní gymnastiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Moderní gymnastika

Rok založení

1963

Předseda svazu

Blanka Mlejnková

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

4,75 mil. Kč

Email

info@csmg.cz

Počet klubů

93

Web

csmg.cz

Počet členů

4 611

Telefon

242 429 251

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český svaz moderní gymnastiky (ČSMG) organizuje a řídí
domácí mistrovské a přebornické soutěže včetně
mezinárodních a mezistátních soutěží pořádaných na úrovni
národních gymnastických federací.
• ČSMG vytváří podmínky pro činnost sdružených oddílů
moderní gymnastiky a podporuje rozvoje mládeže.
• ČSMG v zájmu celkového rozvoje moderní gymnastiky
spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají
moderní gymnastikou v ČR i v zahraničí.
• Nejvyšším orgánem ČSMG je valná hromada.
• Moderní gymnastika je olympijským sportem od roku 1984.

Logo sportovního svazu

• Pravidelná účast ČR v seriálu závodů Grand Prix.
• Monika Míčková a Nela Radiměřská: 7. místo na ME juniorek
ve finále cvičení se švihadlem, obručí a stuhou v roce 2006.
• Účast Dominiky Červenkové na LOH v Aténách v roce 2004.
• Od roku 2006 každoroční pořádání mezinárodního závodu
v Brně, zařazeného do seriálu závodů Grand Prix.
• 9. místo na ME juniorek v roce 2013.
• Mistrem ČR v kategorii seniorek se pravidelně stává tým
SK TART MS Brno.
• Blanka Mlejnková oceněna jako nejlepší rozhodčí
na LOH v Londýně 2012.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
40) Český svaz moderní gymnastiky – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podílpříspěvku
příspěvkuČOV
ČOVna
narozpočtu
rozpočtusvazu
svazu
Podíl

Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,32 %

Český svaz moderní gymnastiky přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
19%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
1 105 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

14. / 90

28. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

1 105 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

500 000 Kč

Moderní gymnastika se představuje, představení MG, nábory
Finanční podpora sociálně slabých talentovaných gymnastek
Rozšíření přípravky družstva nadějí (věková skupina 7-10let)
Podpora Akademie ČSMG - výcvik kvalitních trenérů mládeže
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350 000 Kč
300 000 Kč
238 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
41) Český svaz moderního pětiboje – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Moderní pětiboj

Rok založení

1992

Předseda svazu

Bohumil Hrudka

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

17 mil. Kč

Email

modern@pentathlon.cz

Počet klubů

14

Web

pentathlon.cz

Počet členů

571

Telefon

725 937 843

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český svaz moderního pětiboje (ČSMP) vytváří a zabezpečuje
pro své členy podmínky k rozvoji moderního pětiboje
s hlavním zaměřením na vytváření podmínek pro státní
reprezentaci v moderním pětiboji.
• ČSMP zabezpečuje a řídí přípravu sportovní reprezentace ČR
a jejich záloh v oddílech a článcích vrcholového sportu
v moderním pětiboji ve všech kategoriích, včetně juniorské.
• ČSMP je členem Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM)
a Evropské konfederace moderního pětiboje (ECMP).
• Orgány ČSMP jsou valná hromada, výkonný výbor a revizní
komise.

• MS 2014: 3. místo (jednotlivci) - Jan Kuf,
• ME 2014 - 2014 (družstva) - 3.místo - J. Kuf, O. Polívka, M. Bilko.
• David Svoboda:
• LOH 2012: 1. místo (jednotlivci)
• MS 2009: 1. místo (štafeta)
• MS 2010, 2009, 2007: 2. místo (družstva)
• MS 2009, 2008: 2. místo (jednotlivci)
• MS 2005, 2007: 3. místo (štafeta)
• ME 2010: 1. místo (jednotlivci)
• ME 2012: 3. místo (smíšená štafeta)
• ME U17 v běloruském Minsku v roce 2013:
• 2. místo: M. Grycz
• 2. místo: M. Grycz, V. Hercík, M. Vlach (družstva)
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
41) Český svaz moderního pětiboje – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podílnanacelkové
celkovéalokaci
alokacipříspěvků
příspěvkůČOV
ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu
Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

0,42 %
7%

Český svaz moderního pětiboje přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
1 185 000 Kč, z čehož bylo 24 % přerozděleno základním článkům, 1 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 74 % bude využito v následujících letech.

65. / 90

31. / 90

26%

74%
Čerpáno
v 2014Převedeno
Převedeno
na 2015
Čerpáno
v 2014
na 2015

288 100 Kč

15 643 Kč

881 257 Kč
Základní články

Nákup laserových pistolí a
dalšího vybavení

Vlastní projekty

Počet podpořených ZČ
100 000 Kč

Zkvalitnění šermířského a
střeleckého tréninku, zajištění…

63 000 Kč

Příspěvek na zavedení
technologie First beat do…

60 100 Kč

Převedeno na 2015

5

Max. částka podpory

63 000 Kč

Min. částka podpory

20 000 Kč

Průměrná částka podpory

48 017 Kč

Medián

52 500 Kč
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podpora přípravy
juniorské reprezentace

15 643 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
42) Český nohejbalový svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Nohejbal

Rok založení

1971

Předseda svazu

Kamil Kleník

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

4,56 mil. Kč

Email

nohejbal@cuscz.cz

Počet klubů

376

Web

nohejbal.org

Počet členů

7 251

Telefon

602 940 312

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český nohejbalový svaz (ČNS) řídí a organizuje sportovní
soutěže pro všechny věkové kategorie, pečuje o výchovu
svých členů (hráči, trenéři, rozhodčí a funkcionáři), dále
zastupuje sdružené členy při jednáních na regionální i státní
úrovni apod.
• Cílem ČNS je rozvíjet nohejbal ve všech jeho formách
v ČR i v zahraničí na juniorské i vrcholové úrovni.
• Úkolem ČNS je řídit činnost nohejbalu na území ČR
a vhodnou formou propagace tento sport dále rozšiřovat.
• Orgány ČNS jsou Valná hromada, Konference, Výkonný výbor,
Prezident, Dozorčí rada a Odborné komise a odborní poradci.

• Nohejbal je sportem pocházejícím z Československa.
• Největší úspěchy mužů na MS v nohejbalu:
• rok 2012: 2. místo v Double a Triple a 3. místo v Single
• rok 2011: 2. místo v Single, Double a Triple
• rok 2008: 1. místo v Double a Cross Double
a 2. místo v Triple
• rok 2006: 1. místo v Cross Double a 2. místo v Single,
Double a Triple
• rok 2004: 1. místo v Double a 2. místo v Single a Triple
• ME juniorů 2013 v Košicích: 1. místo ČR v kategorii Dvojice
a Trojice a 2. místo ČR v kategorii Jednotlivci.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
42) Český nohejbalový svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
příspěvku
ČOV
rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
nana
rozpočtu
svazu

Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,18 %

11%

Český nohejbalový svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
502 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 18 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 82 % bude využito v následujících letech.

36. / 90

66. / 90

18%

82%
Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

88 135 Kč

413 865 Kč
Základní články

Festival sportu pro děti, prezentace
českého tradičního sportu. Praha,
Plzeň, Ostrava
Mezinárodní nohejbalový kemp
mládeže, sportovní soustředění
nohejbalové mládeže pod vedením
zkušených trenérů a metodiků

Převedenonana2015
2015
Převedeno

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

47 427 Kč

40 708 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
43) Český svaz orientačních sportů – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Orientační sporty

Rok založení

1968

Předseda svazu

Radan Kamenický

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
169 00

20,15 mil. Kč

Email

csos@cstv.cz

Počet klubů

216

Web

orientacnisporty.cz

Počet členů

10 045

Telefon

242 429 212

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
 Hlavním posláním Českého svazu orientačních sportů (ČSOS) je péče
o všestranný rozvoj orientačních sportů v ČR včetně popularizace
na veřejnosti.
 ČSOS organizuje a řídí soutěže v orientačním běhu (OB), lyžařském
orientačním běhu (LOB), orientačních závodech na horském kole
(MTBO) a TRAIL-O, které jsou pořádány v řadě věkových
a výkonnostních kategoriích od místní úrovně až po celostátní
a mezinárodní závody.
 ČSOS jmenuje a zabezpečuje reprezentaci ČR v OB, LOB, MTBO
a TRAIL-O a zajišťuje její účast na SH, MS, MSJ, ME, MED.
 ČSOS podporuje sport pro všechny pořádáním jednoduchých
orientačních závodů a vydáváním výukových map (VM).
 ČSOS připravuje rozhodčí, trenéry a kartografy orientačních sportů.

• Orientační běh (OB)
• 1. místo: štafeta mužů - MS 2012
• 1. místo: D. Brožková - MS 2008 a MS 2009
• 2. místo: štafeta mužů - ME 2014
• 1. místo: štafeta juniorů a juniorek - MSJ 2013
• Lyžařský orientační běh (LOB)
• 1. místo: H. Hančíková - ME 2014
• 3. místo: štafeta mužů - MS 2015
• MTBO
• 1. místo: štafeta mužů MS 2013
• 1. místo: Kryštof Bogar MS 2013
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
43) Český svaz orientačních sportů – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,78 %

Podíl příspěvku
příspěvku ČOV
ČOV na
na rozpočtu
rozpočtu svazu
svazu
Podíl

Český svaz orientačních sportů přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

11%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
2 214 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 30 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 70 % bude využito v následujících letech.

37. / 90

22. / 90

30%

70%
Čerpáno v 2014

Převedeno
Převedenona
na2015
2015

659 725 Kč

1 554 275 Kč
Vlastní projekty

příspěvek na náborové akce
pro mládež
příspěvek na vytvoření
výukových map pro mládež
příspěvek na ubytování na
sportovní akce pro mládeže

Převedeno na 2015

220 000 Kč
176 594 Kč
99 730 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
44) Český svaz plaveckých sportů – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Plavání

Rok založení

1919/1993

Předseda svazu

Vladimír Srb

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

51,75 mil. Kč

Email

info@czechswimming.cz

Počet klubů

231

Web

czechswimming.cz

Počet členů

23 258

Telefon

242 429 209

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český svaz plaveckých sportů (ČSPS) zpracovává jednotnou
koncepci a organizuje všestranný rozvoj všech odvětví
plaveckých sportů na území ČR v juniorských i seniorských
kategoriích.
• ČSPS zabezpečuje státní reprezentaci plaveckých sportů
na mezinárodních závodech, MS, ME a světových
a evropských pohárech a olympijských hrách, ČSPS je členem
ČOV a mezinárodních organizací FINA a LEN.
• Orgány ČSPS tvoří Konference, Výkonný výbor, Revizní komise,
Sekce plavání, sekce dálkového a zimního plavání, sekce
synchronizovaného plavání a sekce skoků do vody
a Regionální plavecké svazy nebo krajské soutěžní komise.

•

•

•

•

ME 2013 v dálkovém plavání:
• 2. místo Jana Pechanová (5km)
• 3. místo Jana Pechanová (10km)
• 4. místo Sylvie Rybářová (25km)
MS 2013 v plavání:
• 6. místo Simona Baumrtová (100m znak)
• 4. místo Michal Navrátil (High Diving)
MS juniorů 2013 v plavání
• 2. místo Jan Micka (800m volný zůsob)
• 2. místo Jan Micka (1500m volný způsob)
ME juniorů v plavání 2013:
• 1. místo Jan Micka (400m volný způsob)
• 1. místo Jan Micka (1500m volný způsob)
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
44) Český svaz plaveckých sportů – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podílpříspěvku
příspěvkuČOV
ČOVna
narozpočtu
rozpočtusvazu
svazu
Podíl

Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

1,64 %

9%

Český svaz plaveckých sportů přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
4 656 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

59. / 90

12. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

4 656 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Příspěvek na nájemné

2 856 000 Kč

Základní vybavení

1 600 000 Kč

Soutěže neregistrované skoky

100 000 Kč

Úvodní testování synchro
plavání

100 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
45) Svaz potápěčů České republiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Potápění
Adresa

Na Strži 9
Praha 4
140 00

Rok založení

1990

Předseda svazu

Pavel Macura, Ivan Kratochvíl

Rozpočet

7,7 mil. Kč

Email

diver@svazpotapecu.cz

Počet klubů

219

Web

svazpotapecu.cz

Počet členů

7 987

Telefon

241 445 803

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Předmětem činnosti Svazu potápěčů ČR (SPČR)
je organizování a provozování potápěčského sportu,
potápěčského výcviku, práce s dětmi a mládeží, zajišťování
reprezentace ČR ve sportovním potápění, vzdělávací a školící
činnost apod.
• SPČR organizuje a zastřešuje celostátní a mezinárodní
potápěčské soutěže.
• Nejvyšším orgánem SPČR je shromáždění delegátů členských
svazů, které má 9 členů.

• MS v plavání s ploutvemi v ruské Kazani v roce 2013:
• Jakub Jarolím:
• 1. místo na trati 50 Bifins (bazén)
• 3. místo na trati 100 Bifins (bazén)
• Zuzana Svozilová:
• 5. místo na trati 800 PP (bazén)
• 6. místo na trati 1500 PP (bazén)
• 7. místo na 6km na otevřené vodě
• ME juniorů v polském Štětíně v roce 2013:
• Klára Křepelková: 2. místo (50 RP – pod vodou
a 100 RP – pod vodou) a 3. místo (50 RP – hladina)
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
45) Svaz potápěčů České republiky – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
nana
celkové
alokaci
příspěvků
ČOV
Podíl
celkové
alokaci
příspěvků
ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu
Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

0,38 %
Svaz potápěčů České republiky přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

14%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
1 078 000 Kč, z čehož bylo 11 % přerozděleno základním článků, 36 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 53 % bude využito v následujících letech.

24. / 90

36. / 90

47%

53%
Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

120 000 Kč

Převedenonana2015
2015
Převedeno

381 696 Kč

576 304 Kč
Základní články

Vlastní projekty

Počet podpořených ZČ
Kondiční soustředění mládeže
ve Francii
Výcvik a trénink juniorů v
orientačním potápění

80 000 Kč

40 000 Kč

Převedeno na 2015

2

růst sportovních talentu

30 877 Kč

Max. částka podpory

80 000 Kč

Min. částka podpory

40 000 Kč

zvyšování tělesné
kondice dětí a mládeže

15 000 Kč

Průměrná částka podpory

60 000 Kč

využívání volného času
děti a mládeže

14 376 Kč

Medián

60 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
46) Český svaz pozemního hokeje – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Pozemní hokej

Rok založení

1918

Předseda svazu

Gino Schilders

Rozpočet

14,2 mil. Kč

Počet klubů

20

Počet členů

3 961

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje
Adresa

Vladivostocká 1460/10
Praha 10
100 00

Email

csph@pozemnihokej.cz

Web

pozemnihokej.cz

Telefon

272 656 237

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Pozemní hokej je kolektivním sportem určeným pro muže
i ženy, pouze minimum hráčů jsou profesionálové, většinu
hráčské základny tvoří studenti.
• ČSPH se výrazně zaměřuje na výchovu mládeže a talentů,
dále na přípravu na turnaje vysoké kvality pořádané v ČR.
• Soutěžních zápasů se mohou účastnit pouze registrovaní členi
ČSPH.
• Od roku 1908 je pozemní hokej olympijským sportem, má také
své mistrovství světa a mistrovství Evropy.
• ČSPH byl jedním ze zakládajích členů Světové federace FIH

• 3. místo na halovém MS v Lipsku 2015 - ženy
• 2. místo (1997, 2012) a 3. místo (1994) z halového mistroství
Evropy u mužů a třetí místo z Halového mistroství Evropy
(2000) u žen.
• Na národní úrovni patří mezi nejlepší kluby Slavia Praha,
plzeňské Litice, Rakovník, Bohemians a Hradec Králové.
• Nominace českého rozhodčího Jakuba Mejzlíka mezi skupinu
rozhodčích, ze kterých budou vybráni arbitři pro OH v Riu
2016.
• 2. místo juniorek U21 na halovém ME v roce 2013.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
46) Český svaz pozemního hokeje – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl příspěvku
příspěvku ČOV
ČOV na
na rozpočtu
rozpočtu svazu
svazu

Podíl
nana
celkové
alokaci
příspěvků
ČOV
Podíl
celkové
alokaci
příspěvků
ČOV

0,35 %

7%

Český svaz pozemního hokeje přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
992 000 Kč, z čehož bylo 6 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 94 % bude využito v následujících letech.

67. / 90

41. / 90

6%

94%
Čerpáno
v 2014Převedeno
Převedeno
na 2015
Čerpáno
v 2014
na 2015

57 594 Kč

934 406 Kč
Základní články

Počet podpořených ZČ

cestovné mladší žactvo

57 594 Kč

Převedeno na 2015

8

Max. částka podpory

12 888 Kč

Min. částka podpory

3 384 Kč

Průměrná částka podpory

7 199 Kč

Medián

5 805 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
47) Asociace rádiového orientačního běhu ČR – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Kontaktní údaje

Rádiový orientační běh
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Rok založení

-

Předseda svazu

Miroslav Vlach

Rozpočet

5,66 mil. Kč

Email

arob@ardf.cz

Počet klubů

18

Web

www.ardf.cz

Počet členů

955

Telefon

602 220 024

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• AROB je občanským sdružením se sportovně technickým
zaměřením sdružující zejména zájemce o rádiový orientační
běh.
• AROB poskytuje podporu pro výběrová soustředění státních
sportovních reprezentací a pro rozvoj talentů.
• Vrcholným orgánem AROB je Rada AROB, v jejíž čele stojí
předseda, následuje místopředseda a členové. Ustanovena
je také revizní komise.
• Principem sportu je pomocí přijímače a mapy vyhledat
stanovený počet vysílačů (kontrol) a v co nejkratším čase
doběhnout do cíle.

• Výrazné mezinárodní úspěchy: v roce 2014 na MS
v Kazachstánu získala ČR v různých kategoriích 11x zlatou
medaili, 9x stříbrnou medaili a 13x bronzovou medaili, v roce
2012 na MS v Srbsku získala ČR v různých kategoriích 19x
zlatou medaili, 17x stříbrnou medaili a 13x bronzovou medaili.
• ČR pravidelně dosahuje na mistrostvích světa a mistrostvích
Evropy konaných ve dvouletých intervalech výrazných
mezinárodních úspěchů vyjádřených desítkami cenných kovů.
• Mistry republiky na klasické trati (pásmo 80m – 3,5Mhz) se
v roce 2013 v juniorské kategorii stali Ondřej Šimáček a Pavla
Horová, oba z klubu SZTM ROB Pardubice.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
47) Asociace rádiového orientačního běhu ČR – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podílna
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

Podíl
příspěvku
ČOV
nana
rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
rozpočtu
svazu

0,22 %

Asociace rádiového orientačního běhu ČR přijala v roce 2014 na podporu

10%

sportu dětí a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
623 000 Kč, z čehož bylo 11 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 89 % bude využito v následujících letech.

