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ANOTACE 

V předloţené práci je zpracován ucelený přehled organizace a financování 

vrcholového sportu v České republice se zaměřením na lyţování. V první části je popsána 

úloha státu v zabezpečení státní sportovní reprezentace s podrobným zaměřením na 

jednotlivé státní instituce, které se, na základě zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

tohoto procesu účastní. V další části je řešena otázka, zda lze vyuţit strukturálních fondŧ 

EU k financování vrcholového sportu. Na závěr práce je zařazena problematika 

sponzoringu (moţnosti, současný stav, …) včetně návrhu moţných řešení současných 

nedostatkŧ.   

 

Klíčová slova: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy; Ministerstvo obrany ČR; 

Ministerstvo vnitra ČR; Svaz lyţařŧ ČR; sponzoring 

SUMMARY 

This thesis are processed by a comprehensive overview of the organization and 

financing of top-level sport in the Czech Republic with a focus on skiing In the first part 

there is explanation the role of state in national team sports representation with a detailed 

focus on individual state institutions, which are, under the Law no.115/2001 Col., about 

sports support, in this process. In the next section is addressed whether the use of EU 

structural funds to finance top-level sport. In conclusion, this work is included the issue of 

sponsorship (options, current status,...) including a proposal of possible solutions to current 

deficiencies. 

 

Keywords: Ministry of Education, Youth and Sports; Ministry of Defence of the Czech 

Republic; Ministry of Interior of the Czech Republic; Czech Ski Association; sponsorship 
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1 ÚVOD 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl věnovat jednomu společenskému 

fenoménu, a to sportu. Sport provází lidskou společnost od nepaměti, jiţ ve starověkém 

Řecku se konaly olympijské hry, ale sport má počátky mnohem dříve – u Sumerŧ, 

Egypťanŧ, Babylóňanŧ, Asyřanŧ, Chetitŧ a zejména Číňanŧ. V novodobé historii došlo 

k velkému rozmachu sportu, který má vliv na kaţdodenní ţivot kaţdého z nás. Ač se to na 

první pohled nezdá, tak sport jiţ dávno není „pouze“ zdravým zpŧsobem trávený volný 

čas, ale z ekonomického pohledu výrazným odvětvím se silnou vazbou na kaţdodenní 

ţivot. Ze sportu se stalo do značné míry zcela svébytné hospodářské odvětví, do kterého 

nejenţe proudí finanční prostředky (např. státní dotace, sponzoři,…), ale které zároveň 

finanční prostředky generuje. Mým záměrem není popis sportu z pohledu jeho přínosu pro 

zdraví člověka, ale zejména z pozice ekonomické a organizační.  

Téma sportu je pro tuto práci příliš rozsáhlé, a proto se v bakalářské práci 

zaměřím na vrcholový sport, coţ je oblast, kde se velmi intenzivně střetává jak státní tak 

soukromý sektor.  

Cílem práce je snaha o ucelený souhrn problematiky financování vrcholového 

sportu s konkrétním zaměřením na lyţování. Pro naplnění cíle bakalářské práce je dŧleţité 

analyzovat organizaci vrcholového sportu v České republice, definovat úlohu jednotlivých 

státních institucí a specifikovat moţnosti ekonomického zapojení soukromého sektoru 

zejména formou sponzoringu. 

Bakalářská práce mapuje i případné moţnosti vyuţití vyhlašovaných programŧ 

EU pro podporu vrcholového sportu. Jejím obsahem jsou i konkrétní návrhy moţných 

řešení zjištěných nedostatkŧ. 
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2 ORGANIZACE VRCHOLOVÉHO SPORTU V ČR 

Sport má v České republice bohaté tradice, jedná se především o sport 

organizovaný ve spolcích, který byl vţdy vnímán jako specifická součást naší národní 

kultury. Významná je téţ úloha sportu pro usměrnění agresivity, rozvoje sociálního 

vědomí a etického kodexu člověka, zejména v jeho dětství a mládí. Aktivní zpŧsob ţivota 

patří mezi nejdŧleţitější a nejefektivnější součásti prevence drogové závislosti, 

alkoholismu a dalších negativních sociálně patologických jevŧ. Mnohým občanŧm se 

zdravotním postiţením napomáhá ve snaze úspěšně se vyrovnat s jejich handicapem a v 

integraci do společnosti. Sport je i přínosem pro národní hospodářství. Odvodem daní ze 

sportovního prŧmyslu a sluţeb získává dnes stát zpět do státního rozpočtu významnou část 

finančních prostředkŧ. 

V neposlední řadě je nutno zdŧraznit přínos sportu zejména v oblasti státní 

sportovní reprezentace, jejíţ výsledky zvyšují prestiţ České republiky na mezinárodním 

poli. Příklady vrcholových světově populárních sportovcŧ se stávají vzorem pro mládeţ. 

Přijetím zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu [5] byl vyvrcholen proces 

systematického přístupu k problematice sportu, sportovního prostředí a hnutí, který byl 

započat v roce 1999. Vláda postupně projednala Koncepci státní politiky v tělovýchově a 

sportu (usnesení č. 2 z 6. 1. 1999), Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní 

reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentu (usnesení č. 718 ze 14. 7. 1999) 

a Národní program rozvoje sportu pro všechny (usnesení č. 17 ze dne 5. 1. 2000). Tento 

zákon byl zpracován v souladu s těmito přístupy. Vychází i z Evropské charty sportu, 

Evropské antidopingové úmluvy a Kodexu sportovní etiky, jejichţ principy respektuje 

většina vlád evropských zemí. 

 Tento zákon [5] vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné 

činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadŧ a pŧsobnost územních 

samosprávných celkŧ při podpoře sportu. Vrcholového sportu se, z tohoto zákona, týká 

zejména úloha ministerstev. 
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2.1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 

Státní podpora sportu prostřednictvím MŠMT se uskutečňuje na základě 

kaţdoročního schválení zákona o Státním rozpočtu České republiky. Celkový objem 

výdajového bloku státního rozpočtu pro oblast sportu je kompromisem mezi poţadavky, 

v tomto případě návrhy předkládanými odborem sportu MŠMT, a reálnými moţnostmi 

státu.   

 

Graf 1 - Vývoj státního rozpočtu ČR a rozpočtu MŠMT [10] 

 

Z grafu 1 je patrný nárŧst objemu státního rozpočtu a nárŧst rozpočtu MŠMT. Za 

posledních 7 let narostl státní rozpočet o více jak 50% a rozpočet MŠMT o více jak 45%.  

 

Státní finanční prostředky schválené zákonem „Státního rozpočtu ČR“ [6] 

v oblasti sportu jsou rozděleny na dva výdajové okruhy. Prvním výdajovým okruhem je 

„Státní sportovní reprezentace“ s vyhlašovanými programy 1 – 4:          

 Program I.  - Státní sportovní reprezentace ČR 

 Program II.  - Sportovní centra mládeţe 

 Program III.  - Sportovní talent 

 Program IV.       - Sportovní třídy (nově sportovní střediska) 
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Vedle uvedených programŧ je zahrnuta do této oblasti i podpora činnosti 

resortních sportovních center včetně činnosti Antidopingového výboru s antidopingovým 

programem. 

    Druhým výdajovým okruhem je „Tělovýchova“ s vyhlašovanými programy 5 – 8: 

 Program V. - Národní program rozvoje sportu pro všechny 

 Program VI. - Sport a škola 

 Program VII. - Sport zdravotně postiţených 

 Program VIII. - Údrţba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 

 

   Doplněním přehledu státní finanční podpory je i oblast přípravy sportovních 

talentŧ na sportovních gymnáziích a gymnáziích s třídami se studijním oborem Sportovní 

příprava. Finanční zdroje jsou však zahrnuty a vedeny v rozpočtu útvaru středních škol na 

MŠMT. Z tohoto dŧvodu není součástí výdajového bloku – podpora činnosti sportu. Jedná 

se o tzv. „Rozvojový program“, který je pro tuto oblast vyhlašován v souladu se „školským 

zákonem“ (zákon č. 561/2004 Sb.) § 171 odst. 2 [7]. 

Kaţdý program má vlastní klíč k objektivnímu dělení. Klíče dělení určuje MŠMT, 

oponentury podkladŧ, předloţených sportovními svazy, projednávají expertní skupiny. 