57. / 90

44. / 90

11%

89%
Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

Převedenonana2015
2015
Převedeno

70 000 Kč

553 000 Kč
Základní články

Počet podpořených ZČ
Letní soustředění ROB

Jarní oddílové soustředění
ROB

50 000 Kč

20 000 Kč

Převedeno na 2015

2

Max. částka podpory

50 000 Kč

Min. částka podpory

20 000 Kč

Průměrná částka podpory

35 000 Kč

Medián

35 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
48) Svaz vodáků České republiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Kontaktní údaje

Rafting, vodáctví
Adresa

U Pergamenky 3
Praha 7
170 00

Rok založení

1990

Předseda svazu

Jeronym Táborský

Rozpočet

2,85 mil. Kč

Email

svocr@volny.cz

Počet klubů

49

Web

svazvodaku.cz

Počet členů

951

Telefon

266 722 223

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Svaz vodáků ČR (SVoČR) je organizací sdružující v klubech
zájemce o zájmové, sportovní a další činnosti v oblasti
vodáckých disciplín.
• Základním posláním SVoČR je organizování, podpora,
propagace a vzdělávací činnost v oblasti vodáctví.
• Základním organizačním článkem SVoČR jsou Kluby vodáků.
• Kluby vodáků mohou pro koordinaci vodácké činnosti,
organizaci přeborů, příp. pro finanční zabezpečení
po vzájemné dohodě zřizovat regionální sdružení.
• SvoČR pravidelně pořádá Zimní sportovní soustředění dětí
a mládeže, v roce 2015 pod názvem Expedice Vysočina 2015.

•

•
•

MS v Brazílii R4 2015:
• muži (Daněk, Havlíček, Šťastný, Pinkava, Knebl) – slalom 1. místo,
sprint 2. místo, H2H 3. místo, sjezd 4. místo, kombinace 2. místo
• ženy (Procházková, Balatková, Voltrová, Vacíková) – slalom
3. místo, sprint 5. místo, H2H 5. místo, sjezd 8. místo, kombinace
4. místo
• Junioři (Pavlík, Rolend, Halše, Novák) – slalom 3. místo, sprint
1. místo, H2H 3. místo, sjezd 4. místo, kombinace 4. místo
• Juniorky (Ligurská, Blanařová, Sováková, Foltýsová) – slalom
1. místo, sprint + H2H 2. místo, sjezd 4. místo, kombinace 2. místo
Pořadatelství ME v raftingu na Vltavě v Loučovicích pod Lipenskou
přehradou v roce 2012.
Pravidelné úspěchy v kategoriích dorostu a juniorů.

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

141

Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
48) Svaz vodáků České republiky – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,15 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Svaz vodáků České republiky přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
15%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
424 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 27 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 63 % bude využito v následujících letech.

20. / 90

68. / 90

27%

73%
Čerpáno
Čerpánovv2014
2014

Převedeno
Převedeno na
na 2015
2015

112 630 Kč

311 370 Kč
Vlastní projekty

Růst sportovních
talentů, vhodné
využívání volného
času dětí a
mládeže

Převedeno na 2015

112 630 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
49) Česká rugbyová unie – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Rugby

Rok založení

1926

Předseda svazu

David Frydrych

Rozpočet

13,075 mil. Kč

Počet klubů

30

Počet členů

2 790

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

sekretariat@rugbyunion.cz

Web

rugbyunion.cz

Telefon

242 429 255

Významné úspěchy

Základní údaje
• Česká rugbyová unie (ČSRU) organizuje domácí soutěže,
vytváří podmínky pro kvalitní výsledky reprezentačního týmu,
sdružuje sportovce a další osoby se zájmem o rugby apod.
• Rok rok 2013 pro ČSRU významný z hlediska rozšíření počtu
reprezentačních kategorií, účasti české reprezentace
na dosud největším počtu evropských turnajů a zvolení
nového předsedy svazu Davida Frydricha.
• Historie českého rugby se začala psát v roce 1926, kdy se
odehrála první tuzemská i mezistátní utkání, česká juniorská
reprezentace se pravidelně úspěšně účastní ME.

ČR U20: 1. místo na ME U 20 ve Vyškově v roce 2014.
ČR U20: 2. místo na ME U 20 v Praze v roce 2013.
ČR U20: 2. místo na ME U 20 v Říčanech v roce 2012.
4. místo české reprezentace na ME divize 1B v roce 2011.
ČR U19: 3. místo na ME U19 v Praze v roce 2008.
V roce 2007 začíná Česká televize vysílat pravidelný pořad
Total Rugby.
• ČR – Waratahs (Austrálie) 3:94 – historicky nejvyšší návštěva
na českém území v počtu 5 000 diváků na stadionu v Edenu.
• Mistrem ČR v roce 2014 se stala RC Praga Praha, která
vybojovala také superpohár.
•
•
•
•
•
•
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
49) Česká rugbyová unie – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,18 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

4%

Česká rugbyová unie přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí a mládeže
z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 523 000 Kč, z čehož bylo
0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil svaz na vlastní aktivity
a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

83. / 90

62. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

523 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím není zřejmé, na jaké účely svaz prostředky
využije, nicméně na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
50) Český svaz rychlobruslení – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Rychlobruslení

Rok založení

1990

Předseda svazu

Ondřej Brada

Rozpočet

cca 9,0 mil. Kč

Počet klubů

9

Počet členů

282

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

info@speedskating.cz

Web

speedskating.cz

Telefon

603 262 926

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Cílem Českého svazu rychlobruslení (ČSR) je péče o rozvoj
rychlobruslení v ČR, ke splnění tohoto cíle poskytuje podporu
organizátorům a koordinuje pořádání soutěží a závodů, vytváří
podmínky pro rozvoj všech forem a výkonnostních stupňů
rychlobruslení včetně podpory a péči o mládež, zastupuje
a prosazuje zájmy svých členů na domácí i mezinárodní
úrovni.
• Rychlobruslení je olympijským sportem, který je společně
s krasobruslením a short-trackem sdruženým v mezinárodní
bruslařské unii ISU, založené v roce 1892 v Scheveningenu.
• Nejvyšším orgánem ČSR je valná hromada.

•

•

Martina Sáblíková:
• OH: 1. místo (3 000 m a 5 000 m – Vancouver 2010,
5 000 m – Soči 2014), 2. místo (3 000 m – Soči 2014), 3. místo
(1 500 m – Vancouver)
• MS: celkem 10x 1. místo, 4x 2. místo a 1x 3. místo
• ME: celkem 4x 1. místo a 3x 3. místo
• 10násobná vítězka světového poháru
• držitelka světových i juniorských rekordů na trati 5 000 m
a 10 000m
• 2. místo z MS juniorů ve víceboji v roce 2005
Karolína Erbanová:
• 2014 MS ve sprintu 3.místo, 2014 MS single distance 1místo na
1000m, 2012 MS juniorů 2.místo ve víceboji, medailistka závodů
ME 2012,2013 a závodů SP.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
50) Český svaz rychlobruslení – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,30 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Český svaz rychlobruslení přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí a mládeže
15%

z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
854 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil svaz
na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

21. / 90

49. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

854 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím není zřejmé, na jaké účely svaz prostředky
využije, nicméně na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
51) Českomoravská sáňkařská asociace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Sáně

Rok založení

1992

Předseda svazu

Drahoslav Hušek

Rozpočet

4,6 mil. Kč

Počet klubů

11

Počet členů

434

Kontaktní údaje
Adresa

Náměstí T.G.
Masaryka 639
Smržovka, 468 51

Email

cmsa@seznam.cz

Web

sane.cz

Telefon

775 323 051

Logo sportovního svazu

Základní údaje

Významné úspěchy

• ČMSA zabezpečuje rozvoj sáňkařského sportu na všech
výkonnostních úrovních na území ČR, zastupuje sáňkařské
hnutí ČR v České unii sportu a ČOV, organizuje a řídí všechny
soutěže dospělých i mládeže, zabezpečuje státní reprezentaci
na mezinárodní úrovni apod.
• Orgány ČMSA jsou valná hromada, výkonný výbor, trenérská
rada, revizní komise a disciplinární komise.
• ČMSA pořádá také mistrovství ČR v závodech na kolečkových
saních.
• První závod na českém území se uskutečnil 27. ledna 1895
na Smědavě v Jizerských horách v obsazení 33 sáňkařů.

• Úspěchy: ZOH Soči 2014: Ondřej Hyman 25.místo, Vendula
Kotenová 24.místo, dvojice Brož Lukáš, Brož Antonín
13.místo, družstvo 9.místo.
• Dvojice Brož - Brož celkově v SP 2013-2014 12.místo,
ME 2013 6.místo.
• Ondřej Hyman: sezona 2013-2014 celkově v SP 28.místo
• junioři: Mizerová Kateřina a Maršíková Eliška celkově
v sezoně 2014-2015 11.místo, dvojice Vejdělek-Pěkný
celkově v sezoně 2014-2015 8.místo, dvojice Vejdělek - Lejsek
v sezoně 2013-2014 celkově 5.místo, Nosková Tereza celkově
v sezoně 2013-2014 8.místo.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
51) Českomoravská sáňkařská asociace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
nana
celkové
alokaci
příspěvků
ČOV
Podíl
celkové
alokaci
příspěvků
ČOV

Podíl
příspěvku
ČOV
nana
rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
rozpočtu
svazu

0,05 %

3%

Českomoravská sáňkařská asociace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
138 000 Kč, z čehož bylo 72 % přerozděleno základním článků, 12 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 16 % bude využito v následujících letech.

88. / 90

86. / 90

84%
Čerpáno
Čerpánovv 2014
2014

16%
Převedenonana2015
2015
Převedeno

100 000 Kč
Základní články

Počet podpořených ZČ
cestovné

sportovní
akce

50 000 Kč

50 000 Kč

15 750 Kč
Vlastní projekty

22 250 Kč

Převedeno na 2015

7

Max. částka podpory

15 000 Kč

Min. částka podpory

10 000 Kč

Průměrná částka podpory

12 500 Kč

Medián

12 500 Kč
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ubytování,
stravování

15 750 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
52) Český svaz silového trojboje – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Silový trojboj

Rok založení

1992

Předseda svazu

Miroslav Vacek

Rozpočet

3,75 mil. Kč

Počet klubů

96

Počet členů

2 337

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

cpf@powerlifting.cz

Web

powerlifting.cuscz.cz

Telefon

606 911 991

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Mezi cíle ČSST patří zabezpečovat rozvoj silového trojboje
v ČR na všech výkonnostních úrovní v kategoriích dospělých
i mládeže, zpracovávat koncepci silového trojboje a zajištovat
jeho propagaci, sdružovat občany se zájmovými činnostmi
v oblasti silového trojboje a souvisejících aktivit apod.
• Orgány ČSST jsou valná hromada, výkonný výbor, komise
a revizní komise.
• Valná hromada ČSST má v rámci své působnosti pravomoc
rozhodovací, kontrolní a normotvornou.
• Silový trojboj (powerlifting) se skládá ze třech disciplín: dřep,
bench-press (tlak na lavici) a mrtvý tah.

• V roce 2013 byl ČSST pověřen pořadatelstvím vrcholových
mezinárodních soutěžích: MS masters mužů a žen v benchpressu, ME mužů a žen a ME dorostenců a juniorů v silovém
trojboji.
• ME v bench-pressu v roce 2013:
• 3. místo Hana Takáčová (do 84 kg)
• 4. místo Alena Krčmářová (do 84 kg)
• 5. místo Zbyněk Krejča (do 120 kg)
• ME v silovém trojboji:
• 1. místo Martina Koutňáková (do 72 kg) v kategorii
juniorek
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
52) Český svaz silového trojboje – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,18 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Český svaz silového trojboje přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

14%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
523 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

25. / 90

63. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

523 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím není zřejmé, na jaké účely svaz prostředky
využije, nicméně na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
53) Český svaz skibobistů – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Skiboby

Rok založení

1969

Předseda svazu

Petr Trojnar

Rozpočet

1,8 mil. Kč

Počet klubů

13

Počet členů

869

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

skibob@cuscz.cz

Web

skiboby.cz

Telefon

608 518 865

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Organizační strukturu ČSSB tvoří předsednictvo výkonného
výboru (předseda, místopředseda, výkonný výbor, sekretář),
trenérsko-metodická komise (předseda, členové), komise
rozhodčích (předseda, členové), hospodářská komise
(předseda, členové) a kontrolní komise (předseda, členové).
• ČSSB organizuje domácí závody, vytváří podmínky
pro kvalitní výsledky reprezentačního týmu, podporuje rozvoj
mládeže, sdružuje sportovce a další osoby se zájmem
o skiboby apod.
• Mezi významné české trenéry skibobistů patří např. Pavel
Hlaváč, Vlastimil Maťátko nebo Karel Baláček.

• Alena Housová:
• 30 mistrovských titulů v kategorii dospělých
• 10 celkových vítězství ve Světovém poháru
• nejúspěšnější česká skibobistka historie
• 41 mistrovských titulů na MS 2013 , z toho 17 mistrovských
titulů mužů a žen v kategorii dospělých:
• Alena Housová: 4x 1. místo
• Pavel Čiháček: 3x 1. místo a 1x 3. místo
• MS juniorek 2013:
• 1. místo Kristýna Harnachová (obří slalom)
• 3. místo Zuzana Hašková (obří slalom)
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
53) Český svaz skibobistů – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

Podíl
příspěvku
ČOV
nana
rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
rozpočtu
svazu

0,14 %

Český svaz skibobistů přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem

22%

396 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 50 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 50 % bude využito v následujících letech.

8. / 90

69. / 90

50%

50%
Čerpáno
v 2014
na na
2015
Čerpáno
v 2014 Převedeno
Převedeno
2015

197 125 Kč

198 875 Kč
Vlastní projekty

soustředění a
příprava na
nadcházející
závodní sezonu

Převedeno na 2015

197 215 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
54) Česká softballová asociace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Softball

Rok založení

1993

Předseda svazu

Gabriel Waage

Rozpočet

16,17 mil. Kč

Počet klubů

80

Počet členů

5 256

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

info@softball.cz

Web

softball.cz

Telefon

603 306 590

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Hlavní náplní činnosti ČSA je řízení soutěží v softballu v ČR,
pořádání turnajů a registrace hráčů softballu ve všech věkových
kategoriích.
• ČSA aktivně představuje softball prostřednictvím tuzemských
i mezinárodních vrcholových akcí veřejnosti v České republice.
• Softball je sportem, který se postupně vyvinul z baseballu, hrají
jej dvě družstva o devíti hráčích.
• Jedná se o rychlejší sport než baseball.
• Mezi velká města, která se softballu věnují, patří Praha, Trutnov,
Havlíčkův Brod, Chomutov a Ledenice, v Československu se
softball začal hrát v roce 1919, první oddíl vznikl v Plzni.

• První místo české mužské reprezentace na mistrovství Evropy
v softballu v roce 2014.
• Pořadatelství mistrovství Evropy v softballu mužů v roce 2014
v Havlíčkově Brodě a softballu žen 2013 v Praze.
• První místo české ženské reprezentace juniorek a české
reprezentace juniorů na mistrovství Evropy v softballu.
• Česká softballová reprezentace patří dlouhodobě k evropské
špičce.
• V roce 2013 byla ČR nejúspěšnější zemí na všech evropských
turnajích.

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

153

Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
54) Česká softballová asociace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podílna
nacelkové
celkovéalokaci
alokacipříspěvků
příspěvkůČOV
ČOV
Podíl

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

0,37 %
6%

Česká softballová asociace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
1 053 000 Kč, z čehož bylo 90 % přerozděleno základním článkům, 6 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 4 % bude využito v následujících letech.

73. / 90

35. / 90

96 %

4%

Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

Převedeno
na 2015
Převedeno
na 2015

952 433 Kč
Základní články

61 980 Kč
Vlastní projekty

Počet podpořených ZČ
mládežnický program

Intenzifikace školních
sportovních klubů

734 433 Kč

218 000 Kč

38 587 Kč

Převedeno na 2015

52

Max. částka podpory

86 468 Kč

Min. částka podpory

2 500 Kč

Průměrná částka podpory

60 000 Kč

Medián

60 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
55) Česká asociace squashe – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Squash

Rok založení

1992

Předseda svazu

Tomáš Cvikl

Rozpočet

2,50 mil. Kč

Počet klubů

68

Počet členů

2 332

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

info@czechsquash.cz

Web

czechsquash.cz

Telefon

776 814 960

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Posláním ČASQ je podpora, propagace a rozvoj squashe
na území ČR, spolupráce s mezinárodními a národními
organizacemi squashe, podpora squashe mezi mládeží
a spolupráce s českými sportovními organizacemi (např. ČOV)
• ČASQ pořádá v ČR oficiální mistrovské squashové turnaje
ve všech výkonnostních a věkových kategoriích, ligové
soutěže a vydává oficiální žebříčky.
• ČASQ zajišťuje reprezentaci České republiky ve squashi
na mezinárodní scéně.
• Nejvyšším orgánem ČASQ je valná hromada ČASQ.

• Jan Koukal: 16 titulů mistra republiky, vítěz 31 turnajů PSA,
v roce 2005 vícemistr Evropy, nejlépe na 39. místě světového
žebříčku.
• Lucie Fialová: 6 titulů mistryně republiky, 2x 3. místo
na Mistrovství Evropy jednotlivců, 3. místo na Mistrovství
Evropy družstev žen, první vítězka turnaje WISPA z ČR,
nejvýše na 35. místě světového žebříčku.
• Družstvo žen - 3. místo na ME družstev 2014.
• Řada medailových umístění za posledních 10 let na ME
juniorů v kategoriích do 19, 17, 15 let.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
55) Česká asociace squashe – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,04 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

3%

Česká asociace squashe přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí a mládeže
z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
118 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil svaz
na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

87. / 90

89. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

118 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím není zřejmé, na jaké účely svaz prostředky
využije, nicméně na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
56) Česká asociace stolního tenisu – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Kontaktní údaje

Stolní tenis

Rok založení

1925

Předseda svazu

Zbyněk Špaček

Rozpočet

23,8 mil. Kč (2014)

Počet klubů

1 253

Počet členů

24142

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

info@ping-pong.cz

Web

www.ping-pong.cz

Telefon

242429242

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• ČAST organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje činnost
stolního tenisu v rámci ČR, dále řídí reprezentační složky, ligové
soutěže mužů a žen, organizuje činnost mládeže na celostátní
úrovni a zajišťuje servis v důležitých oblastech organizace.
• ČAST je členem Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF)
a Evropské unie stolního tenisu (ETTU).
• Od roku 1988 je stolní tenis olympijským sportem.
• Stolní tenis je bezkontaktním sportem hraným s pálkou
a malým míčkem.
• Jedná se o jeden z nejrychlejších a celosvětově nejrozšířenějších
sportů na závodní i rekreační úrovni.

•
•

•

•
•

4.místo ve dvouhře na OH - Petr Korbel (1996), Marie Hrachová (1988)
Účast na závěrečném turnaji OH: Korbel 5x (1992,1996,2000,2004, 2008)
Hadačová 2x (2008, 2012), Plachý 2x (1996,2000), Hrachová 2x (1988,1992), dále
Panský (1988), Šafářová (1988), Dobešová (1996), Výborný (2004), A.Vachovcová
(2004), Štrbíková (2004) a Vacenovská (2012).
Třetí místo družstva žen na ME 2013 a ME 2009.
Třetí místo družstva mužů na ME 2010, 2005, 2003.
Tři zlaté medaile z mistroství Evropy juniorů v roce 2013.
První místo Antonína Gavlase a Renaty Štrbíkové a třetí místo Michala Obešla a
Hany Matelové na ME ve smíšené čtyřhře v roce 2013.
Pravidelná účast českých klubů v Lize Mistrů.
Pravidelná medailová umístění českých stolních tenistů
na světových soutěžích ve 20. století (Kolář, Váňa, Kettnerová, Andreadis,
Depetrisová, Votrubcová, Voštová, Orlowski, Hrachová, Panský, aj.).
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
56) Česká asociace stolního tenisu – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká asociace stolního tenisu přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
3 199 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

15. / 90

22. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

3 199 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
57) Český střelecký svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Střelba

Rok založení

1990

Předseda svazu

Petr Baroch

Rozpočet

44,6 mil. Kč

Počet klubů

405

Počet členů

17 175

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje
Adresa

U Pergamenky 3
Praha 7 - Holešovice
170 00

Email

shooting@shooting.cz

Web

shooting.cz

Telefon

774 335 557

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• ČSS organizuje a řídí sportovně střelecké soutěže ve všech
výkonnostních kategoriích, organizuje a řídí reprezentaci
ve sportovní střelbě, vydává svým členům licence rozhodčích
a trenérů sportovní střelby, zajišťuje péči
a podporu mládeže a juniorské reprezentace.
• ČSS provádí informační, publikační a vědeckou odbornou
činnost, ČSS umožňuje svým členům využívat volný čas
k rekreační a soutěžní sportovní střelbě.
• ČSS pravidelně pořádá Mistrovství ČR.
• Orgány ČSS jsou Sjezd delegátů, Výkonný výbor, Prezídium
a Revizní komise.

• Kateřina Emmons:
• OH: 1. místo vzduchovka (2008), 2. místo sportovní malorážka
(2008) a 3. místo vzduchovka (2004)
• MS: 1. místo vzduchovka (2002) a 2. místo vzduchovka (2006)
• ME 2002 juniorek: 1. místo v soutěži družstev
ve vzduchové pušce
• David Kostelecký:
• OH: 1. místo střelba – trap (2008)
• ME: 2. místo střelba – trap (1998, 2008)
• OH V Pekingu 2008 – 3 medaile pro ČR (historický úspěch).
• OH v Londýně 2012 – 3. míso Adéla Sýkorová (malorážka 3x20)
• OH v Aténách 2004 – 2. místo Lenka Marušková (sportovní pistole)
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
57) Český střelecký svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

1,10 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

7%

Český střelecký svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
3 122 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 5 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 95 % bude využito v následujících letech.

71. / 90

17. / 90

5%

95%
Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

151 250 Kč

Převedenonana2015
2015
Převedeno
2 970 750 Kč

Vlastní projekty

střelivo a terče pro SSK

Převedeno na 2015

151 250 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
58) Šachový svaz České republiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Šachy

Rok založení

1905

Předseda svazu

Viktor Novotný

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

10,83 mil. Kč

Email

sekretariat@chess.cz

Počet klubů

557

Web

chess.cz

Počet členů

33 119

Telefon

242 429 206

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• ŠSČR je organizátorem a představitelem šachu na území
České republiky. Hlavním posláním ŠSČR je péče
o komplexní rozvoj šachu jako sportovní disciplíny ve všech
jeho formách na území České republiky, péče o důstojnou
reprezentaci českého šachu na mezinárodním poli a péče
o propagaci a popularizaci šachu jako mimořádného způsobu
rozvoje lidské osobnosti. ŠSČR ve spolupráci se šachovými
oddíly usiluje o vedení mládeže k pozitivním občanským
postojům a zdravému způsobu života a bojuje proti užívání
nedovolených prostředků ve sportu.

 David Navara - nejlepší český šachista patřící do světové
špičky (TOP 20), v roce 2014 mistr Evropy v bleskovém
šachu, v roce 2015 vícemistr Evropy v klasickém šachu.
 1. Novoborský šachový klub - sedminásobný mistr ČR
v soutěži družstev, 1. místo na Evropském klubovém poháru
v roce 2013, 2. místo na Evropském klubovém poháru v roce
2014.
 Šachové olympiády (MS družstev) - 2. místo Československa
v roce 1933 a 1982, 3. místo v roce 1931.
 Roman Chytilek - aktuálně 1. hráč světového žebříčku
v korespondenčním šachu.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
58) Šachový svaz České republiky – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,62 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Šachový svaz České republiky přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

12%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
1 776 000 Kč, z čehož bylo 61 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 39 % bude využito v následujících letech.

32. / 90

26. / 90

61%

39%
Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

Převedenonana2015
2015
Převedeno

1 085 508 Kč

690 492 Kč
Základní články

Počet podpořených ZČ
příspěvek na šachový kroužek
mládeže do 18-ti let
Dotace na činnost krajského
tréninkového centra mládeže

655 677 Kč

429 831 Kč

Převedeno na 2015

107

Max. částka podpory

79 040 Kč

Min. částka podpory

4 960 Kč

Průměrná částka podpory
Medián

10 145 Kč
4 960 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
59) Český šermířský svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Šerm

Rok založení

1913

Předseda svazu

Oldřich Kubišta

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

7,69 mil. Kč

Email

serm@volny.cz

Počet klubů

43

Web

czechfencing.cz

Počet členů

1 985

Telefon

606 622 535

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český šermířský svaz (ČŠS) je dobrovolnou sportovní
organizací, která sdružuje zájemce o sportovní šerm v ČR.
• Mezi hlavní úkoly ČSS patří rozvoj sportovního šermu v ČR,
koordinace mistrovství ČR a ostatních šermířských soutěží
včetně mezinárodních soutěží a turnajů, příprava
a zabezpečení české státní reprezentace a zajištění
mezinárodních startů, podpora péče o mládež apod.
• ČŠS je členem Mezinárodní šermířské federace (FIE)
a Evropské šermířské konfederace CEE.
• Nejvyšším orgánem ČŠS je valná hromada.
• Šerm kordem je součástí moderního pětiboje.

Oldřich Kubišta 1. místo MS juniorů 1980
Tereza Tesařová 1. místo ME juniorů 1994
Jiří Beran 2. místo ME juniorů 2001
Alexander Choupenitch :
• 2. místo MS juniorů 2013
• 1. místo ME juniorů 2013
• 5. místo ME dospělých 2014
• 7. místo MS dospělých 2014
• největší úspěch historie :
• Jaroslav Jurka 2. místo MS dospělých 1985
•
•
•
•
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
59) Český šermířský svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,27 %

Podíl
Podílpříspěvku
příspěvkuČOV
ČOVna
narozpočtu
rozpočtusvazu
svazu

Český šermířský svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

10%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
769 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 28 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 72 % bude využito v následujících letech.

45. / 90

51. / 90

28%

72%
Čerpáno
v 2014
nana
2015
Čerpáno
v 2014 Převedeno
Převedeno
2015

218 320 Kč

550 680 Kč
Základní články

náklady na trenéry mládeže

130 000 Kč

náklady spojené s účastí na
zahraničních pohárech

50 000 Kč

Výcvikový tábor mládeže

Převedeno na 2015

38 320 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
60) Český svaz Taekwon-Do ITF – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Taekwon-do ITF

Rok založení

1991

Předseda svazu

Martin Zámečník

Rozpočet

14,7 mil. Kč

Počet klubů

34

Počet členů

7 032

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6, 160 17

Email

sekretariat@
taekwondo.cz

Web

taekwondo.cz

Telefon

604 258 109

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Taekwon-Do je korejské bojové umění původně vytvořené
pro vojenské účely, poté přizpůsobeno pro civilní obranu
a následně se zařadilo mezi sportovní odvětví.
• Při tomto sportu se používá DOBOK.
• Samotný název Taekwon-Do vyjadřuje všechny techniky
nohou i rukou, je podobné jako karate nebo kung-fu.
• Do vedení svazu je volen prezident a rada svazu.
• V ČR se Taekwon-Do ITF cvičí od roku 1987, v současnosti
ve 34 registrovaných školách, dohled na výukou má již od roku
1987 korejský mistr Hwang Ho-yong IX.dan

• Jaromír Michl – trojnásobný mistr světa ve T-KI
(2005 Austrálie, 2003 Řecko, 1999 Argentina).
• Jan Mraček a Michal Košátko – mistři světa ve sportovním boji
(2005 Austrálie).
• Radka Dlouhá (Heydušková) – první česká mistryně světa
ve sportovním boji (1994 Malajsie).
• Jiří Hovorka – první český juniorský mistr světa ve sportovním
boji (1995 Polsko).
• Juniorským mistrem Evropy se v roce 2013 stal Jiří Huml
v disciplíně speciální přerážecí techniky.
• Juniorská mistryně ČR se v roce 2013 – Adéla Morkovcová.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
60) Český svaz Taekwon-Do ITF – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,46 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Český svaz Taekwon-Do ITF přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

12%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
1 304 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

34. / 90

29. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

1 304 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Příprava talentované mládeže 2015

1 500 000 Kč

Chrániče hlavy, rukou, nohou, zubů

900 000 Kč

Open závody v Evropě v druhé polovině roku 2015

700 000 Kč

Open závody v Evropě v první polovině roku 2015

700 000 Kč

Příspěvek do jednotlivých 5ti STM

250 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
61) Český svaz Taekwondo WTF – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Taekwon-Do WTF

Rok založení

1992

Předseda svazu

Bohuslav Hybrant

Rozpočet

11,05 mil. Kč

Počet klubů

52

Počet členů

4 830

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

info@taekwondo-wtf.cz

Web

taekwondo-wtf.cz

Telefon

604 232 823

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Taekwon-Do WTF (World Taekwon-Do Federation) je moderní
bojové umění korejského původu s tradicí 2000 let.
• V předkladu do českého jazyka znamená cestu boje pomocí
rukou a nohou.
• Taekwon-Do v současnosti slouží převážně jako prostředek
kultivace osobnosti člověka a vyznačuje se rychlostí a energií.
• Na českém území se tento sport dostal až po sametové
revoluci, kdy byl v roce 1990 do Československa pozván
pan Park Soon Nam z Německa, bývalý národní trenér
Německa.
• Český svaz aktivně podporuje výchovu talentované mládeže.

• 1. místo kadetek Petry Štolbové, 2. místo Adriany Šimánkové
a 3. místo Kristýny Drobné ve svých kategoriích
na mezinárodním turnaji v srbském Bělehradu v roce 2014.
• 1. místo Adriany Šimánkové na Croatia open v roce 2014.
• 1. místo Sáry Khattibové, 2. místo Michaely Kubíkové
a 3. místo Adriany Šimánkové ve svých kategoriích
na Australian Open 2014.
• Adriana Šimánková – šestinásobná mistryně České republiky,
první velké vítězství roce 2005 na Vánočním turnaji
v Pelhřimově.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
61) Český svaz Taekwondo WTF – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků ČOV

0,39 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Český svaz Taekwondo WTF přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

10%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
1 105 000 Kč, z čehož bylo 99 % přerozděleno základním článků, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 1 % bude využito v následujících letech.

46. / 90

35. / 90

99%

1%

Čerpáno v 2014
Převedeno
Čerpáno v 2014
Převedeno
na 2015 na 2015

6 300 Kč

1 098 700 Kč
Základní články

Počet podpořených ZČ
Rozvoj členské základny,
materiál, nájmy podpora
mládeže

1 098 700
Kč

Převedeno na 2015

29

Max. částka podpory

115 900 Kč

Min. částka podpory

11 800 Kč

Průměrná částka podpory

37 886 Kč

Medián

31 100 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
62) Český svaz tanečního sportu – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Taneční sport

Rok založení

1992

Předseda svazu

Eva Bartuňková

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Ohradní 1370/12
Praha 4 - Michle
140 00

11,7 mil. Kč

Email

sekretariat@csts.cz

Počet klubů

107

Web

csts.cz

Počet členů

3 542

Telefon

605 407 830

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Posláním Českého svazu tanečního sportu (ČSTS)
je metodická a organizační podpora rozvoje tanečního sportu
na území ČR.
• ČSTS hájí zájmy svých členů, prosazuje jejich oprávněné
požadavky, podporuje rozvoj mládeže a juniorů.
• Předmětem činnosti ČSTS je podpora tanečního sportu
na výkonnostní i rekreační úrovni. Činnost ČSTS navazuje
na tradice zájmové umělecké činnosti v oblasti společenského
tance.
• ČSTS organizačně zajišťuje pravidelnou soutěžní činnost
a poskytuje metodickou podporu svým členům.

• Mistrovství světa WDFS PD10 tanců Brašov, Rumunsko - Martin
Dvořák – Zuzana Šilhánová (2. místo)
• Mistrovství světa WDSF Showdance STT - David Odstrčil – Tara
Bohak
(7. místo – finále)
• Světové hry v Cali (Kolumbie) v roce 2013:
• Jakub Mazůch a Michaela Gatěková (salsa – 2. místo)
• Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová (STT – semifinále)
• Filip Karásek a Sabina Karásková (LAT – semifinále)
• Světové hry tanečního sportu v roce 2013:
• Jakub Mazůch a Michaela Gatěková (salsa – 1. místo)
• Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová (showdance STT – 6. místo)
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
62) Český svaz tanečního sportu – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,16 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

4%

Český svaz tanečního sportu přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
468 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

84. / 90

67. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

468 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Tanec pro Juniory
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
63) Český tenisový svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Kontaktní údaje

Tenis

Rok založení

1990

Předseda svazu

Ing. Ivo Kaderka, CSc.

Rozpočet

109,50 mil. Kč

Počet klubů

1 085

Počet členů

74 118

Adresa

Štvanice 38
Praha 7, 170 10

Email

cts@cztenis.cz

Web

cztenis.cz

Telefon

222 333 444

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• ČTS je dobrovolný samostatný spolek, ve kterém se sdružují
fyzické a právnické osoby na území ČR s cílem organizace
tenisových aktivit.
• ČTS řídí národní reprezentační družstva a zastupuje český
tenis v mezinárodních organizacích, je členem Mezinárodní
tenisové federace.
• Mezi orgány ČTS patří prezident, valná hromada, rada
a výkonný výbor.
• Od roku 1993 ČTS pořádá ve spolupráci s časopisem Tenis
anketu Zlatý kanár pravidelně vyhlašovanou v Přerově.
• ČTS aktivně poskytuje podporu juniorské kategorii tenisu.

• Vítězství v mužském Davis Cupu v letech 2013 a 2012.
• Vítězství v ženském Fed Cupu v letech 2014, 2012 a 2011.
• ČR jako první země v historii získala v roce 2012 současně
Davis Cup i Fed Cup.
• Vítězství Petry Kvitové na grandslamovém turnaji
ve Wimbledonu ve dvouhře letech 2014 a 2012.
• Vítězství na Hopman Cupu v Austrálii v roce 2012.
• Tomáš Berdych a Petra Kvitová – dlouhodobě se pohybující
v první desítce aktuálního světového žebříčku.
• Vítězství Karolíny Plíškové na juniorském Australian Open
v roce 2010.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
63) Český tenisový svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
příspěvku
ČOV
nana
rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
rozpočtu
svazu

Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

3%

Český tenisový svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

8%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
8 760 000 Kč, z čehož bylo 35 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 65 % bude využito v následujících letech.

62. / 90

5. / 90

35%

65%
Čerpáno
v 2014 Převedeno
Převedeno
2015
Čerpáno
v 2014
na na
2015

3 100 000 Kč

5 660 000 Kč
Základní články

Počet podpořených ZČ
tělovýchovná a sportovní
činnost dětí a mládeže

příprava mládeže TK trenérská činnost

2 950 000
Kč

150 000 Kč

Převedeno na 2015

5

Max. částka podpory

1 650 000 Kč

Min. částka podpory

150 000 Kč

Průměrná částka podpory

516 667 Kč

Medián

300 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
64) Česká asociace tradičního karate – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Tradiční karate

Rok založení

1993

Předseda svazu

Radek Januš

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

2,1 mil. Kč

Email

info@karate.cz

Počet klubů

14

Web

karate.cz

Počet členů

4 000

Telefon

776 774 543

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Česká asociace tradičního karate (ČATK) plní roli servisní
organizace pro kluby tradičního karate v ČR.
• ČATK je členem České unie bojových umění.
• ČATK šíří v ČR karate podle standardů mezinárodní organizace
International Traditional Karate Federation (ITKF).
• Cílem ČATK je zastupovat ITKF v ČR a poskytovat možnost
studia a tréninku tradičního karate pro všechny zájemce
o tento sport a poskytovat podporu pro rozvoj mládeže.
• ČATK pravidelně pořádá semináře, školení a soustředění
s národními i mezinárodními instruktory s cílem poskytovat
co nejlepší zázemí a možnosti všem studentům tradičního karate
sdružených v jednotlivých klubech.

• Mistrovství světa ITKF v Ženevě v roce 2014:
• 2. místo: Zuzana Kretíková (kata team women)
• 3. místo: Jakub Štěpán (kumite individual men)
• 3. místo: Hana Juráňová (kumite individual women)
• 3. místo: Tereza Kleiblová (kumite individual women)
• 3. místo: Dominika Vašíčková (kumite individual
women)
• 3. místo: Martin Káčer (fuku-go men)
• Mezinárodní turnaj ve Slovinsku v roce 2014:
• 1. místo: Hana Venturová (kategorie dospělých)
• 1. místo: Peter Števák (kategorie kata, mladší žáci)
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
64) Česká asociace tradičního karate – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,18 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Česká asociace tradičního karate přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem

24%

504 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 74 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 26 % bude využito v následujících letech.

6. / 90

65. / 90

74%

26%
Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

Převedenonana2015
2015
Převedeno

373 182 Kč

130 818 Kč
Vlastní projekty

Soutěže a semináře pro
děti
Autobusová doprava na
soutěž do Švýcarska
Tatami - Sport. podlaha
bezpečnost při cvičení

Převedeno na 2015

171 863 Kč
78 000 Kč
60 500 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
65) Česká triatlonová asociace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Triatlon

Rok založení

1980

Předseda svazu

Lenka Kovářová

Rozpočet

14,45 mil. Kč

Počet klubů

219

Počet členů

9 803

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

triatlon@triatlon.cz

Web

triatlon.cz

Telefon

242 429 259

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• ČTA sdružuje sportovní oddíly, kluby, kolektivy, krajské
triatlonové svazy a další fyzické a právnické osoby.
• ČTA pečuje o rozvoj a kultivaci sportovního prostředí
a o rozvoj mládeže v ČR ve sportovních kombinací aquatlon,
zimní triatlon, triatlon, terénní triatlon, duatlon, kvadriatlon
a paratriatlon.
• ČTA zastupuje triatlonové hnutí ČR v mezinárodních
organizacích, zejména v European Triathlon Union (ETU),
International Triathlon Union (ITU) a World Quadriathlon
Federation (WQF).
• Nejvyšším orgánem ČTA je valná hromada.