ČSTV administrativně zabezpečuje a vyúčtovává roční dotace, které stejně tak jako ostatní 

střešní sportovní organizace v ČR (Česká obec sokolská, Orel, Sdruţení sportovních svazŧ, 

Asociace sportu pro všechny, Automotoklub ČR, a další) od MŠMT obdrţí. Vrcholového 

sportu se týkají zejména programy 1-4 a zde je vývoj výše státních dotací v těchto 

jednotlivých programech: 

2.1.1 Program I – Státní sportovní reprezentace 

 použití – podpora přípravy reprezentantŧ, seniorŧ a juniorŧ, jejich účast na vrcholných 

mezinárodních soutěţích (nelze pouţít na mzdy úředníkŧ svazu, pouze trenérŧ). 

 klíč dělení – podle sportovní úspěšnosti za poslední 3roky, mezinárodní a domácí 

popularity, ekonomické náročnosti, podle místa konání soutěţí (ME, MS) + další 

 2008 – celkem 336 mil. Kč, z toho ČSTV 229,5 mil. Kč [10] 
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Graf 2 - Vývoj dotace na státní reprezentaci [10]  

Graf 2 ukazuje vývoj financování státní sportovní reprezentace z MŠMT. Jedná se 

o všechny sportovní svazy v ČR, ne jen o svazy v ČSTV. Resortní sportovní centra jsou tři. 

Za posledních 7 let se podpora státní sportovní reprezentace ve sportovních svazech 

navýšila cca o 12%. Pro svazy sdruţené v ČSTV pak přehled výše dotací určených na 

státní reprezentaci vypadá takto: 

 

Graf 3 - Vývoj dotace reprezentaci [10] 

2.1.2 Program II – Sportovní centra mládeţe 

 použití – podpora projektŧ sportovní přípravy talentovaných sportovcŧ dorostenecké a 

juniorské kategorie (15 aţ 19 let). Určeno sportovním svazŧm především 

olympijských sportŧ. 
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 klíč dělení – podle sportovní úspěšnosti za poslední 3 roky, počtu zřizovaných SCM, 

počtu sportovcŧ mládeţe ve svazu, ekonomické náročnosti na základě projektu, 

schváleného MŠMT. 

 2008 – celkem 175 mil. Kč, z toho ČSTV 153,7 mil. Kč [10] 

Navýšení od roku 2002 činí 12%. Pro svazy sdruţené v ČSTV pak vývoj dotací 

určených na SCM vypadá takto: 

 

 

Graf 4 - Vývoj dotace na činnost SCM [10] 

2.1.3 Program III – Sportovní talent 

 použití – podpora přípravy sportovně talentované mládeţe v občanských sdruţeních 

(činnost jednotlivcŧ, klubŧ, s určením na výcvikové tábory, sportovní materiál a mzdy 

trenérŧ, testování sportovcŧ, kontrolní srazy atd.). Určeno všem sportovním svazŧm 

majícím reprezentaci. 

 klíč dělení – podle sportovní úspěšnosti za poslední 3 roky a počtu sportovcŧ mládeţe 

 2008 – celkem 83 mil. Kč, z toho ČSTV 68 mil. Kč [10] 

Od roku 2002 se výše dotace prakticky nezměnila. 
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2.1.4 Program IV – Sportovní třídy (nově sportovní střediska) 

 použití – podpora přípravy ţákŧ sportovních tříd ZŠ a dále sportovních středisek (bez 

vazby na školy), zpravidla ve věku 6 aţ 15 let (určeno především na mzdy trenérŧ) 

podle projektŧ schválených MŠMT. Program je určen pro sportovní svazy 

olympijských sportŧ. 

 klíč dělení – podle sportovní úspěšnosti za poslední 3 roky, počtu zřizovaných ST, 

počtu sportovcŧ mládeţe, ekonomické náročnosti na základě projektu, schváleného 

MŠMT. 

 2008 – celkem 71 mil. Kč, z toho ČSTV 66,1 mil. Kč [10] 

Toto je jediný program, kde navýšení kopíruje vývoj rozpočtu MŠMT. Od roku 2002 

45%. Dáno je to především rŧstem počtu ST a jednorázovou valorizací mezd trenérŧ-

učitelŧ. Pro svazy ČSTV ukazuje vývoj následující graf: 

 

  

Graf 5 - Vývoj dotace na sportovní třídy a střediska [10] 

2.2 REZORTNÍ SPORTOVNÍ CENTRA 

Na základě zákona č.115/2001 Sb. [5] vznikly tři rezortní sportovní centra, které 

dle „Zásad RSC“ [11] vypracovaných MŠMT, zabezpečují vytváření především 

personálních, prostorových, sociálních a materiálních podmínek pro přípravu vybraných 

špičkových sportovcŧ ke sportovní reprezentaci státu. Výkonnostní konkurence na 
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olympijských hrách, mistrovstvích světa a Evropy vyţaduje dlouhodobě náročnou a 

racionální přípravu s vyuţitím všech soudobých poznatkŧ teorie a praxe sportovního 

tréninku a forma RSC se z tohoto pohledu jeví jako nejoptimálnější. RSC jsou v rámci 

organizační sloţky státu, tj. ministerstva, zřízeny jako organizační jednotky a nemálo 

odborných činností zajišťují příslušné odborné útvary resortŧ, např. logistické zabezpečení, 