• Jan Řehula: 3. místo v triatlonu na OH v Sydney 2000.
• Vendula Frintová: 3. místo ME v triatlonu 2013, 1. místo
EP v triatlonu Karlovy Vary, 12. místo v celkovém hodnocení
WTS 2014.
• Radka Vodičková: 3. místo na prestižním St. Anthony´s Triathlon.
• Jan Čelůstka: 1. místo ME v terénním triatlonu 2013.
• Přemysl Švarc: 6. místo SP v triatlonu 2013.
• Eva Potůčková: 5. místo na MS v dlouhém triatlonu v Číně 2014.
• Helena Erbenová: 3. místo na MS a ME v terénním triatlonu 2014.
• Natálie Grabmüllerová: 2. místo v kategorii juniorek na zimním
triatlonu v roce 2014.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
65) Česká triatlonová asociace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,30 %

Podíl
příspěvku
ČOV
nana
rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
rozpočtu
svazu

6%

Česká triatlonová asociace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
867 000 Kč, z čehož bylo 59 % přerozděleno základním článků, 2 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 39 % bude využito v následujících letech.

65. / 90

45. / 90

61%

39%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

512 500 Kč
Základní články

13 734 Kč
Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Počet podpořených ZČ
Krajské série mládeže a
partnerské závody
Projekt Triatlon děti - podpora
sportujících dětí

311 000 Kč

201 500 Kč

44

Max. částka podpory

53 000 Kč

Min. částka podpory

480 Kč

Průměrná částka podpory
Medián

340 766 Kč

11 648 Kč

Projekt "Triatlonový
závod pro školy a
děti"

13 734 Kč

4 200 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
66) Český veslařský svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Veslování

Rok založení

1884

Předseda svazu

Dušan Macháček

Rozpočet

34,97 mil. Kč

Počet klubů

38

Počet členů

4 207

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

info@veslo.cz

Web

veslo.cz

Telefon

233 313 352

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• ČVS je občanské sdružení, ve kterém se dobrovolně sdružují
veslařské kluby a oddíly se sídlem na území ČR a další FO
nebo PO se zájmem o veslařský sport nebo jeho podporu.
• ČVS spolupracuje s Krajskými svazy veslování, které jsou
zakládány za účelem rozvoje veslování v dané lokalitě.
• ČVS organizuje a řídí domácí sportovní soutěže, dále řídí
a zajišťuje českou veslařskou sportovní reprezentaci, péči
o juniorskou kategorii, spolupracuje s ČOV a zastupuje zájmy
českého veslařského sportu na mezinárodní úrovni.
• Orgány ČVS jsou valná hromada, předsednictvo, kontrolní
komise ČVS a generální sekretář ČVS.

• OH Londýn 2012:
• 1. místo Miroslava Knapková
• 2. místo Ondřej Synek
• 7. místo Jitka Antošová, Lenka Antošová (W2x)
• OH Peking 2008:
• 2. místo Ondřej Synek
• MS Chungju 2013:
• 1. místo Ondřej Synek
• 3. místo Miroslava Knapková
• ME juniorů 2014:
• 1. místo Miroslav Jech a Lukáš Helešic (JM2-)
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
66) Český veslařský svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

1,10 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na na
rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
rozpočtu
svazu

Český veslařský svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

9%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
3 122 000 Kč, z čehož bylo 12 % přerozděleno základním článků, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 88 % bude využito v následujících letech.

56. / 90

18. / 90

12%

88%
Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

Převedenona
na2015
2015
Převedeno

385 751 Kč

2 736 249 Kč
Základní články

nákup vybavení
(motorový člun, trenažér,
…)
veslařský trénink mládeže

Počet podpořených ZČ
330 080 Kč

55 671 Kč

Převedeno na 2015

6

Max. částka podpory

108 000 Kč

Min. částka podpory

7 335 Kč

Průměrná částka podpory

55 550 Kč

Medián

54 550 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
67) Český svaz vodního lyžování – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Vodní lyžování

Rok založení

1963

Předseda svazu

Ludvík Novák

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

5 mil. Kč

Email

cwsf@cwsf.cz

Počet klubů

17

Web

cwsf.cz

Počet členů

1 889

Telefon

739 424 292

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český svaz vodního lyžování (ČSVL) organizuje
a zabezpečuje závody vodního lyžování na území ČR.
• Závodníci všech kategorií pravidelně získávají medaile na ME
a MS, přestože ČSVL disponuje pouze jediným sportovním
centrem mládeže, které je financováno klubem TJ Neratovice.
• V roce 2001 se ČSVL rozšířil o oddíly provozující
wakeboarding.
• Vodní lyžování je individuální sport prováděný na vodních
lyžích s použitím tažného člunu nebo vleku.
• Další rozvoj tohoto sportu v ČR je závislý na stavu materiálnětechnického vybavení (provoz tažných člunů a vleků).

• ME„21“ 2013 (čluny): M. Kolman - 1. místo v kombinaci - mistr
Evropy a 1. místo v trikách, 2. místo ve skoku.
• ME juniorů 2013 (čluny): K. Susová - 3. místo ve slalomu.
• ME Open 2013 (čluny): D. Odvárko - 1. místo ve slalomu,
M. Kolman - 2. místo v kombinaci.
• ME Open 2014 (čluny): M. Kolman - 1. místo v kombinaci - mistr
Evropy a 3. místo v trikách, A. Sedlmajer - 3. místo ve slalomu.
• Mužský český rekord drží: M. Kolman (triky), A. Sedlmajer (skok)
a D. Odvárko (slalom).
• Ženský český rekord drží: M. Gerencsery (triky, skok),
A. Češpivová (slalom).
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
67) Český svaz vodního lyžování – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,19 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Český svaz vodního lyžování přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

11%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
552 000 Kč, z čehož bylo 22 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 78 % bude využito v následujících letech.

39. / 90

59. / 90

22%

78%
Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

Převedenonana2015
2015
Převedeno

123 646 Kč

428 354 Kč
Základní články

Počet podpořených ZČ
Příspěvek na
přípravu
mládeže do
14ti let

123 646 Kč

Převedeno na 2015

6

Max. částka podpory

68 653 Kč

Min. částka podpory

93 Kč

Průměrná částka podpory

20 608 Kč

Medián

13 187 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
68) Český svaz vodního póla – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Vodní pólo

Rok založení

1991

Předseda svazu

Jakub Picka

Rozpočet

3,89 mil. Kč

Počet klubů

13

Počet členů

1 627

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

vodni.polo@cstv.cz

Web

vodni-polo.cz

Telefon

777 757 266

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Vodní pólo je sportem, který má dlouhou tradici, jedná se
o nejdéle hraný sport na olympijských hrách.
• ČSVP je dobrovolným, nezávislým, občanským sdružením
fyzických a právnických osob, sportovních klubů a oddílů.
• ČSVP vytváří a zabezpečuje pro své členy podmínky k rozvoji
vodního póla s hlavním zaměřením na komplexní přípravu
sportovně talentované mládeže a rozvoj svých členů.
• ČSVP vytváří pravidla soutěží, závazné předpisy, řády,
směrnice a metodické materiály.
• Orgány ČSVP jsou valná hromada, výkonný výbor, revizní
a odvolací komise.

• 10. místo na mistrovství světa juniorek v australském Perthu.
• Pravidelná účast mužské reprezentace na turnaji šesti národů
6nations cup, kde největším úspěchem bylo 3. místo v roce
2012 v Brně.
• 6. místo na evropském turnaji juniorů do 17 let v Brně.
• Mezinárodní úspěchy vycházejí ze zkušeností, které české
týmy v mužské i ženské kategorii sbírají na každoročních
mezinárodních soustředění s jinými reprezentačními týmy.
• Největšími úspěchy na mistrovství světa v mužské kategorii
bylo 6. místo na šampionátu v Sheffieldu v roce 1991.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
68) Český svaz vodního póla – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

0,14 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český svaz vodního póla přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí a mládeže z

10%

financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
389 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil svaz
na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

47. / 90

70. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

389 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím není zřejmé, na jaké účely svaz prostředky
využije, nicméně na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
69) Český volejbalový svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Volejbal

Rok založení

1921

Předseda svazu

Zdeněk Haník

Rozpočet

91 mil. Kč

Počet klubů

903

Počet členů

43 732

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

cvf@cvf.cz

Web

www.cvf.cz

Telefon

245 006 211

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• ČVS je garantem rozvoje volejbalu pověřeným řízením
volejbalu a beachvolejbalu na území ČR.
• ČVS vytváří podmínky pro rozvoj volejbalu na celém území
ČR ve všech formách a výkonnostních úrovních, včetně
masového a rekreačního volejbalu.
• ČVS je zakládajícím členem mezinárodních volejbalových
organizací: Mezinárodní volejbalové federace (FIVB)
a Evropské volejbalové konfederace (CEV).
• Celostátními orgány ČVS jsou Konference ČVS, Výbor ČVS,
Správní rada ČVS, Kontrolní a revizní komise ČVS
a Arbitrážní komise ČVS.

•
•
-

Muži:
OH: 2. místo 1964; 3. místo 1968
MS: 1. místo 1956,1966; 2. místo 1949,1952,1960,1962
ME: 1. místo 1948,1955,1958; 2. místo 1950,1967,1971,1985
Ženy:
MS: 2. místo 1949; 3. místo 1956,1960
ME: 1. místo 1955; 2. místo 1949,1958,1971,1993; 3. místo
1950,1967,1987,1997
• Beachvolejbal:
- Sluková-Kolocová 5. místo OH 2012; Pakosta-Palinek 1. místo
ME 1996; Celbová-Nováková 1. místo na ME 1996,1998
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
69) Český volejbalový svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV
Podíl na celkové alokaci příspěvků ČOV

3%

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu
Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český volejbalový svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

8%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
7 280 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 99 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 1 % bude využito v následujících letech.

63. / 90

8. / 90

99%
Čerpáno v 2014

1%

Převedeno naČerpáno
2015 v 2014

Převedeno na 2015

7 200 000 Kč

80 000 Kč
Vlastní projekty

náklady na centrální přípravu mládeže v průběhu
reprezentační sezóny

3 679 799 Kč

akce - část nákladů na pořádání ME juniorů v České
republice
dlouhodobý projekt, směřující ke zvyšování členské
základny a podpoře sportujících dětí do 11 let

Převedeno na 2015

2 628 043 Kč

892 158 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
70) Český svaz vzpírání – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Vzpírání

Rok založení

1893

Předseda svazu

Petr Krol

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

4,755 mil. Kč

Email

vzpirani@cstv.cz

Počet klubů

30

Web

vzpirani.cz

Počet členů

1 159

Telefon

242 429 219

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Český svaz vzpírání (ČSV) je národní sportovní organizací,
která zastřešuje dění ve vzpírání na území České republiky.
• ČSV organizuje soutěže na území ČR (mistrovství republiky,
ligové soutěže družstev, kategorie muži, ženy, junioři, juniorky,
žáci, žákyně, masters muži, masters ženy).
• Výkonným orgánem ČSÚ je devítičlenná Výkonná rada ČSV,
která je volena Valnou hromadou ČSV na 4 roky.
• ČSÚ eviduje rekordy ve výše uvedených kategoriích.
• Rekordy jsou evidovány v trhu, nadhozu a olympijském
dvojboji.

• ME 2013 muži: 3. místo Jiří Orság (+105 kg).
• ME 2013 junioři: 4. místo Patrik Krywult (94 kg) a 6. místo
Jiří Gasior (105 kg).
• ME 2013 juniorky: 5. místo Veronika Věžníková (53 kg).
• Česká republika (tehdejší Československo) získalo dosud
na olympijských hrách 8 cenných kovů (3x 1. místo,
2x 2. místo a 3x 3.místo).
• Úspěchy na OH: Jiří Skobla 1. OH 1932 Los Angeles, Hans
Zdražila 1.OH 1964 Tokio, Ota Zaremba 1. OH 1980 Moskva,
Dušan Poliačik 3.OH Moskv, Jiří Orság 7.OH 2012 Londýn.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
70) Český svaz vzpírání – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,33 %

Podíl
příspěvku
Podíl
příspěvkuČOV
ČOVnanarozpočtu
rozpočtusvazu
svazu

Český svaz vzpírání přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem

20%

951 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 21 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 79 % bude využito v následujících letech.

12. / 90

44. / 90

21%

79%
Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

Převedenonana2015
2015
Převedeno

204 223 Kč

746 777 Kč
Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Nákolenky pro reprez. družstva žáků

39 200 Kč

Osobní váhy pro tréninky žáků 16-20

31 871 Kč

Osobní váhy pro tréninky žáků 13-15

31 871 Kč

Osobní váhy pro tréninky žáků 10-12

31 871 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
71) Svaz zápasu České republiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Zápas

Rok založení

1993

Předseda svazu

Belo Svitek

Rozpočet

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

9,7 mil. Kč

Email

zapas@cuscz.cz

Počet klubů

56

Web

czech-wrestling.cz

Počet členů

2 064

Telefon

242 429 222

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Svaz zápasu ČR je organizací zajišťující zápas řecko-římský
a volný styl v ČR.
• Zápas řecko-římský je jedním z nejstarších tělesných cvičení,
při kterém zápasník využívá výhradně svých přirozených
zbraní, aby přemohl svého soupeře.
• Řídícím orgánem Svazu zápasu ČR je výkonný výbor Svazu
zápasu v čele s předsedou a I. a II. místopředsedou.
• Svaz zápasu ČR zajišťuje podporu mládeži v tomto sportu.
• Ustanoveny byla také Kontrolně revizní komise.
• Před založením Svazu zápasu ČR byla sportovní utkání
pořádána pod záštitou Sokola.

• Pravidelná účast českých sportovců na olympijských hrách
(OH 2012 David Vala, OH 2008 Marek Švec, OH 2004 David
Vala a Petr Švehla).
• Kvalifikace českého rozhodčího Václava Scheinera na OH 2012,
který obhájil olympijskou třídu získanou na OH mládeže
v Singapuru 2010.
• Adéla Hanzlíčková – 2. místo na ME do 23 let v v roce 2015
a 3. místo na ME v juniorské kategorii v roce 2014.
• Na mistrovství olympijských nadějí konaného v roce 2013
v Košicích získal Filip Vejsada 5. místo v kategorii do 84 kg,
Tomáš Klus 7. místo v kategorii do 55 kg a Jan Matějka
7. místo v kategorii do 74 kg.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
71) Svaz zápasu České republiky – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,31 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Svaz zápasu České republiky přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

9%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
877 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil svaz
na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

52. / 90

46. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

877 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

materiální vybavení

377 000 Kč

sportovní vybavení
projekt trenéři mládeže
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Ostatní svazy

DRAFT

Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Ostatní svazy – seznam

Velké organizace
1) Český olympijský výbor
2) Česká obec sokolská
3) Fotbalová asociace ČR
4) Český svaz ledního hokeje
5) Český paralympijský výbor

Svazy TOP80
6) Aerobic
7) Aerokluby
8) Atletika
9) Autoklub ČR
10) Badminton
11) Baseball
12) Basketbal
13) Biatlon
14) Biketrial
15) Boby
16) Box
17) Budokai
18) Curling
19) Cyklistika
20) Florbal
21) Full contact
22) Goju ryu
23) Golf
24) Gymnastika
25) Házená
26) Hokejbal
27) Horolezectví

28) Jachting
29) Jezdectví
30) Judo
31) Kanoistika
32) Karate
33) Karate jka
34) Kolečkové bruslení
35) Krasobruslení
36) Kuželky
37) Lukostřelba
38) Lyžování
39) Modelářství
40) Moderní gymnastika
41) Moderní pětiboj
42) Nohejbal
43) Orientační sporty
44) Plavání
45) Potápěčství
46) Pozemní hokej
47) Radiový orient. běh
48) Rafting, vodáctví
49) Rugby

Ostatní svazy
50) Rychlobruslení
51) Saně
52) Silový trojboj
53) Skiboby
54) Softball
55) Squash
56) Stolní tenis
57) Střelectví
58) Šachy
59) Šerm
60) Taekwondo itf
61) Taekwondo wtf
62) Taneční sport
63) Tenis
64) Tradiční karate
65) Triatlon
66) Veslování
67) Vodní lyžování
68) Vodní pólo
69) Volejbal
70) Vzpírání
71) Zápas
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72) Americký fotbal
73) Billiard
74) Dračí lode
75) Fistball
76) Frisbee
77) Cheerleaders
78) Korfbal
79) Kulturistika
80) Lacrosse
81) Lifesaving
82) Metaná
83) Minigolf
84) Muay-Thai
85) Petangue
86) Psí spřežení
87) Sportovní rybaření
88) Šipky
89) Vodní motorismus
90) Racquetball*
*Česká asociace racquetballu
nečerpala v roce 2014 žádné
finanční prostředky od ČOV
a tudíž není zahrnuta do analýzy
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
72) Česká asociace amerického fotbalu – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Americký fotbal

Rok založení

1994

Předseda svazu

Filip Hobza

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

U Slavie 1540/2a
Praha 10
100 00

cca 6,2 mil. Kč

Email

info@caaf.cz

Počet klubů

25

Web

caaf.cz

Počet členů

1 939

Telefon

777 402 537

Významné úspěchy

Základní údaje
• Česká asociace amerického fotbalu (ČAAF) je spolkem s právní
osobností, který řídí a organizuje americký fotbal v České republice,
a to jak kontaktní (tackle), tak nekontaktní (flag) verzi, a zároveň jak
v 11 hráčích, tak i v nižších počtech.
• Organizuje soutěže v americkém fotbale, hlavními soutěžemi jsou
Česká liga amerického fotbalu (ČLAF), která je rozdělena
do výkonnostních divizí, a dále Česká juniorská liga amerického fotbalu
(ČJLAF). Do její kompetence spadá organizace národních týmů
různých verzí a kategorií.
• ČAAF zastupuje český americký fotbal v České unii sportu (ČUS)
a v Mezinárodní federaci amerického fotbalu (IFAF).
• Orgány ČAAF jsou Parlament, Předsednictvo, Rada, Disciplinární
komise a odborné komise.

Logo sportovního svazu

• V rámci České ligy amerického fotbalu (ČLAF) lze považovat
za nejúspěšnější klub Prague Black Panthers, nástupce
Prague Panthers a Prague Black Hawks.
• V roce 2009 Prague Panthers vyhráli Pohár Evropské
federace amerického fotbalu (EFAF), evropskou klubovou
soutěž v americkém fotbale.
• Nejlepším výsledkem národního týmu je bronzová medaile
z Mistrovství Evropy v rámci divize B v roce 2009.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
72) Česká asociace amerického fotbalu – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,13 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká asociace amerického fotbalu přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 378 000 Kč,
z čehož bylo cca 54 % přerozděleno základním článkům, 23 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 23 % bude využito v následujícím roce.

75. / 90

71. / 90

77%

23%

Čerpáno
v 2014
na 2015
Čerpáno
v 2014 Převedeno
Převedeno
na 2015

205 063 Kč

85 188 Kč
Základní články

Vlastní projekty

Počet podpořených ZČ
Cesta na soutěž

132 069 Kč

Vybavení
Pořádání
turnaje

57 994 Kč

15 000 Kč

87 749 Kč

Převedeno na 2015

10

Max. částka podpory

76 634 Kč

Min. částka podpory

648 Kč

Průměrná částka podpory

20 506 Kč

Medián

17 312 Kč
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Odměny
rozhodčím

Pohár a medaile

62 902 Kč

22 286 Kč
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73) Českomoravský billiardový svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Billiard

Rok založení

1936

Předseda svazu

Aleš Šlambor

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 1,6 mil. Kč

Email

hospodar@cmbs.cz

Počet klubů

106

Web

cmbs.cz

Počet členů

3 329

Telefon

608 222 519

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Českomoravský billiardový svaz je spolek, který organizuje
a řídí soutěže ve všech druzích kulečníkového sportu v České
republice (karambol, pool a snooker). Tyto soutěže jsou
organizovány ve všech krajích ČR.
• ČMBS je členem ČUS, ČOV a několika mezinárodních
billiardových organizací.
• Jedním z aktuálních projektů ČMBS je „Kulečník do škol“,
který si klade za cíl podporu rozvoje mládeže v kulečníkových
sportech.

• Tým ANAG ve složení Marek Faus, Pavel Böhm a Janis
Ziogas v roce 2013 obsadil ve skupině C kvalifikace na ME
výborným výkonem první místo a zajistil si tak hladký postup
do finále ME týmů.
• Michal Gavenčiak – dvojnásobný vicemistr evropské ligy
mistrů kulečníkových družstev, 5. místo na světovém poháru
dvojic, vítěz německého poháru družstev.
• Michal Gavenčiak s Romanem Hyblerem reprezentovali ČR na
World cup of pool 2014.
• Hubrtová Veronika – držitelka několika medailí z ME
a účastnice MS, oboje v kategorii juniorek i žen.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
73) Českomoravský billiardový svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

0,11 %

Českomoravský billiardový svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 321 000 Kč,
z čehož bylo cca 10 % přerozděleno základním článkům, 42 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 47 % bude využito v následujícím roce.

13. / 90

72. / 90

53%

47%
Čerpáno v 2014

136 023 Kč

33 000 Kč
Základní články

30 000 Kč

3 000 Kč

151 977 Kč

Vlastní projekty

Počet podpořených ZČ

Pronájem kulečníkové
herny, mezinárodní
soustředění mládeže

Kulečníkový kroužek dětí

Převedeno na 2015

Převedeno na 2015

2

Max. částka podpory

30 000 Kč

Min. částka podpory

3 000 Kč

Průměrná částka podpory

16 500 Kč

Medián

16 500 Kč

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

Kulečník do škol

136 023 Kč
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74) Česká asociace dračích lodí – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Dračí lodě

Rok založení

1997

Předseda svazu

Petr Klíma

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Modřanská 53/1151
Praha 4
147 00

cca 1,6 mil. Kč

Email

klimbera@dragonboat.cz

Počet klubů

300

Web

dragonboat.cz

Počet členů

6 000

Telefon

775 220 011

Významné úspěchy

Základní údaje
• Česká asociace dračích lodí (ČADL) pořádá nejvyšší
sportovní soutěž Český pohár dračích lodí, kterou založila
v roce 2004 a ve které bojují sportovní posádky s ambicí
reprezentovat ČR na mezinárodních akcích (MS a ME).
• ČADL zastupuje ČR v mezinárodních organizacích IDBF –
Mezinárodní federace dračích lodí a EDBF – Evropská
federace dračích lodí.
• ČADL zároveň založila a organizuje celosezónní soutěž
pro začínající a pokročilé firemní a fun posádky z celé
republiky Dragon Boat Grand Prix.

• V roce 2006 ČADL úspěšně pořádala v Praze na Vltavě
mistrovství Evropy národních posádek dračích lodí.
• V roce 2009 pořádala ČADL dokonce mistrovství světa
dračích lodí. Tohoto šampionátu, který se konal v Račicích, se
zúčastnilo přes 3500 sportovců z téměř 30 zemí celého světa.
• Reprezentační tým dračích lodí sbírá od své mezinárodní
premiéry v roce 2002 světové a evropské tituly a cenné kovy
téměř ve všech kategoriích. Mezi jeho nejslavnější členy patři
dvojnásobný olympijský vítěz v kanoistice Martin Doktor,
medailista na skifu veslař Václav Chalupa.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
74) Česká asociace dračích lodí – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,09 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká asociace dračích lodí v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 253 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujícím roce.

19. / 90

75. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

253 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím není zřejmé, na jaké účely svaz prostředky
využije, nicméně na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
75) Česká faustballová asociace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Faustball/Fistball

Rok založení

2009

Předseda svazu

Jan Mazal

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Na Průhon 65
Zdechovice
533 11

cca 630 000 Kč

Email

faustballcz@email.cz

Počet klubů

6

Web

faustballczech-cfa.cz

Počet členů

251

Telefon

466 936 010

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Česká faustballová asociace (CfA) je řádným členem
mezinárodní faustballové asociace (IFA), České unie sportu
a Českého olympijského výboru.
• CfA je nástupcem Svazu faustballu v ČR.
• Úkolem CfA je popularizace tohoto míčového sportu v ČR,
organizování soutěží, zajištění přípravy reprezentačních
výběrů a jejich účasti na vrcholných světových akcích – ME,
MS, Světovém poháru a Světových hrách. Na úrovni klubů
účast mistra ČR v IFA Cup.
• V roce 2014 zahájila CfA projekt „Český Faustík“, jenž měl
za cíl podporu mládežnické části CfA.

• Dominatním týmem co se týče výsledků v českých soutěží, ale
i nejpočetnější hráčskou základnou je tým FaC Zdechovice:
• mistr ČR – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
a 2014
• halový mistr ČR – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015
• účastník finálového turnaje IFA Pocal – 2009, 2010,
2011, 2012
• Reprezentační výběry ČR se pravidelně účastní vrcholných
akcí Mezinárodní faustballové asociace IFA – Mistrovství
světa, Mistrovství Evropy a Poháru národů.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
75) Česká faustballová asociace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,09 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká faustballová asociace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 253 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 8 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 92 % bude využito v následujícím roce.

4. / 90

76. / 90

8%

92%
Čerpáno v 2014

19 754 Kč

233 246 Kč
Základní články

Poplatek
mezinárodní
federaci

Převedeno na 2015

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

19 754 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
76) Česká asociace létajícího disku – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Disciplíny s létajícím diskem

Rok založení

1999

Předseda svazu

Petr Kotěšovec

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Technická 2/1902
Praha 6
160 00

cca 530 000 Kč

Email

vr@cald.cz

Počet klubů

19

Web

cald.cz

Počet členů

664

Telefon

604 344 735

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Pilotním projektem asociace je v současné době
Středoškolská liga v ultimate frisbee, která funguje od roku
2010. Dalšími rozvojovými aktivitami jsou Training campy
pro začínající hráče, podpora juniorské reprezentace, školení
učitelů a další menší propagační aktivity.
• V roce 2010 pořádála Česká asociace létajícího disku
Mistrovství světa klubů v Praze, kam se sjelo 136 týmů
ze všech koutů světa.
• 1994 – WFDF přijala Českou asociaci frisbee (předchůdce
České asociace létajícího disku) za plnohodnotného člena.

•
•
•
•
•

2003 – bronz a cena Spirit of the Game na ME.
2007 – stříbro a cena Spirit of the Game na ME.
2008 – mixový tým – plážové ME – bronz
2008 – bronz v kategorii Junior Open na ME do 17 let.
V roce 2009 získal ženský tým Hot Beaches bronz v Evropské
lize (EUCS), v roce 2010 získal zlato.
• V roce 2011 zaznamenalo české ultimate úspěch díky
juniorské reprezentaci, která vyhrála prestižní turnaj
v plážovém ultimate v italském Rimini.
• V roce 2014 získal tým Terrible Monkeys v mixu bronz
v Evropské lize.
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76) Česká asociace létajícícho disku – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci příspěvků ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

0,08 %
Česká asociace létajícího disku přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 221 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na vlastní
aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujícím roce.

2. / 90

77. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

221 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Podpora a
rozvoj
Středoškolské
ligy v Ultimate
Frisbee
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77) Česká asociace cheerleaders – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Cheerleading

Rok založení

2001

Předseda svazu

Nikol Míková

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 1,8 mil. Kč

Email

cach@cach.cz

Počet klubů

26

Web

cach.cz

Počet členů

1 000

Telefon

605 113 311

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
•

•

•

•

Česká asociace cheerleaders pořádá jednou ročně oficiální Mistrovství
České republiky v cheerleadingu, dále soutěže zapojené do České národní
cheer ligy (Spirit cheer cup, Roller Coaster Cup a Safari cheer cup)
a kvalifikace na Mistrovství republiky.
Vedle pořádání soutěží v cheerleadingu ČACH připravuje a organizuje
podpůrné akce (semináře, kempy, školení), poskytuje a zprostředkovává
materiály a mnoho dalších pomůcek a informací pro rozvoj cheerleadingu.
Vítězové Mistrovství republiky se nominují k reprezentaci ČR
na Mistrovství Evropy. V roce 2014 získali české cheerleaders
na ME dvě bronzové medaile v kategorii Coed group stunt senior
a Coed group stunt junior.
Český národní reprezentační tým (Czech National Cheer Team, či
zkráceně CN/CT) je výběr nejlepších cheerleaders z celé České republiky.

• Dosud největším úspěchem CN/CT bylo vybojované 3. místo
na Elite Cheerleading Championship v Bottropu v červnu 2007,
uznávané mezinárodní evropské soutěži.
• Pro sezonu 2009/2010 byli do týmu poprvé přijati muži a CN/CT se
zúčastnil divize Senior Cheer – Limited Coed na Elite Cheerleading
Championship v Bottropu, kde nakonec po slibném semifinálovém
postupu ze 4. místa získal pátou příčku.
• Czech National Cheer Team se může pyšnit velkým úspěchem
a ziskem 1. místa na mezinárodní soutěži „Elite Beach Cup“
v Německu v lednu roku 2006.
• Česká asociace cheerleaders byla spoluorganizátorem historicky
prvního Mistrovství Evropy v cheerleadingu v roce 2011, které se
konalo v Praze.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
77) Česká asociace cheerleaders – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,05 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká asociace cheerleaders přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 143 000 Kč,
z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 57 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 43 % bude využito v následujícím roce.

64. / 90

87. / 90

43%

57%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

81 775 Kč

61 225 Kč
Základní články

Rozvoj
gymnastických
dovedností dětí,
nákup pomůcek

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

81 775 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
78) Český korfbalový svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Korfbal

Rok založení

1991

Předseda svazu

Daniel Valeš

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 2,9 mil. Kč

Email

svaz@korfbal.cz

Počet klubů

24

Web

korfbal.cz

Počet členů

1 700

Telefon

605 286 006

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Cílem Českého korfbalového svazu (ČKoS) je vytvářet
podmínky pro rozvoj korfbalu na území ČR, a to na úrovni
rekreační, výkonnostní i vrcholové a reprezentovat český
korfbal v zahraničí.
• ČKoS je členem České unie sportu ČUS a Českého
olympijského výboru ČOV.
• Orgány ČKoS jsou: Valná hromada, výkonný výbor volený
na 2 roky, sekretář, revizní komise.

• Česká republika patří od začátku třetího tisíciletí ke světové
korfbalové špičce. Z posledních velkých turnajů si většinou její
reprezentace přivezla bronz, když skončila za neporazitelnými
nizozemskými suverény a za takřka věčně druhou Belgií.
Podařilo se jí to na MS 2003, Světových hrách 2005 či na ME
2000 a 2006.
• Druhé místo na mistrovství Evropy ve Španělsku v roce 2002.
• Mistři České republiky jsou pravidelnými účastníky finálového
kola turnaje Europa Cup.
• České kluby dominují soutěži Europa Shield.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
78) Český korfbalový svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,25 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Český korfbalový svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 720 000 Kč,
z čehož bylo cca 27 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 73 % bude využito v následujícím roce.

5. / 90

55. / 90

27%

73%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

195 250 Kč

524 750 Kč
Základní články

Vlastní projekty

Počet podpořených ZČ

Podpora aktivit mládeže

195 250 Kč

Převedeno na 2015

8

Max. částka podpory

45 000 Kč

Min. částka podpory

3 250 Kč

Průměrná částka podpory

24 406 Kč

Medián

20 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
79) Svaz kulturistiky a fitness České republiky – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Kulturistika a fitness

Rok založení

1993

Předseda svazu

Martin Jebas

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Svahová 1537/2
Praha 10
100 00

cca 1,8 mil. Kč

Email

sekretariat@skfcr.cz

Počet klubů

376

Web

skfcr.cz

Počet členů

7 686

Telefon

734 156 666

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Svaz kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR) je
dobrovolným sdružením právnických a fyzických osob
zabývajících se organizací, výukou a školením ve všech
disciplínách a oborech SKFČR.
• SKFČR je členem evropské (EBFF) i mezinárodní (IFBB)
federace kulturistiky a fitness.
• Od roku 2003 se koná pod hlavičkou SKFČR Mistrovství
České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu,
• do kterého se mohou zapojit všechny střední školy v ČR.

• Mistrovství Evropy:
• Miroslav Mráz 1. místo kulturistika mužů masters
od 60 do 65 let, Ladislav Nový 1. místo physique mužů
nad 178 cm, Boris Orava 1. místo klasická kulturistika
mužů nad 180 cm
• Mistrovství světa:
• Petr Boar 1. místo klasická kulturistika mužů masters
nad 50 let
• Největší prestižní evropská profesionální show kulturistiky se
koná již tradičně v Praze.
• Jozef Furin – Vítěz MS IFBB v klasické kulturistice do 175 cm.
• Jana Černovská – Mistryně světa juniorek do 163 cm 2010.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
79) Svaz kulturistiky a fitness Česká republika – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,07 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Svaz kulturistiky a fitness Česká republika přijal v roce 2014 na podporu sportu
dětí a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 202 000
Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 44 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylých 56 % bude využito v následujícím roce.

40. / 90

80. / 90

44%

56%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

87 935 Kč

114 065 Kč
Základní články

Soustředění
talentované
mládeže
Seminář pro
začínající
závodníky
Ceny na soutěže
fitness dětí

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

43 162 Kč

15 000 Kč

11 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
80) Česká lakrosová unie – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Lakros

Rok založení

2004

Předseda svazu

Roman Pokorný

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6
160 17

cca 5,9 mil. Kč

Email

info@lacrosse.cz

Počet klubů

6*

Web

lacrosse.cz

Počet členů

2 007*

Telefon

777 311 106

Základní údaje
• Česká Lakrosová Unie (ČLU) sdružuje Český svaz mužského
lakrosu (ČSML), Český ženský lakros (ČŽL) a Český svaz
interkrosu (ČSI).
• Unie zastupuje lakros jako celek vůči orgánům státní správy ČR,
tělovýchovným a sportovním organizacím, sdělovacím
prostředkům a hospodářské sféře, přičemž vždy vychází
ze specifiky a potřeb svých členů.
• Unie pomáhá komplexně zabezpečovat financování sportovní
činnosti na všech výkonnostních, rekreačních a věkových
úrovních (zejména předškolních, školních, mládeže).
• Unie dále zabezpečuje vzdělávání, školení a přípravu trenérů,
rozhodčích a dalších organizačních pracovníků.

Logo sportovního svazu

Významné úspěchy

V
• V termínu 10.-17. července 2014 se v Denveru, USA uskutečnilo
Mistrovství světa ve field lakrosu, což je světově nejrozšířenější
druh lakrosu. Turnaje se zúčastnilo nakonec 38 týmů z celého
světa. MS se koná vždy jednou za čtyři roky a po anglickém
Manchesteru, kde se hrálo v r. 2010, se tentokrát MS uskutečnilo
v kolébce této hry, v USA.
• MS bylo rozděleno do 9 divizí a ČR patřila do šedé divize.
• Šedá Divize: Costa Rica, Czech Republic, Poland, Turkey
• Konečné pořadí: 14. Czech Republic
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
80) Česká lakrosová unie – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,21 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká lakrosová unie přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 593 000 Kč,
z čehož bylo cca 99 % přerozděleno základním článkům, 0 % použil svaz na
vlastní aktivity a zbylé 1 % bude využito v následujícím roce.

48. / 90

58. / 90

99%
Čerpáno v 2014

1%

Převedeno na 2015
590 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Počet podpořených ZČ

Účast reprezentace ČR
dorostenek U19 na MS

590 000 Kč

3 000 Kč
Převedeno na 2015

1

Max. částka podpory

590 000 Kč

Min. částka podpory

590 000 Kč

Průměrná částka podpory

590 000 Kč

Medián

590 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
81) Vodní záchranná služba ČČK – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Lifesaving

Rok založení

1968

Předseda svazu

David Smejkal

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Thunovská 183/18
Praha 1
118 00

cca 2,9 mil. Kč

Email

info@vzs.cz

Počet klubů

36

Web

vzs.cz

Počet členů

1 227

Telefon

251 104 239

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
•

•

•

•

VZS je součástí Integrovaného záchranného systému - organizuje
a provádí preventivní a záchrannou činnost a poskytuje první pomoc
na bazénech, koupalištích, vodních plochách a tocích a v jejich
bezprostřední blízkosti při sportovní a rekreační činnosti, v případech
živelných katastrof a obecného ohrožení s cílem zabránit vážným úrazům,
utonutím a ztrátám na materiálních hodnotách.
VZS se podílí na vzdělávání v oblasti první pomoci a vodní záchrany
komplexním vzdělávacím řádem od juniorů po specialisty na určité typy
vodního prostředí a složky IZS.
VZS rozvíjí a propaguje vodní záchranný sport, což zahrnuje sportovní
přípravu a účast na národních a mezinárodních soutěžích v tomto
sportovním odvětví.
VZS organizuje volnočasové aktivity mládeže, čímž se zapojuje
do prevence sociálně patologických jevů a kriminality.