účetnictví, hospodaření s přiděleným majetkem, dopravu, péči o investiční činnost, údrţbu 

a provoz tělovýchovných zařízení apod. RSC jsou financována ze státního rozpočtu z 

kapitoly Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, které zároveň činnost RSC 

koordinuje. Finanční prostředky pro tento účel jsou v rozpočtové kapitole MŠMT a teprve 

následně ve smyslu Usnesení vlády č. 718/1999 [9] a ve shodě náměstkŧ všech tří 

zainteresovaných resortŧ (Koordinační komise) jsou rozpočtovými opatřeními převáděny 

do rozpočtu kapitol MO a MV. Právě tímto zpŧsobem má MŠMT moţnost korigovat 

případné rozdíly v ekonomickém zabezpečení sportovcŧ jednotlivých RSC. 

Struktura sportovních center z hlediska druhŧ sportovních odvětví, počtu 

zařazených sportovcŧ a s tím souvisejícím personálním zajištěním koresponduje se státním 

zájmem o sportovní reprezentaci. V návaznosti na historický vývoj jednotlivých 

sportovních odvětví v našich zemích včetně jejich dlouhodobých sportovních výsledkŧ s 

přihlédnutím k odbornému zázemí, popularitě a současné schopnosti výkonnostní 

konkurence to znamená péči o vybrané sportovce, zejména z olympijských odvětví. Další 

špičkoví jednotlivci jsou zařazováni z těch olympijských odvětví, která nejsou 

zabezpečována komplexně. Sportovci jsou vybíráni na základě dlouhodobého sledování a 

hodnocení sportovní výkonnosti, zdravotního stavu a perspektivy rŧstu sportovní 

výkonnosti. Rozsah zabezpečovaných sportovních odvětví dále vychází z materiálních, 

prostorových, finančních, personálních podmínek apod. Kaţdý zařazený sportovec má 

stanoveny tréninkové úkoly a výkonnostní cíle. Sportovci nejvyšší výkonnosti jsou 

instruktoři sportu, zařazení do platových tříd a stupňŧ podle katalogu prací. Pracovní 

smlouvu mají převáţně na dobu určitou, zpravidla s výkonnostním cílem reprezentace na 

OH, MS, MSJ, ME a MEJ. RSC dále zabezpečují smluvní sportovce. Jsou to studenti, 

junioři a senioři nebo sportovci zaměstnaní mimo RSC. Připravují se na vrcholné 

mezinárodní soutěţe a mohou být sparingpartnery pro instruktory sportu. Mají smlouvu o 

výkonu sportovní činnosti dle § 51 občanského zákoníku bez mzdových fondŧ. Studenti a 

mladší sportovci s niţší výkonností mohou být zařazeni jako instruktoři sportu na částečný 
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úvazek. Plány jednotlivých oddělení nebo sekcí RSC jsou schvalovány při výročních 

hodnoceních za účasti zástupcŧ sportovních svazŧ, MŠMT a ČOV. Řeší se počty 

zařazených sportovcŧ, jejich výkonnostní cíle a projednává se zařazení trenérŧ a servisu.  

2.2.1 RSC Ministerstva obrany - ARMÁDNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM DUKLA 

  Prioritně se u Armádního sportovního centra DUKLA zabezpečuji olympijská 

sportovní odvětví (atletika, cyklistika, rychlostní kanoistika, veslovaní, vodní 

slalom, sportovní střelba, moderní pětiboj, lyţovaní a kolektivní sporty - házená, 

volejbal) a neolympijské sporty parašutismus a orientační běh. 

 Tréninkový proces, ve kterém je zařazeno v současnosti na 55 trenérŧ, 300 

sportovcŧ [12] (150 instruktorŧ sportu a 150 členŧ sportovních druţstev juniorŧ), 9 

organizačních pracovníkŧ a 12 pracovníkŧ servisu se uskutečňuje v armádních 

sportovních oddílech DUKLA nebo v tréninkových skupinách a je financován ze 

zdrojŧ kapitoly MŠMT. Ze zdrojŧ kapitoly MO je hrazeno 104 osob (management, 

zabezpečující personál) 