• 2013 - Seniorský reprezentační tým obsadil v disciplíně SERC 4. místo
na Mistrovství světa ve vodním záchranném sportu.
• 2012 - Aleš Berounský skončil na 2. místě na Mistrovství Evropy
juniorů v disciplíně Manikin Tow with Fins .
• 2011 - Český reprezentační výběr vybojoval bronzovou medaili
na Mistrovství Evropy v disciplíně SERC (simulovaný záchranný závod
čtyřčlenných týmů) a stříbrnou medaili v disciplíně Line Throw (štafeta
Mácha a Ondrůšek).
• 2011 - Bronz z juniorského Mistrovství Evropy ve vodním záchranném
sportu v disciplíně Line Throw vybojovala štafeta Mácha a Flaks.
• 2008 - Česká dvojice Novák a Hlaváč obsadila 3. místo na Mistrovství
světa VZS – Rescue 2008 v disciplíně „Záchrana lanem“.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
81) Vodní záchranná služba Českého červeného kříže – Čerpání finančních
prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže přijala v roce 2014

0,10 %

na podporu sportu dětí a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi
celkem 294 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 0 %
použil svaz na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujícím
roce.

49. / 90

73. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

294 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím není zřejmé, na jaké účely svaz prostředky
využije, nicméně na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
82) Český svaz metané – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Metaná

Rok založení

1990

Předseda svazu

Václav Pártl

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Truskovice 29
Vodňany
389 01

870 000 Kč

Email

partl.v@seznam.cz

Počet klubů

15

Web

metana.cz

Počet členů

493

Telefon

602 190 670

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český svaz metané každoročně pořádá mistrovství ČR
na ledě i na asfaltu a prestižní mezinárodní turnaj družstev
„O pohár ČSM – Český pohár“.
• České oddíly mužů a žen se každoročně účastní Evropských
pohárů.
• V posledních letech dochází k rozšiřování členské základny,
rostou hlavně počty registrací mladých hráčů a hráček
do 18 let.
• Dříve byla metaná výhradně zimním sportem a hrála se pouze
na ledových plochách, v současné době je metaná celoročním
sportem. např. na betonových a asfaltových plochách

• Rok 2013 byl historicky nejúspěšnějším rokem v historii české
metané (rekordní 3 medaile z ME 2013 ve slovinském Bledu):
• 2. místo ze soutěže na cíl družstev žen
• 3. místo ze soutěže klasických družstev žen
• 3. místo ze soutěže na cíl družstev mužů
• MS 2012: 2. místo v kategorii družstev žen a 3 .místo
v hodech na cíl v družstev mužů.
• Česká metaná dlouhodobě patří do výkonnostně vyšší
skupiny A.
• Český svaz metané v roce 2015 pořádal otevřené Mistrovství
Evropy na ledě v Písku.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
82) Český svaz metané – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,07 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Český svaz metané přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem

23%

200 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 18 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 82 % bude využito v následujících letech.

7. / 90

81. / 90

18%

82%
Čerpáno
v 2014
na 2015
Čerpáno
v 2014 Převedeno
Převedeno
na 2015

35 951 Kč

164 049 Kč
Vlastní projekty

cestovné,
ubytování,
startovné, stravné
pronájem haly,
občerstvení

Převedeno na 2015

18 830 Kč

17 121 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
83) Český minigolfový svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Minigolf

Rok založení

1993

Předseda svazu

Tomáš Navrátil

Rozpočet

2,29 mil. Kč

Počet klubů

32

Počet členů

1 330

Kontaktní údaje
Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

info@cmgs.cz

Web

cmgs.cz

Telefon

776 194 342

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• ČMGS je sdružením sportovních minigolfových klubů.
• Cílem ČMGS je organizování, řízení a propagace sportovního
minigolfu v ČR a řízení české minigolfové reprezentace.
• ČMGS je členem Světové minigolfové federace (WMF)
a České unie sportu (ČUS).
• Orgány ČMGS jsou konference, prezídium, kontrolní a revizní
komise, sportovně technická komise, disciplinární komise
a smírčí komise.
• Nejvyšším orgánem ČMGS je konference, jednání konference
se zúčastňují zástupci spolků sdružených v ČMGS.
• ČMGS zajišťuje podporu a péči o talentovanou mládež.

• Karel Molnár - mistr Evropy 2014, držitel světového rekordu z roku
2013.
• Družstvo mužů - bronzová medaile v soutěži družstev na ME 2014.
• Dagmar Hirschmannová - mistryně Evropy 2014 v kategorii
seniorek, bronz ve hře na rány na tomtéž mistrovství Evropy.
• Karolína Jandová:
• 1. místo na ME juniorů ve hře na jamky
• 2. místo na ME juniorů z třídenního klání jednotlivců
ve hře na údery
• absolutní mistryně ČR 2013 za všechny kategorie
• Na ME juniorů získala ČR 1. místo v soutěži družstev.
• Pořadatelství Poháru mistrů v roce 2013 v Holešově.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
83) Český minigolfový svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,07 %

Podíl
příspěvku
ČOV
nana
rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
rozpočtu
svazu

Český minigolfový svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí

9%

a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
206 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 9 % použil svaz
na vlastní aktivity a zbylých 91 % bude využito v následujících letech.

78. / 90

58. / 90

9%

91%

Čerpáno
2014
Čerpáno vv 2014

19 098 Kč

186 902 Kč
Vlastní projekty

podpora účasti
mládežnických kategorií na
turnajích ČMGS

Převedeno
na2015
2015
Převedeno na

Převedeno na 2015

19 098 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
84) Česká Muay-Thai asociace, o.s. – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Muay-Thai

Rok založení

1992

Předseda svazu

Petr Ottich

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

3 mil. Kč

Email

info@czechmuaythai.cz

Počet klubů

49

Web

czechmuaythai.cz

Počet členů

3 469

Telefon

777 172 230

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
•

•

•

Česká Muay-Thai Asociace, o.s. (C.M.T.A.) je jedinou státem uznávanou
organizací, jež zodpovídá za rozvoj muaythai v ČR. C.M.T.A. zajišťuje Českou
státní reprezentaci v tomto sport. odvětví, pečuje o talentovanou mládež, je
nositelem národní autority pro oblast muaythai.Od svého vzniku spadá
pod světovou organizaci IFMA, která je členem SPORTACCORD.
C.M.T.A. organizuje následující každoroční sérii turnajů Mistrovství
ČR v muaythai, v kat. seniorů, juniorů, žen a dětí, z nichž se vítězové stávají
amatérskými Mistry ČR v MT a postupují do další úrovně soutěží - Superligy
a následně do EML- Evropská MT Liga. Dlouhodobou činností C.M.T.A.
je pořádání soustředění české reprezentace a její účast na vrcholných akcích,
seminářů MT i vzdělávání trenérů a rozhodčích.
Velkou pozornost věnuje C.M.T.A. především mladé generaci, kdy několikrát
ročně pořádá veřejné tréninky dětí a mládeže i jako součást celosvětové
sociální kampaně SPORT IS YOUR GANG.

• MS IFMA v Malajsii v roce 2014: 3. místo: Daniel Zdeněk (kadet 42kg), 3. místo: Lukáš Novosad (junior -71kg), 3. místo: Matěj
Vojta (muži -81kg).
• ME IFMA v Polsku v roce 2014: 2. místo: Samuel Grygar (kadet 57kg), 2. místo: Tereza Dvořáková (junior -60kg), 2. místo:
Ondřej Marvan (muži -75kg), 3. místo: Daniel Zdeněk (kadet 45kg), 3. místo: Pavel Wolf (dítě -46kg), 3. místo: Matěj Trčka
(kadet -60kg), 3. místo: Andreas Čehovský (kadet -63,5kg).
• Finále Evropského poháru v Turecku v roce 2014:
2. místo: Jan Moncol (muži -66,68kg), 1. místo: Matouš Kohout
(muži -76,20kg).
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
84) Česká Muay-Thai asociace, o.s. – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,07 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

7%

Česká Muay-Thai asociace, o.s. přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
206 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článkům, 10 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 20 % bude využito v následujících letech.

69. / 90

79. / 90

80%

20%

Čerpáno
v 2014 Převedeno
Převedeno
na 2015
Čerpáno
v 2014
na 2015

165 131 Kč
Vlastní projekty

účast sportovců
reprezentantů
mládeže na ME v
Polsku
odborné školení
muaythai

40 869 Kč
Převedeno na 2015

159 131 Kč

6 000 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
85) Česká asociace pétanque klubů – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Kontaktní údaje

Logo sportovního svazu

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Strahov
160 17

Email

czech.petanque@fipjp.
com

Pétanque

Rok založení

1994

Předseda svazu

Petr Stoklásek

Rozpočet

830 000 Kč

Počet klubů

66

Web

petanque.cstv.cz

Počet členů

1 128

Telefon

602 942 396

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Účelem ČAPEK je harmonizace činnosti oddílů a klubů
pétanque a péče o zájmy a potřeby členů ČAPEK.
• Cílem činnosti ČAPEK je prosazovat a obhajovat zájmy
a potřeby členů oddílů a klubů pétanque vůči státním
orgánům, koordinace a organizace sportovních akcí a soutěží,
zajišťování informovanosti svých členů, poskytování podpory
sportu pétanque v ČR, včetně podpory a péče o mládež apod.
• Statutárním orgánem ČAPEK je sedmičlenný výkonný výbor
s tříletým funkčním obdobím.
• ČAPEK je od roku 1995 členem Mezinárodní federace
pétanque (FIPJP).

• 2. místo ČR v sérii velkých mezinárodních turnajů „Centrope
Cup“ v roce 2013.
• 3. místo v Poháru národů v roce 2013 (muži).
• 9. místo na MS ve Francii v roce 2013 (ženy).
• Postup klubu Carreau Brno v ME klubů do 2. kola této soutěže
v roce 2013.
• Pořadatelství MS juniorů v roce 2003 v Brně.
• Zvolení Karla Dohnala, bývalého prezidenta ČAPEK
do Výkonného výboru Mezinárodní federace pétanque.
• Mezinárodní reprezentace na vrcholných světových
i evropských soutěžích již od roku 1995.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
85) Česká asociace pétanque klubů – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,06 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Česká asociace pétanque klubů přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem

21%

174 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil svaz
na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

9. / 90

86. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

174 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Podpora aktivit juniorů v
klubech

100 000 Kč

MS junioři Thajsko
Tréninkový tábor dětí, kadetů
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
86) Česká asociace sled dog sportů – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Psí spřežení

Rok založení

1989

Předseda svazu

Jiří Nešněra

Rozpočet

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Adresa

Zero DC s.r.o.
Teplická 245
405 02 Děčín Martiněves

380 000 Kč

Email

jiri.nesnera@volny.cz

Počet klubů

28

Web

mushing.cz

Počet členů

858

Telefon

603 455 160

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• ČASDS organizuje závody psích spřežení na území ČR
a poskytuje podporu pro tréninky sportovců.
• ČASDS poskytuje podporu mládeže a talentům a pravidelně
vyhlašuje žebříčky výkonnosti v jednotlivých sezónách.
• Psí spřežení (musherství) je sport, při kterém dva nebo více
psů táhnou svého psovoda (mushera) na speciálních saních
nebo řiditelném vozíku.
• Jedná se odvětví kynologického sportu, jehož původ je
odvozen od přepravy osob a dopravy nákladů v arktických
oblastech. První běží vedoucí pes, za ním starší a slabší
a na konci mladí a nezkušení psi.

•
•
•

•
•
•
•

Štěpánková Martina (Canicross ženy) - 1.místo - ME Dryland IFSS 2014
Lamotte - Beuveron (Francie).
Fochler Petr (Canicross muži ) - 2.místo - ME Dryland IFSS 2014 Lamotte Beuveron (Francie).
Homolka Rudolf (canicross veteráni ) - 1.místo - ME Dryland IFSS 2014
Lamotte - Beuveron (Francie) a (canicrossu veteráni 3) - 1. místo - ME
ECF v bikejoringu a canicrossu Francie.
1.místo štafeta ČR ve složení Navrátilová, Fochler, Vančura - ME Dryland
IFSS 2014 Lamotte – Beuveron.
Michaela Srchová (canicross ženy ) - 1. místo - ME ECF v bikejoringu
a canicrossu Francie.
Radek Havrda – 3.místo (+cena Fair play + nejlepší vrchař) - La Grande
Odyssée a 1.místo – Kalevala.
Petr Elster (SKJ2) - 1. místo Kalevala.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
86) Česká asociace sled dog sportů – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,06 %

Podíl příspěvku ČOV na rozpočtu svazu

Česká asociace sled dog sportů přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
179 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil svaz
na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.
47%

85. / 90

1. / 90
100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

179 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Z poskytnutých podkladů zatím není zřejmé, na jaké účely svaz prostředky
využije, nicméně na konkrétní rozhodnutí má svaz následující 3 roky.
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
87) Český rybářský svaz – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Sportovní (závodní) lov ryb

Rok založení

1968

Předseda svazu

Alexander Šíma

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Nad Olšinami 282/31
Praha 10 - Vinohrady
100 00

52,7 mil. Kč

Email

rada@rybsvaz.cz

Počet klubů

484

Web

rybsvaz.cz

Počet členů

250 000

Telefon

274 811 751

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Významné úspěchy

Základní údaje
• Posláním Českého rybářského svazu (ČRS) je vykonávat
rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství, provozovat
akvakulturu, chovat a lovit vodní organismy, rozvíjet
a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže
na všech úrovních apod.
• Sportovní (závodní) lov ryb je nedílnou součástí činnosti ČRS.
• ČRS pravidelně pořádá velké množství domácích
i mezinárodních soutěží (MS, mistrovství republiky, místní
závody), zabezpečuje přípravu a účast české reprezentace
na mezinárodních závodech a šampionátech.
• ČRS slavnostně vyhlašuje každoročně nejlepšího sportovce.

•

•

•
•

MS v rybolovné technice v polských Szamotulech (2014):
• 1. místo: družstva (muži), 1. místo: družstva (ženy)
• 1. místo: Kateřina Marková (sedmiboj, muška skish, arenberg, dálka
zátěž, mutli skish)
• 1. místo: Karel Kobliha (devítiboj)
MS juniorů v rybolovné technice v německém Kasselu (2014):
• 1. místo: družstva (junioři), 1. místo: družstva (juniorky)
• 1. místo: Kateřina Marková (pětiboj, muška dálka, arenberg, dálka zátěž,
zátěž skish)
• 1. místo: Tomáš Spáčil (pětiboj, muška skish)
• 1. místo: Filip Humpál (muška dálka)
MS v lovu ryb na umělou mušku ve Frymburku (2014):
• 1. místo: Luboš Roza (jednotlivci), 1. místo: družstva
MS hendikepovaných rybářů v italském Římě (2014):
• 2. místo: družstva, 3. místo: Bohumil Sedláček (jednotlivci)
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
87) Český rybářský svaz – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

1%

0,19 %

Český rybářský svaz přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem
527 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 0 % použil svaz
na vlastní aktivity a zbylých 100 % bude využito v následujících letech.

89. / 90

61. / 90

100%
Čerpáno v 2014

Převedeno na 2015

527 000 Kč

Základní články

Vlastní projekty

Převedeno na 2015

Rybářské závody a sportovní
akce pro děti a mládež v roce
2015
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
88) Česká šipková organizace – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Logo sportovního svazu

Kontaktní údaje

Šipky
Adresa

Pražská 16
Praha 10
102 21

Rok založení

1991

Předseda svazu

Jan Přikryl

Rozpočet

1,6 mil. Kč

Email

president@czechdarts.org

Počet klubů

88

Web

czechdarts.org

Počet členů

1490

Telefon

724 253 266

Základní údaje

Významné úspěchy

• Mezi cíle ČŠO patří sdružovat příznivce hry v šipky a organizovat
jejich akce, propagovat hru v šipky a podporovat jejich rozvoj
a spolupracovat s národními a mezinárodními organizacemi
příznivců hry v šipky.
• Členem ČŠO se může stát jakákoliv osoba, která má zájem o hru
v šipky, řádně vyplní přihlášku a zaplatí stanovený členský
příspěvek.
• Vrcholným orgánem ČŠO je valná hromada členů.
• Valná hromada členů se schází zpravidla jednou ročně
a rozhoduje o důležitých záležitostech ČŠO.
• Statutárním zástupcem ČŠO je představenstvo.
• V čele představenstva stojí předseda ČŠO.

• Mezinárodní úspěchy:
• Karel Sedláček – 33. místo Mistrovství světa 2014, 9. místo
World Darts Trophy 2014
• Dagmar Komorová – 9. místo WINMAU World Masters 2014
• Hana Bělobrádková – 1. místo Romanian Classic Darts Open
• Jana Kaňovská – 2. místo Romanian Classic Darts Open
• Michal Ondo – 3. místo Romanian Classic Darts Open
• Český pohár – rok 2015:
• Český pohár III – ženy:
• finále Komorová : Bruská 5:2
• Český pohár III – muži:
• finále Ondo : Lutišan 1:2
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88) Česká šipková organizace – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

0,07 %

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

Česká šipková organizace přijala v roce 2014 na podporu sportu dětí a mládeže

12%

z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem 191 000 Kč, z čehož bylo
0 % přerozděleno základním článkům, 29 % použil svaz na vlastní aktivity
a zbylých 71 % bude využito v následujících letech.

35. / 90

82. / 90

29%

71%
Čerpáno
Čerpánov v2014
2014

55 867 Kč

135 133 Kč
Vlastní projekty

vytvoření
pozitivních vzorů
v juniorské
kategorii

Převedeno
Převedenonana2015
2015

Převedeno na 2015

55 867 Kč
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89) Český svaz vodního motorismu – Základní informace

Základní údaje o sportovním svazu
Název sportu

Vodní motorismus

Rok založení

1963

Předseda svazu

Jiří Pěknice

Rozpočet

Kontaktní údaje

Adresa

Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17

985 000 Kč

Email

csvm@seznam.cz

Počet klubů

23

Web

csvm.cz

Počet členů

836

Telefon

602 305 105

Logo sportovního svazu

Uvedené údaje byly validovány svazem

Základní údaje

Významné úspěchy

• Český svaz vodního motorismu (ČSVM) sdružuje v rámci ČR
samostatné oddíly vodního motorismu, kluby, zájmové skupiny
nebo jednotlivce se zájmem o vodní motorismus.
• ČSVM hájí zájmy svých oddílů, klubů, skupin a jednotlivců,
organizuje a řídí sportovní soutěže ve vodním motorismu
na území ČR, zabezpečuje přípravu trenérů a rozhodčích,
podporuje a rozvíjí sportovní činnost mládeže a provozuje
vlastní hospodářskou činnost za účelem zlepšení materiálních
podmínek svazu.
• Nejvyšším orgánem ČSVM je Konference, kterou svolává
1x ročně Výkonný výbor.