 Součástí RSC Dukla je i VĚDECKÉ A SERVISNÍ PRACOVIŠTĚ TĚLESNÉ 

VÝCHOVY A SPORTU – CASRI, které je tvořeno 15 pracovníky financovaných 

z kapitoly MŠMT a 10 pracovníky financovaných z kapitoly MO. 
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atletika

cyklistika - stíhací

veslování

rychlostní kanoistika

rychlobruslení

moderní pětiboj

běţecké lyţování

skoky

severská kombinace

alpské disciplíny

akrobatické lyţování

snowboarding

boby

windsurfing

PLZEŇ sportovní střelba - kulová

H. KRÁLOVÉ sportovní střelba - broková

PROSTĚJOV parašutismus

BRNO cyklistika 

BRANDÝS n.L. vodní slalom

JINÉ PRAHA
CASRI - vědecké a výzkumné 

pracoviště TV a sportu

D

U

K

L

A

S

P

O

R

T

Y

PRAHA

LIBEREC

 

Tabulka 1 – struktura RSC MO Dukla [12] 

2.2.2 RSC Ministerstva vnitra – Odbor sportu  

 Hlavním úkolem RSC MV je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na 

vrcholné světové soutěţe – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a 

další významné mezinárodní akce a to v oblasti organizační, metodické, materiální, 

finanční a personální. 

  Prvořadým úkolem RSC MV je, v souladu se Zákonem o podpoře sportu č. 

115/2001 Sb. [5], zabezpečení přípravy sportovcŧ ke státní sportovní reprezentaci v 

následujících sportovních odvětvích: atletika, box, cyklistika, judo, moto, plavání, 

střelba broková, střelba kulová, tenis, triatlon, volejbal, vzpírání, zápas, zimní 

sporty (biatlon a běţecké lyţování) a rŧzné sporty. V posledně zmiňovaných je 

zabezpečována příprava vynikajících jedincŧ - sportovcŧ, jejichţ sportovní odvětví 

nejsou ve struktuře RSC MV přímo zastoupena. Jedná se např. o badminton, 

rychlostní kanoistiku, jachting, sportovní gymnastiku, veslování a další. Sportovní 
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příprava probíhá na profesionální úrovni pod odborným trenérským vedením, dále 

je zajišťováno lékařsko – pedagogické sledování i materiální zabezpečení. 

 Tréninkový proces, ve kterém je zařazeno v současnosti na 48 trenérŧ, 260 

sportovcŧ [13] (125 instruktorŧ sportu a 135 členŧ sportovních druţstev juniorŧ), 

24 organizačních pracovníkŧ, 22 pracovníkŧ servisu a 14 pracovníkŧ 

zdravotnického zabezpečení je financován ze zdrojŧ kapitoly MŠMT. Ze zdrojŧ 

kapitoly MV je hrazeno 102 osob (management, zabezpečující personál) 

 

atletika

triatlon

tenis

zápas

vzpírání

volejbal

moto - plochá dráha

oddělení Rŧzné sporty

lyţe-běh

biatlon

sportovní střelba - kulová

cyklistika 

H. KRÁLOVÉ judo

ÚSTÍ n.L. box

sportovní střelba - broková

plavání

R

S

C

 

M

V

S

P

O

R

T

Y

PRAHA

JABLONEC n. N.

BRNO

PLZEŇ

 

Tabulka 2 – struktura RSC MV      [13] 

2.2.3 RSC Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy – VYSOKOŠKOLSKÉ 

SPOROVNÍ CENTRUM 

  Prioritně se ve Vysokoškolském sportovním centru zabezpečují olympijská 

sportovní odvětví (atletika, judo, kanoistika, plavání, šerm, vodní slalom a 

kolektivní sporty - házená, basketbal) a rŧzné sporty.  

 Tréninkový proces, ve kterém je zařazeno v současnosti 115 sportovcŧ [14] (49 

instruktorŧ sportu a 66 členŧ sportovních druţstev juniorŧ), 31 trenérŧ je 

financován ze zdrojŧ kapitoly MŠMT. Ze zdrojŧ kapitoly MŠMT je taktéţ hrazeno 

12 pracovníkŧ managementu Vysokoškolského sportovního centra. 
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3 SVAZ LYŢAŘŮ ČR 

Svaz lyţařŧ ČR (SLČR) je zájmové sdruţení občanŧ ČR s vlastní právní 

subjektivitou [15]. Je vrcholnou organizací lyţařského sportu v České republice, která hájí 

zájmy lyţování směrem k organizacím v ČR i k Mezinárodní lyţařské federaci (FIS). Je 

členem ČSTV, Českého olympijského výboru a FIS. Základním posláním Svazu lyţařŧ ČR 

je široká podpora rozvoje lyţování, lyţařského sportu, vrcholového lyţování a sportovní 

reprezentace České republiky. Základem činnosti je aktivní podpora a propagace všech 

forem lyţování mládeţe a dospělých. 

Svaz lyţařŧ ČR byl zaloţen 21. 11. 1903 v Jablonci nad Jizerou a je nejstarším 

národním lyţařským svazem na světě. V současné době sdruţuje SLČR více neţ 14.000 

aktivních členŧ. Počet lyţující veřejnosti přesahuje 2.000.000 osob. 

3.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SLČR 

Orgány SLČR jsou:  

a) Konference - (KO) 

b) Výkonný výbor SLČR (VV SLČR) 

c) Dozorčí rada SLČR (DR SLČR) a Plénum DR SLČR  

d) Odborné sportovní úseky (OSÚ)  

e) Revizní komise SLČR (RK SLČR) 

f) Krajské svazy lyţařŧ (KSL) 

3.1.1 KONFERENCE SLČR 

Konference je nejvyšším orgánem SLČR. Tvoří ji zástupci (delegáti s hlasem 

rozhodujícím - DHR) členŧ SLČR organizovaní v rámci jednotlivých odborných 

sportovních úsekŧ SLČR a v jejich územních organizačních sloţkách. Konference je 

usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny delegátŧ – DHR Konference se 

schází nejméně jednou za rok a to vţdy do 30.6. 

 

Konference schvaluje: 

a) organizační předpisy: 
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 Stanovy SLČR, jejich změny a doplňky 

 řády a předpisy týkající se činnosti DR a Revizní komise SLČR 

 o organizační struktuře SLČR jako občanského sdruţení  

b) v oblasti hospodaření a náplně činnosti 

 zprávu o činnosti VV SLČR a R SLČR od minulé Konference SLČR  

 výroční zprávu o hospodaření SLČR ověřenou auditorem a RK SLČR  

 zprávu o plnění závěrŧ a usnesení minulé Konference SLČR  

 klíče pro rozdělování společných finančních prostředkŧ SLČR na následující 

období, které respektují klíče pro jejich získávání u jednotlivých zdrojŧ a jednotný 

poměr rozdělení těchto zdrojŧ pro odborné sportovní úseky včetně klíče pro 

příspěvky do jejich územních organizačních sloţek (příp. do Konferencí zřízených 

fondŧ) 

c) v oblasti majetkové: 

 prodej nemovitého majetku, majetkových vkladŧ (podílŧ) cenných papírŧ a jiných 

práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví SLČR  

 zprávu Rady pro správu majetku SLČR o činnosti obchodních společností, nadací a 

sdruţení, které SLČR zaloţil nebo ve kterých má SLČR majetkový podíl 

d) v oblasti členské a personální: 

 výši členských příspěvkŧ pro členy, závodníky a závodníky nedospělých kategorií, 

termíny a zpŧsob jejich úhrady, vazby na rozpočet SLČR a zpŧsoby jejich pouţití v 

následujícím účetním období 

 členství SLČR v dalších tuzemských i mezinárodních organizacích. 

e) v další oblasti: 

 rozhodnutí o zrušení či změně právní formy SLČR včetně stanovení zásad o 

vypořádání s majetkem SLČR 

 rozhodnutí o změně názvu a symboliky SLČR. 

 

Konference volí a odvolává: 

 Prezidenta SLČR a na jeho návrh I. a II. Viceprezidenta SLČR a dva členy 

Výkonného výboru.  

 předsedu Dozorčí rady SLČR (P DR R SLČR)  

 dva místopředsedy Dozorčí rady SLČR (MP DR SLČR) 
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 5 členŧ Revizní komise SLČR 

3.1.2 VÝKONNÝ VÝBOR SLČR  

Výkonný výbor je výkonným orgánem SLČR, který je volen a odvoláván 

Konferencí SLČR, které je za svoji činnosti odpovědný. Výkonný výbor SLČR (VV 

SLČR) je sloţen z Prezidenta SLČR, I. Viceprezidenta SLČR, II. Viceprezidenta SLČR a 

dvou členŧ VV SLČR. Kaţdý ze členŧ VV SLČR odpovídá za oblast, jeţ mu byla svěřena 

na prvním jednání VV SLČR po jeho zvolení. Výkonný výbor SLČR schvaluje předem 

návrhy na uzavření všech smluvních závazkŧ jménem SLČR a zplnomocňuje a pověřuje 

minimálně dva zástupce k provedení potřebných právních úkonŧ v rozsahu schválených 

pravomocí s výjimkou smluvních vztahŧ vyhrazených ke schválení jiným orgánŧm. 