Medaile z titulárních závodů dospělých:
• David Loukotka: O-350 MS bronz 2012, 2013
O-350 ME bronz 2013, 2014
• James Aderholdt: O-350 ME stříbro 2014
O-350 MS stříbro 2013
Medaile z titulárních závodů mládež:
• MS 2014 Duisburg: Manouvring - bronz - M2 Jiří
Pěknice ml. a 4. místo M4 Jiří Brož
• ME 2014 Duisburg: paralel - M4 / 5.místo Jiří Brož
- M5 / 4. místo Jarda Šesták ml.
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89) Český svaz vodního motorismu – Čerpání finančních prostředků ČOV
Podíl
Podíl na
na celkové
celkové alokaci
alokaci příspěvků
příspěvků ČOV
ČOV

Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu
Podíl
příspěvku
ČOV
na rozpočtu
svazu

0,07 %

Český svaz vodního motorismu přijal v roce 2014 na podporu sportu dětí
a mládeže z financí poskytnutých loterijními společnostmi celkem

19%

187 000 Kč, z čehož bylo 0 % přerozděleno základním článků, 51 % použil
svaz na vlastní aktivity a zbylých 49 % bude využito v následujících letech.

15. / 90

83. / 90

51%

49%
Čerpánov v2014
2014
Čerpáno

Převedenonana2015
2015
Převedeno

95 692 Kč

91 308 Kč
Vlastní projekty

doplnění
technického
vybavení mládže
pro potřeby FF (FF
= Formula Future
==> rychlostní
závody mládeže)

Převedeno na 2015

95 692 Kč
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Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Metodika čerpání vybraných svazů
1

Výběr relevantních svazů

• Za účelem ověření a validace metodiky čerpání peněžních prostředků ČOV byl vybrán reprezentativní vzorek sportovních svazů.
• Výběr vzorku probíhal ve spolupráci s ČOV a jsou v něm zastoupeny svazy různého charakteru a velikostí na základě členské
základny.
• Jednalo se o následující svazy:

Velké
svazy

2

Fotbal

Hokejbal

Atletika

Moderní pětiboj

Biatlon
Hokej

Jezdectví
Basketbal

Florbal

Vyžádání potřebných informací

• Všem svazům byl zaslán email s požadavkem na zaslání
podkladů a odpovědí na následující otázky:
• klíč k přerozdělování finančních prostředků ČOV
v rámci jednotlivých letech,
• klíč k přerozdělování finančních prostředků ČOV mezi
vlastní projekty,
• klíč k přerozdělování finančních prostředků ČOV mezi
jednotlivé základní články,
• proces schvalování alokace finančních prostředků
ČOV.

Orientační sporty

3

Softbal
Veslování

Svazy
TOP80

Taekwondo wtf

Ověření zaslaných materiálů

• Zaslané podklady byly podrobeny analýze a kontrole.
• Některé svazy kromě přímých odpovědí na jednotlivé otázky
zaslaly i podpůrné dokumenty (stanovy, zápisy z jednání,
odkazy na elektronické dokumenty apod.).
• S některými svazy byla následně dohodnuta dodatečná
jednání, předmětem těchto jednání byl detailní rozbor
zaslaných materiálů, případně také prezentace dalších
informací týkající se čerpání a přerozdělování prostředků
ČOV.
• S některými svazy byl tento proces absolvován telefonicky.
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Metodika čerpání vybraných svazů
Odpovědi na otázky v zaslaném emailu a informace, které vyplynuly z osobních jednání a telefonických rozhovorů byly rozděleny do
dílčích oblastí, které byly samostatně zpracovány:
• Soulad s podmínkami podpory stanovenými ČOV.

• Schvalovací proces a metodika čerpání peněžních prostředků.

• Klíč k přerozdělování finančních prostředků v jednotlivých
letech.

• Efektivita a smysluplnost využití finančních zdrojů.

• Poměr mezi vlastní projekty a základní články.

Soulad s podmínkami podpory stanovenými ČOV
• Český olympijský výbor pevně definuje způsob čerpání finančních prostředků.
• Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek pro potřeby tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže do věku juniorské kategorie
podle pravidel příslušného sportovního odvětví.
• Dále pak je příjemce povinen spotřebovat příspěvek nejpozději do konce třetího roku následujícího po roce, ve kterém příspěvek přijal.
• Finanční prostředky nesmí být použity na:
• Podporu podnikání příjemce či osob s ním jakkoliv spojených.
• Úhrady vkladů do obchodních společností, pořizování cenných papírů či jiné finanční investice s výjimkou sjednání
termínovaných vkladů na dobu nezbytně nutnou k uložení finančních prostředků do doby jejich výdeje v souvislosti s krytím
nákladů projektů zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost.
• Úhradu odměn členů statutárních a kontrolních orgánů příjemce.
• Sportovní svazy, které byly podrobeny kontrole, plně respektovaly stanovy ČOV týkající se podmínek čerpání peněžních prostředků.
• V případě, že peněžní prostředky byly alokovány na základní články, sportovní svazy tuto skutečnost řešili
formou darovací smlouvy. Podmínky podpory stanovené ČOV byly pak následně obsaženy přímo
v darovací smlouvě.
© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

229

Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Metodika čerpání vybraných svazů

Klíč k přerozdělování finančních prostředků v jednotlivých letech
• Sportovní svazy mají možnost čerpat finanční prostředky v horizontu tří let od přijetí prostředku. Vzhledem k tomu, že většina
sportovních svazů podepsala smlouvu s Českým olympijským výborem až v květnu 2014, sportovní svazy měly tendenci rozdělit
čerpání podpory do budoucích let.
• Výjimku tvoří ty svazy, které měly jasnou představu o tom, kam prostředky ČOV budou alokovány již před plánovaným podpisem
smlouvy s ČOV.
• Obecně lze tvrdit, že svazy byly spíše opatrnější v rozhodovacím procesu. Aby bylo možné prostředky čerpat,
musel toto čerpání schválit patřičný schvalovací orgán (výkonný výbor, komise pro rozvoj mládeže apod.).

Poměr mezi vlastní projekty a základní články
• Sportovní svazy, které byly podrobeny kontrole čerpání peněžních prostředků ČOV, měly možnost tyto prostředky alokovat jak mezi
tzv. vlastní projekty, tak na podporu základních článků.
• Lze konstatovat, že svazy se k této možnosti stavěly čistě individuálně a na základě aktuálních potřeb.
• Nicméně převládala alokace prostředků na vlastní projekty. Vzhledem k tomu, že se jedná o první období využívání podpory ze strany
ČOV, sportovní svazy se snažily o co nejvíce transparentní cestu a aby nedošlo ke zneužití prostředků. Z tohoto důvodu se klonily více
k vlastním projektům, které měly sportovní svazy více pod kontrolou.
• Z individuálních jednání a telefonických rozhovorů vyplynulo, že v dalších obdobích plánují sportovní svazy více přispívat na základní
články, nicméně sportovní svazy musejí mít absolutní jistotu, že nedojde ke zneužití prostředků.
• V případě vlastních projektů sportovní svazy využívaly podporu na plošné akce, které se nepřímo dotýkaly základních článků, jedná se
např. organizace turnajů, školení, trenérských kurzů apod.
• V případě alokace prostředků na základní články sloužila podpora primárně na nákup vybavení,
‚sportovní výstroje, náčiní apod.

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

230

Analýza využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy v r. 2014
Metodika čerpání vybraných svazů
Schvalovací proces a metodika čerpání peněžních prostředků.
• Schvalovací proces čerpání finančních prostředků funguje ve všech tázaných svazech na výbornou.
• Sportovní svazy mají zpravidla zpracovanou koncepci rozvoje dětí a mládeže, která určuje prioritní oblasti čerpání.
• Projekty následně schvaluje relevantní orgán (zpravidla výkonný výbor) a příslušné komise (např. komise mládeže, komise rozvoje,
reprezentační komise apod.).
• Tyto komise často navíc přicházejí s konkrétními návrhy, jak peněžní prostředky ČOV efektivně a smysluplně využít.
• Mimo to v některých případech podávají návrh na čerpání taktéž základní články, jedná se zpravidla o žádost na příspěvek na úhradu
materiálních prostředků nebo na pořádání sportovních akcí sloužících na rozvoj dětí a mládeže. O výběru konkrétních projektů opět
rozhoduje komise nebo podobný orgán a čerpání prostředků probíhá zpravidla až po uskutečnění akce.
• V případě plošné alokace na základní články sportovní svazy zpravidla prostředky alokují
na základě členské základny dětí a mládeže.
• Za účelem zvýšení transparentnosti zveřejňují svazy zápisy z jednání na svém webu,
stejně tak jako ostatní relevantní dokumenty.

Efektivita a smysluplnost využití finančních zdrojů
• Každý svaz alokuje finanční prostředky ČOV s péčí řádného hospodáře, nicméně každý svaz je unikátní z hlediska toho, na jaké
konkrétní účely prostředky vynakládá.
• Vzhledem k tomu, že prostředky mohou být alokovány pouze a jen na účely dětí a mládeže, svazy se zaměřují buď na rozvoj členské
základny (náborové akce apod.) nebo na zkvalitnění členské základny (nákup vybavení, trenérské služby apod.). Případně sportovní
svazy kombinují oba tyto přístupy.
• Některé svazy připravily v rámci vlastních projektů kampaně, které cílí právě na děti a mládež. Jedná se např. o:
• Můj první gól – Fotbalová asociace ČR
• Bee Ball do škol – Česká softballová asociace
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Závěr kapitoly

Závěr kapitoly
• Předmětem této kapitoly byla analýza využití zdrojů jednotlivými sportovními svazy. Za tímto účelem byl všem sportovním svazům,
které čerpají peněžní příspěvky ČOV, rozeslán dotazník, jehož účelem bylo zjistit, na jaké účely sportovní svazy tyto prostředky alokují
a v jakém časovém horizontu. Je nutné zmínit, že vzhledem k termínu zahájení analýzy byly předmětem první tři splátky.
• V rámci všech svazů byla provedena detailní kontrola čerpání, zdali čerpané prostředky ČOV skutečně odpovídají vyčerpaným
prostředkům. V rámci této kontroly nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
• Je nutné podotknout, že sportovní svazy kladou velký důraz na to, na jaký účel prostředky směřují. Některé svazy v budoucnu plánují
realizovat projekty zaměřené na podporu dětí a mládeže. Jedním z hlavních zdrojů úhradu těchto projektů mají být právě peněžní
prostředky poskytnuté ČOV. Za účelem zachování kontinuity a dlouhodobé koncepce podpory sportu dětí a mládeže je nutné, aby tato
podpora ze strany ČOV zůstala zachována.
• U celkem 13 svazů byla ověřena a validována metodika čerpání peněžních prostředků ČOV. Souhrnně lze tvrdit, že každý svaz
disponuje určitou koncepcí, jak tyto prostředky efektivně a vhodně využívat. Tato koncepce vychází nejen z aktuálních potřeb svazu,
ale i z jeho dlouhodobé koncepce.
• Klíčovým faktor pro efektivní a vhodné využití prostředků je možnost čerpání prostředků až do tří let od přijetí podpory. Sportovní svazy
tím pádem mají dostatek času na vhodné rozhodnutí.
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Etapa D.
Ověření nákladů na
podporu sportu z loterií dle
standardu ISRS 4400

Ověření nákladů na podporu sportu z loterií dle standardu ISRS 4400
Zpráva o věcných zjištěních
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Ověření nákladů na podporu sportu z loterií dle standardu ISRS 4400
Zpráva o věcných zjištěních – přílohy
Příloha č. 1

Poznámka:
Součástí Zprávy o věcných zjištění
jsou přílohy 1-5. Tyto přílohy jsou
uloženy ve fyzické podobě v sídle
zadavatele. Tyto přílohy jsou
k nahlédnutí na vyžádání.
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Etapa E.
Shrnutí zjištění, pozitivní
efekty, závěry z kontrol,
doporučení

Shrnutí příležitostí
a hrozeb obhajoby přímé
alokace zdrojů pro sport
dle loterijního zákona
DRAFT

Shrnutí zjištění, pozitivní efekty, závěry z kontrol, doporučení
Shrnutí příležitostí a hrozeb obhajoby přímé alokace zdrojů pro sport
• Novela loterijního zákona a konkrétně rok 2014 znamenal přelom ve financování sportu v ČR. Účelem tohoto programu je podpora rozvoje
sportu dětí a mládeže. Cílem je zefektivnění alokace loterijních prostředků. Snahou je, aby se poskytnuté prostředky alokovaly na místa,
kde je to skutečně potřeba.
• Základní články primárně využívají podporu na provozní potřeby a účely. Jedná se např. o nákup sportovních potřeb a náčiní nebo
organizaci sportovních akcí či turnajů.
Příležitosti

Eliminace hrozeb

• Jednou ze zásadních výhod přímé alokace zdrojů pro
sport dle loterijního zákona je přímá podpora dětí
a mládeže. ČOV se tímto způsobem snaží zabezpečit
dlouhodobou podporu dílčích sportovních odvětví
a zamezení odlivu počtu členů u sportovních svazů.
• Velkou výhodou je možnost volby alokace loterijních
prostředků na konkrétní účely (za předpokladu splnění
veškerých podmínek daných ČOV).
• Další nespornou výhodou je možnost spotřeby
peněžních prostředků v horizontu tří let od data čerpání.
To dává dostatečný časový prostor na rozhodnutí
o vhodném využití finančních prostředků.
• Již nyní je zřejmé, že pilotní rok 2014 byl úspěšný.
Loterijní společnosti se přesvědčily, že prostředky, které
svěřily ČOV byly efektivně využity a je možné očekávat
pokračování odvodů z loterií do sportu i v dalších
letech.

• Potenciálních hrozeb bylo identifikováno hned několik,
nicméně žádná hrozba se nedostala do stádia, že by
ohrozila fungování celého konceptu přerozdělování
loterijních prostředků ČOV.
• Níže jsou uvedeny způsoby eliminace největších hrozeb:
• Hrozba zneužití prostředků – V rámci roku 2014
nedošlo u sledovaných svazů ke zneužití prostředků,
ČOV má mandát náhodné kontroly.
• Hrozba neefektivní alokace – Prostředky jsou vždy
alokovány na účely, které daný svaz vyhodnotil jako
nejpotřebnější. Rozhodování o vhodné alokaci
probíhá kolektivně a v dostatečném časovém rámci.
Svazy mají možnost konzultovat alokaci přímo s ČOV.
• Hrozba netransparentnosti – Svazy mají za
povinnost zveřejnit, na jaké účely a v jakém časovém
horizontu jsou prostředky alokovány.
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Přímá alokace části vybrané loterijní daně do oblasti sportu skrze ČOV
90 %

ZDROJE Z LOTERIÍ URČENÉ NA SPORT

Příjemci zdrojů: sportovní svazy, Česká obec sokolská, Český paralympijský výbor
• Příjemci podpory (ať jde o svazy či
kluby a jiné) musí podle stanovených
pravidel spotřebovat příspěvky ve
prospěch tělovýchovné a sportovní
činnosti dětí a mládeže.

• Prostředky, které svazy získají nesmí
být využity na odměny členů
statutárních a kontrolních orgánů
příjemce.

• Příspěvek musí být příjemcem
spotřebován ve stanoveném čase (do
konce třetího roku po přijetí příspěvku),
aby nedocházelo ke zpoždění výdajů na
sportovní činnost dětí a mládeže.

• Finanční investice, nákup cenných
papírů apod. nesmí být financovány
z příspěvku, přestože jeho využití je
možné až po třech letech (prostředky
mohou být z tohoto důvodu uloženy na
termínovaný účet).

• Příjemci podpory musí zřídit
samostatný účet pro nakládání
s příspěvkem.

• Prostředky z loterií nesmí být použity
na podnikání příjemců nebo osob s ním
spojených.

10 %

Příjemce a správce zdroje: Český olympijský výbor
• ČOV využívá 10 % z těchto prostředků na neorganizovaný
sport, především prostřednictvím vlastních projektů.
• ČOV má právo posoudit zda jsou ze strany svazů
dodržována pravidla pro čerpání finančních příspěvků, které
stanovují, předmět i způsob čerpání. ČOV tak zajišťuje
veškerou komunikaci s téměř stovkou subjektů.
• Ačkoliv je rozdělování příspěvku konečným příjemcům (klubům
apod.) v kompetenci svazů, ČOV má pravomoc posuzovat
kritéria, na základě kterých svazy rozdělují finance své
sdružené právní subjekty, aby nedocházelo k diskriminaci.
• Pokud příspěvky z loterií nejsou využívány v souladu s pravidly,
může být subjekt dočasně či trvale zbaven práva na
podporu z těchto peněz.

Přínosy z přímé alokace části vybrané loterijní daně do oblasti sportu skrze ČOV:
• ČOV stanovuje pravidla a dohlíží, aby byly dodržována transparentnost a předem stanovené podmínky čerpání prostředků.
• ČOV, jako koordinační organizace, zajištuje komunikaci v této věci s téměř 100 subjekty.
• ČOV dohlíží na to, aby prostředky byly investovány ve prospěch dětského a mládežnického sportu, což má řadu pozitivních efektů.
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Pozitivní efekty sportu na zdraví obyvatel
Přínosy z investice do dětského a mládežnického sportu

Životní styl, spočívající v nedostatku pohybu a jeho nepravidelnosti (případně spojený s nesprávnými stravovacími návyky, nadměrné
konzumaci tabáku či alkoholu, nadprůměrné míře stresu) je vedle genetických predispozic základním předpokladem pro rozvoj neinfekčních
onemocnění včetně obezity a z ní plynoucích chronických onemocnění.

Obezita a z ní plynoucí chronická onemocnění,
znamenají nejen zhoršenou kvalitu života, ale také
vysoké náklady pro veřejné zdravotnictví. Tyto
náklady jsou jednak přímé (spojené s léčbou
samotnou) a nepřímé (spojené s náklady obětované
příležitosti spočívajícími v pracovní neschopnosti
nemocných).

Onemocnění srdce
Poruchy krevního oběhu

66 % populace v ČR trpí
nadváhou nebo obezitou.

Cévní problémy

Vlivem konkrétních uvedených nemocí
je v ČR hospitalizováno více než

Diabetes 2. typu

150 000 pacientů ročně.

a další

7,3 % populace v ČR je chronicky
nemocných diabetem 2. typu.

Investice do sportu a sportovní infrastruktury tedy znamená prevenci obezity a přispění ke zvýšené kvalitě života a částečné úspoře relativně
vysokých ekonomických nákladů spojených s léčbou důsledků obezity. U dětí a mládeže platí se navíc díky sportování umocňují návyky
zdravého životního stylu dlouhodobě. Sport má nejen ekonomické a zdravotní přínosy, ale díky aktivnímu, kolektivnímu a smysluplnému
trávení volného času má pozitivní vliv i na zdravé sebevědomí dětí a mládeže, sociální soudržnost a prevenci kriminality.