Členové VV SLČR mají právo zúčastňovat se zasedání a všech jednání odborných 

sportovních úsekŧ SLČR a to i v rámci jejich územních organizačních sloţek a odborných 

komisí, rad, subkomisí a pracovních skupin a ostatních sloţek pŧsobících v rámci SLČR. 

VV SLČR vykonává prostřednictvím sekretariátu SLČR zaměstnavatelská práva vŧči 

všem zaměstnancŧm SLČR. Funkční období VV SLČR je čtyřleté.  

3.1.3 DOZORČÍ RADA SLČR  

Dozorčí rada SLČR (DR SLČR) je sloţena z Předsedy Dozorčí rady, 1. a 2. 

místopředsedy Dozorčí rady SLČR a vţdy po jednom zástupci kaţdého OSÚ SLČR. 

Předsedu DR a 1. a 2. místopředsedu DR volí Konference, jednotlivé zástupce OSÚ SLČR 

navrhují jednotlivé OSÚ SLČR. Ke schválení usnesení je nutná prostá většina hlasŧ členŧ 

DR SLČR, to je minimálně 6 hlasŧ. Předseda a místopředsedové DR SLČR mají právo 

zúčastňovat se jednání VV SLČR i všech jednání organizačních a územních sloţek SLČR, 

komisí a rad. Funkční období Dozorčí rady SLČR je čtyřleté. 

 

DR SLČR schvaluje (mimo jiné): 

 návrh a změny rozpočtu SLČR zpracovaný VV SLČR, vč. kriterií 

 zprávu předsedy DR SLČR o hospodaření DR 

 návrh VV SLČR na uzavření mezinárodních smluv SLČR 



Lukáš Bauer: Finance a vrcholový sport 

2009 15 

 

 personální zastoupení SLČR v dalších institucích tělovýchovy a sportu, v odborných 

radách a komisích pro TV a sport při MŠMT a v ČSTV 

 Organizační řád SLČR, vč. jeho změn a doplňkŧ. 

3.1.4 PLÉNUM DOZORČÍ RADY SLČR 

Plénum DR SLČR je nejvyšším orgánem mezi volebními Konferencemi SLČR a 

jako takovému přináleţí rozhodovat o zásadních věcech souvisejících s činností SLČR, 

zejména v oblasti majetkové, personální, členské základny. Dohlíţí nad dodrţováním 

dlouhodobých cílŧ SLČR v prŧběhu čtyřletého volebního období. 

Plénum DR SLČR rozhoduje o:   

 o návrzích VV SLČR na prodej nebo pronájem nehmotného, movitého a nemovitého 

majetku, majetkových vkladŧ, cenných papírŧ včetně jiných práv ve vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví SLČR 

 ţádosti směřující VV SLČR o svolání mimořádné Konference SLČR.  

 personálním zastoupení v orgánech společností, ve kterých má SLČR majetkový podíl 

 personální zastoupení SLČR ve vedení a komisích FIS 

 o členech dozorčí rady CS SKI s.r.o.  

 pozastavení výkonu funkce kterémukoliv volenému funkcionáři DR SLČR do 

následující řádné či mimořádné Konference SLČR. 

3.1.5 ODBORNÉ SPORTOVNÍ ÚSEKY SLČR 

Svaz lyţařŧ ČR se dělí na osm odborných úsekŧ a to jsou:  

 alpské disciplíny (ÚAD) 

 běţecké discipliny (ÚBD) 

 skok na lyţích (ÚSL) 

 severská kombinace (ÚSK) 

 akrobatické lyţování (ÚAL) 

 travní lyţování (ÚTL) 

 snowboarding (ÚSB) 

 základní lyţování (ÚZL) 
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V rámci SLČR mají OSÚ organizační a odbornou samostatnost a v rámci 

přidělených rozpočtŧ i ekonomickou samostatnost. Ze své činnosti jsou OSÚ odpovědny 

VV SLČR a jeho prostřednictvím Konferenci SLČR a plně odpovídají za rozvoj dané 

disciplíny a za hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky.  

Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem OSÚ. VH OSÚ se sestává z delegátŧ -členŧ 

SLČR zvolených oddíly a kluby evidovanými u přísl. OSÚ, případně i v jejich územních 

organizačních sloţkách, na základě schváleného klíče dle platného Statutu, příp. 

předcházející Valnou hromadou OSÚ. VH volí a odvolává Radu OSÚ ve sloţení předseda, 

místopředseda a další členové dle rozhodnutí Valné hromady (Statutu) a minimálně 

tříčlennou revizní komisi OSÚ a příp. další orgány a také volí delegáty na Konferenci 

SLČR. 