Zdroje: Analýza KPMG (2014)
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Informace o problematice nadváhy a obezity, kterým sport pomáhá předcházet
Naléhavost situace v České republice
Dospělí

Děti
• Je pozorován dlouhodobý trend trvalého snižování pravidelné pohybové aktivity
dětí (zejména dívek).
• Třetina dětí nedosahuje pravidelné pohybové aktivity, která by efektivně
snižovala riziko nadváhy a obezity. Důsledkem je právě nárůst dětí a mládeže
s nadváhou a obezitou.
• Až 40 % dětí tráví před obrazovkou 4 a více hodiny během pracovního dne
(není zobrazeno v grafu).
Míra pohybové aktivity u dětí v ČR podle počtu dní v týdnu (v %)

• Chování vedoucí k nadváze a obezitě (a tím zprostředkovaně k většímu
riziku onemocnění) je v České republice pozorováno nejen u dětí, ale také
u dospělých.
• Jde zejména o nedostatečnou či nepravidelnou pohybovou aktivitu. Ze
zdrojů vyplývá, že absence sportovní aktivity v dětství vede
k nedostatku motivace k pohybu v dospělosti.
• Pohybová aktivita u dospělých je na průměru Evropské unie. Stále zde
existuje potenciál rozvíjet míru sportovní participace ve společnosti. Mezi
nejčastější bariéru, která podle respondentů výzkumu Eurobarometeru brání
pravidelnému pohybu, je u dospělých nedostatek času.

Pohybová aktivita u dospělých v ČR
Dospělí (muži
i ženy celkem)

35%

0%

Ani jeden den

2 dny

4 dny

6 dní

1 den

3 dny

5 dní

7 dní

20%

29%

40%

31%

60%

80%

5%

100%

*Zdroje: World Health Organization (WHO) - country profile: Czech Republic (2013), WHO) - Health Behaviour in School-Aged Children (v ČR je výzkum vedený Univerzitou Palackého v Olomouci); Special Eurobarometer – Sport and Physical activity
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Informace o kvalitě života a ekonomických nákladech
Naléhavost situace v České republice
Současná kvalita života (v porovnání se Švédskem)

Roční náklady na léčbu nemocí,
ke kterým přispívá nadváha a obezita
Genetické
predispozice

+

Nadváha
a obezita

+

Další
příčiny

Onemocnění srdce, poruchy krevního oběhu,
cévní problémy, diabetes 2. typu a další

cca 66 mld. Kč

Roční náklady spojené s řešenými nemocemi
(hospitalizace, léčiva, vyšetření, léčba komplikací)

• Sport je podle výzkumu STEM/MARK (2013) nejvíce spojený s výskytem nízkého Body Mass Indexu (ve srovnání s ostatními preventivními opatřeními jako správné
stravovací návyky apod.).
• Podle vyjádření odborné veřejnosti z oblasti sportovního lékařství má sport a aktivní pohyb významnější dopad na prevenci nemocí než pouhý fakt, že člověk
nemá nadváhu či obezitu.
• Sport a aktivní pohyb je tedy klíčovým nástrojem prevence, který může přispět ke zvýšení kvality života ve zdraví a ke snížení nákladů na léčbu nemocí,
ke kterým nadváha a obezita přispívá.
• Investice do podpory sportu má potenciál přispět k negativním trendům, které se objevují u dětí. Jde zejména o:
Klesající podíl mládeže, která aktivně tráví volný čas – jak v organizovaných sportovních klubech, tak neorganizovaně například na městských hřištích
Klesající podíl žáků, kteří se účastní hodin tělesné výchovy – tento trend souvisí i s pohybovými zvyklostmi žáků v budoucnu.
• Finanční prostředky z loterií jsou směřovány na podporu sportování dětí a mládeže, která si pohybem vytváří celoživotní návyky. Tím lze se přispívá k zajištění
prevence z dlouhodobého hlediska, což ušetří značné ekonomické náklady v budoucnu i posílí kvalitu života obyvatel (prodlouží se délka jejich života ve zdraví).
Zdroje: Analýza KPMG (2014); ÚZIS, data poskytnutá VZP, Eurostat 2013: European Social Statistics; Holčík J. 2011. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost
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Doporučení k optimalizaci a provedení změn v metodice ČOV
Doporučení k optimalizaci a provedení změn v metodice ČOV k přerozdělení zdrojů z loterií
a v metodice čerpání a kontrolních mechanismů
1. Vymezení typů způsobilých výdajů
• Jak uvedené v kap. B, je vhodné vymezit kategorie způsobilých výdajů, na které lze příspěvek čerpat, zejména v případě financí přerozdělovaným
svazům a České sokolské obci (tj. mimo ČOV a ČPV).
Jednalo by se například o:
• trénink dětí a mládeže (trenéři, pronájem tréninkových ploch, soustředění),
• pořízení sportovního vybavení pro děti a mládež,
• pořádání sportovních turnajů/soutěží/závodů,
• účast na turnaji/soutěži/závodech,
• náborové akce.
Všechny kategorie výdajů jsou samozřejmě způsobilé pouze v tom případě, jedná-li se o výdaj ve vztahu ke sportovci v kategoriích dětí a mládeže.
Vymezení těchto kategorií umožní lepší monitorování využívání příspěvků, ale zároveň ponechává svazům i klubům dostatečný prostor, aby
příspěvek využil co nejefektivněji k podpoře sportu dětí a mládeže dle aktuálních potřeb daného sportu.
2. Metodická podpora svazům
• Administrativní zpracování přijetí a přerozdělení prostředků může být pro některé (zejména menší) svazy poměrně náročné. V zájmu zamezení
nevhodného využití příspěvku a efektivnějšímu zajištění respektování Pravidel ČOV může ČOV poskytnout svazům metodickou podporu např. tím,
že vypracuje vzorové dílčí metodiky a pravidla přerozdělení financí základním článkům či vzorové dohody uzavírané mezi svazem a základním
článkem.
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Doporučení k optimalizaci a provedení změn v metodice ČOV
Doporučení k optimalizaci a provedení změn v metodice ČOV k přerozdělení zdrojů z loterií a v metodice
čerpání a kontrolních mechanismů
3. Kontrolní a sankční mechanismy
• Aktuální formulář, který mají svazy povinnost předložit ČOV a v něm informovat o využití poskytnutého příspěvku, byl vyhodnocen jako
nedostačující. Je vhodné formulář doplnit tak, aby ČOV měl možnost získat detailnější přehled o účelu vynaložení financí a potažmo i další
doplňkové informace o svazu. To umožní ČOV nejen efektivnější kontrolu výdajů, ale může sloužit ČOV i jako cenný zdroj informací o stavu
sportovního odvětví.
• Vedle kontrolních mechanismů je vhodné stanovit i sankční mechanismy v případě nedodržování a porušení stanovených Pravidel. Současně jsou
sankční mechanismy definovány velice vágně, v podstatě dávají ČOV možnost požadovat navrácení příspěvku v případě porušení Pravidel, tento
požadavek je však na uvážení ČOV, navrácení příspěvku užitého v rozporu s Pravidly není automatické. V případě závažných porušení pravidel
čerpání by bylo vhodné vyloučit čerpající organizaci z režimu podpory v následujících letech.
4. Zohlednění specifik některých sportů při přerozdělování prostředků
• Metodika přerozdělování příspěvku mezi většinu svazů vychází v současnosti z metodiky MŠMT. V potaz jsou brány zejména úspěšnost sportovců
daného sportu nebo celková členská základna a členská základna z řad dětí a mládeže, přičemž zejména dva poslední údaje nemusí být zcela
aktuální nebo nemusí zcela odpovídat realitě (můžou zde existovat tzv. „černé duše“). Analýzou bylo taktéž zjištěno, že relativně vysoké příspěvky
(celkové i přepočtené na člena) získaly sporty, které se svým charakterem nejeví jako zcela vhodné pro děti a nerozvíjí jejich fyzickou zdatnost.
• Je taktéž vhodné při přerozdělování příspěvků reflektovat finanční náročnost některých sportů, aby tato případná finanční náročnost nebyla
překážkou pro některé děti ve výkonu daného sportu.
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Analýza financování sportu ve vybraných zemích EU

Německo

Rakousko

Maďarsko

• Loterijní a sázkové společnosti jsou regulovány na národní úrovni, kdy tyto společnosti buď přímo zakládá nebo je jejich
největším podílníkem lokální municipalita.
• Na základě podepsané dohody všemi 16 spolkovými zeměmi v roce 2008 (Glücksspielstaatsvertrag) jsou stanoveny
odvody z výnosů z loterijní činnosti ve výši 15-30 %.
• Výše těchto odvodů na celostátní úrovni byla v roce 2006 Německou olympijskou komisí vyčíslena na 525 mil. EUR.
• Evropská Asociace Loterií (European State Lotteries and Toto Association) odhadla celkové odvody ze sázkové činnosti
za rok 2008 ve výši 2,785 mld. EUR z nichž 13 % bylo alokováno na sport (361,3 mil. EUR).

• Rakouská loterie je veřejným monopolem a jejím vlastníkem je Rakousko. Dále pak podléhá regulaci Rakouského zákona
o hazardu.
• Zákon také stanovuje podmínky sázkové společnosti, které fungují jako kvazi-státní monopoly, protože soukromým
společnostem sídlícím v Rakousku může být Ministerstvem financí udělena pouze jedna licence na národní trh.
• Licence se uděluje na období 15 let, v současnosti je ve vlastnictví Österreichische Lotterien Gessellschaft mbH.
• Systém redistribuce příjmů z loterie je ukotven v § 20 rakouského zákona o loterii.

• Většina příjmů z hazardních her se rozděluje na národní úrovni, většinou na veřejně prospěšné účely (sport, zdravotní
péče a kultura). Zákon o sportu ukládá monopolní loterijní společnosti Szerenscejáték odvádět určitou část svých příjmů
na podporu sportu.
• Výtěžky z loterijních a jiných hazardních her jsou zatíženy daní (různě vysokou dle typu hazardní hry), část z odváděných
daní a celá daň ze sázek na sportovní utkání směřuje na sport.
• V roce 2008 směřovalo z výtěžku z loterijních a jiných hazardních her na maďarský sport celkem 16,5 mil. EUR, o rok
později 15,5 mil. EUR.
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Analýza financování sportu ve vybraných zemích EU

Nizozemsko

Švédsko

Vybrané prvky
systému financování
v dalších zemích EU

• Podle zákona o zdanění loterií jsou sázkové společnosti povinny odvádět cca 19 % z výtěžku na podporu sportu. Loterijní
společnosti pak musí odvádět nejméně polovinu částky získané z prodejů na dobročinné účely. Národní loterijní
společnost tak ročně odvádí 70 % svých příjmů na sport v rámci podpory vícezdrojové základny sportu.
• Nizozemsko od roku 2012 daní také on-line sázení a hry.
• On-line sázkovým společnostem se udělují licence na sportovní sázení, poker, bingo.
• Toto opatření přináší do veřejných rozpočtů ročně zhruba 12 mil. EUR.

• Hazard je upraven Loterijním zákonem (1994) a Zákonem o casinech (1999), národní sázkový trh není otevřen
soukromým operátorům.
• AB Svenska Spel, vlastněná státem a ATG jsou jedinými dvěma licencovanými společnostmi, které mohou provozovat
sázení a hazard. Obě patří mezi hlavní sponzory sportovních organizací.
• Dále existují licencované charitativní loterie – Svenska Postkodlotteriet, Lottericentralen, Folkspel, které se podílí na
financování sportu například prodejem lístků na sportovní utkání.
• V roce 2008 činila celková částka z loterií alokovaná do sportu 145 mil. EUR.
• Dalších 123,4 mil. EUR bylo alokováno do sportu z povinných odvodů na veřejně prospěšnou činnost, což představuje
83 % financování sportovního systému centrální vládou a 20,7 % přidělených do státu obecně vládou a municipalitami.

• Odvody z loterií tvoří velkou část financování sportu – Dánsko (až 80 % výdajů je financováno zdroji z loterií).
• Část výnosů z přenosových práv je určena přímo na sport – Dánsko, Francie (v obou zemích 5 %, v roce 2009 tak ve
Francii odvedla fotbalová liga 35,5 mil. EUR).
• Na reklamu na alkoholické nápoje je uvalena zvláštní daň, jejíž výtěžek je určen na podporu tělovýchovy a sportu – Polsko.
• Loterijní společnost Olifeja (s téměř polovičním podílem na trhu) byla založena Národním olympijským výborem, který tak
z jejích výnosů dostává určitou část – Litva. Dále pak část ze spotřební daně z alkoholu a z tabáku je určena na sport.
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Vlastnická struktura
loterijních společností
v Evropě je různá. V celkem
18 zemích Evropské unie
provozuje loterijní činnost
státem vlastněná společnost
(nebo v případě Německa
zemskými vládami), nebo má

Vlastnictví loterijních společností
v jednotlivých zemích Evropské unie
Stát vlastní loterijní společnost nebo
společnosti, nebo má stát na loterie monopol
Loterijní společnosti jsou v soukromém
vlastnictví, stát neprovozuje velkou loterijní společnost
Zvláštní případy
nebo nedostatečné informace (v případě Nizozemí)

stát na loterie přímo
monopol. Do těchto zemí
Zdroj: Study on the funding of grassroot organizations in the EU, VII, June 2011

spadá i Irsko, kde stát
vlastní loterijní společnost
nepřímo (přímým vlastníkem
je pošta, která je státním
podnikem).
Situace ve Španělsku se liší
dle jednotlivých
autonomních území,
v Portugalsku je hlavní
loterie provozována
charitou.
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loterijním společnostem
téměř ve všech zemích
Evropské unie za povinnost
odvádět část svých výnosů
na veřejně prospěšné účely,
tedy i na sport. Konkrétní
alokace výnosů z loterijní
činnosti do oblasti sportu je
ale ve státech EU různá.
Německý systém alokace
výnosů z loterií do sportu
odráží federativní strukturu

Alokace výnosů z loterijních společností do sportu v zemích
Evropské unie
Výnosy směřují do státního rozpočtu, odkud je rozdělují
ministerstva (je dáno, jaká část musí být určena na sport)
Loterijní společnosti si určují, na jaké veřejně prospěšné účely
budou jejich výnosy směřovat, nebo výnosy na tyto účely
rozděluje státní fond (není dáno, kolik musí do sportu)
Část výnosů je přímo určena na sport, loterijní společnosti
poskytují prostředky sportovním fondům nebo organizacím
Výnosy směřují do veřejných rozpočtů, odtud jsou
následně přerozdělovány dle rozhodnutí příslušných
orgánů (není dáno, že prostředky musí být
určeny na sport)

Zdroj: Study on the funding of grassroot organizations in the EU, VII, June 2011

Příslušné zákony dávají

Zvláštní případy

země, zákony se liší
v jednotlivých zemích.
Slovenské loterijní
společnosti odvádějí své
výnosy do veřejných
rozpočtů, odtud jsou pak
přerozdělovány (a nemusejí
nutně směřovat na sport),
nicméně část výnosů
ze sázkových her (na sport)
jde přímo do sportu.
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DRAFT

Závěr kapitoly – shrnutí přínosů sportu

Dopad sportu na ekonomickou spotřebu a obyvatel a úsporu veřejných prostředků
Zdroje z loterií pomáhají zkvalitňovat oblast dětského a mládežnického sportu, pomáhají udržovat a zvyšovat členskou základnu a
vytvářet mladým lidem dlouhodobé pohybové návyky. Podpora sportu má přínosy ve dvou hlavních oblastech:
1) Stimulace ekonomické spotřeby obyvatel, což prostřednictvím daní přináší zdroje do veřejných rozpočtů.
2) Prevence řady onemocnění, které souvisí s nedostatkem pohybu, což přináší úsporu veřejných prostředků ve zdravotnictví.

Stimulace ekonomické spotřeby

Prevence onemocnění

Pomocí multiplikačního modelu byla vyčíslena ekonomická spotřeba
ve sportu za referenční rok 2011 (tedy nákupy sportovního vybavení,
výstavba sportovní infrastruktury, sportovní události, platba služeb
ve sportu a další). Celkový objem spotřeby tvořil v multiplikaci
246,7 mld. Kč, což má významné dopady na daňové příjmy pro
veřejné rozpočty státu:

Onemocnění srdce

Vlivem konkrétních uvedených nemocí
je v ČR hospitalizováno více než

Poruchy krevního oběhu

150 000 pacientů ročně.

Cévní problémy

66 % populace v ČR trpí

Diabetes 2. typu

nadváhou nebo obezitou.

7,3 % populace v ČR je chronicky

a další

nemocných diabetem 2. typu.

52 mld. Kč

Celkový průměrný
roční přínos
pro veřejný sektor
prostřednictvím
daňových příjmů
v r. 2011

Zvýšení podílu aktivních i rekreačních sportovců a vytvoření
dlouhodobých pohybových návyků u mládeže díky prostředkům z loterií

187 270
Celkový počet plných
ročních pracovních
úvazků vytížených
vlivem sportu v r. 2011

3,3 %
Podíl sportu na
příjmech státního
rozpočtu ČR v r. 2011

Pozn.: Výpočet je založen na komplexním multiplikačním modelu, ve kterém je mapována
spotřeba a následné vytěžování odběratelsko-dodavatelských vazeb. Model na základě
dat o výchozí spotřebě umožňuje výpočet ukazatelů jako výše daní odvedených do
veřejných rozpočtů, počtu plných úvazků vytížených vlivem spotřeby a další.

Dosažení poklesu počtu nemocných v budoucnu a z toho plynoucí
úspora pro veřejné rozpočty v sektoru zdravotnictví

Z analýzy vyplývá, že 1 Kč vložená do podpory sportu (a tím do
prevence nemocí) přináší roční úsporu 2,53 Kč na veřejných
výdajích (výpočet je založen na modelu, ve kterém jsou porovnány
dosavadní výdaje na léčbu nemocí a odborný odhad snížení počtu
nemocných díky zavedení prevence prostřednictvím sportu).

Zdroje: Analýza KPMG (2012) „Koncepce financování sportu v ČR“; Analýza KPMG (2014) „Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu“
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Přínosy ze spotřeby prostředků z loterií, dopad na veřejné rozpočty
Prostředky, které jsou do sportu vložené z loterií, podporují ekonomickou spotřebu, která má vliv na příjmy veřejných rozpočtů i soukromých
společností. Tím stimuluje zaměstnanost ve veřejném i soukromém sektoru.

444 mil. Kč

aktivace návazných
odběratelsko-dodavatelských vztahů

887 mil. Kč

celková výše prostředků
pro podporu sportu z loterií

celková spotřeba v multiplikaci

(spotřeba, kterou sportovní hnutí
vynaloží na sport dětí a mládeže)

(spotřeba po započítání dalších úrovní
odběratelsko-dodavatelských vazeb)

multiplikace

196 mil. Kč

Celkový přínos
pro veřejný sektor
prostřednictvím
daňových příjmů

673
Celkový počet plných
ročních pracovních úvazků
vytížených vlivem podpory
sportu dle loterijního zákona

Zdroje: Analýza KPMG; Analýza KPMG (2012) „Koncepce financování sportu v ČR“
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