3.1.6  REVIZNÍ KOMISE SLČR 

Revizní komise je pětičlenný kontrolní orgán volený a odpovědný Konferenci 

SLČR, který má povinnost kontrolovat v období mezi Konferencemi veškerou činnost 

SLČR. O svých zjištěních informuje Plénum DR SLČR, DR SLČR a VV SLČR spolu 

s návrhy příslušných opatření. Zprávu o své činnosti za uplynulé období předkládá 

Konferenci. Členové RK mají právo zúčastňovat se jednání VV SLČR i všech jednání 

organizačních a územních sloţek SLČR, komisí a rad.   

3.1.7 ODBORNÉ KOMISE, RADY A PRACOVNÍ SKUPINY 

Odborné komise, rady a pracovní skupiny jsou trvale (komise a rady) nebo 

dočasně (pracovní skupiny) pŧsobící skupiny odborníkŧ, které posuzují předloţené 

problémy a navrhují řešení v rámci svých okruhŧ činností a plní úkoly zadané jim 

zřizovatelem, kterému rovněţ odpovídají v plném rozsahu za svoji činnost. Odborné 

komise, rady a pracovní skupiny s celosvazovou pŧsobností zřizuje VV, Plénum DR, DR 

nebo Konference SLČR. Zřizovatel téţ jmenuje a odvolává předsedu a členy. Pro 

zabezpečení činnosti odborných komisí, rad, a pracovních skupin vyčleňuje příslušný 

zřizující orgán SLČR ze svého rozpočtu určitou část finančních prostředkŧ.  
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3.1.8 ÚZEMNÍ USPOŘÁDÁNÍ SLČR 

Svaz lyţařŧ ČR je tvořen 14 krajskými lyţařskými svazy, které jsou ustanoveny 

na základu geografického rozdělení ČR do krajŧ: 

 KSL Praha 

 Středočeský KSL 

 Ústecký KSL 

 Karlovarský KSL 

 Plzeňský KSL 

 Jihočeský KSL 

 Liberecký KSL 

 Pardubický KSL 

 KSL Vysočina 

 Jihomoravský KSL 

 Zlínský KSL 

 Olomoucký KSL 

 Moravskoslezský KSL 

Ze své činnosti jsou KSL odpovědny VV SLČR a jeho prostřednictvím 

Konferenci SLČR. Valná hromada je nejvyšším orgánem KSL a sestává se z delegátŧ - 

členŧ SLČR zvolených oddíly a kluby evidovanými u přísl. KSL. VH projednává sportovní 

činnost na svém území a hospodaření - schvaluje klíče k rozdělení společných finančních 

prostředkŧ a úhradu společných výdajŧ, organizování všech soutěţí v jednotlivých 

kategoriích a disciplínách, včetně výše, zdrojŧ a zpŧsobu úhrady rozpočtovaných nákladŧ, 

volí delegáty na Konferenci SLČR. Volí a odvolává Radu KSL ve sloţení předseda, 

místopředseda a další členové dle rozhodnutí Valné hromady (Statutu) a minimálně 

tříčlennou revizní komisi KSL. 

3.2 SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČR – ÚBD 

Před tím, neţ se dostaneme k samotnému systému lyţařského vrcholového sportu 

v ČR je potřeba znát věkové rozloţení jednotlivých kategorií v lyţařském sportu, dle 

„Soutěţního řádu ÚBD“ [16]. Celkem je 7 věkových kategorií, které jsou odstupňovány 
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postupně po 2 letech věku sportovce. Nejmladší registrovanou kategorií je kategorie 

„Nejmladší ţáci (ţákyně)“ (9-10 let věku), dále „Ţáci (ţákyně) mladší“ (11-12 let), „Ţáci 

(ţákyně) starší“ (13-14 let), „Dorostenci (dorostenky) mladší“ (15-16 let), „Dorostenci 

(dorostenky) starší“ (17-18 let), „Junioři (juniorky)“ (19-20 let), „Muţi – Ţeny“ (21 let a 

starší).  

3.2.1 Systém a organizace  RD ÚBD SLČR 

 

Rada ÚBD SLČR

Trenérská rada ÚBD SLČR

Sportovmí ředitel ÚBD SLČR

RD - muţi RD - ţeny

RD - 23

RD - junioři RD - juniorky

RD - OH naděje  

Graf 6 – Systém RD ÚBD SLČR           [16] 

 

RD OH-NADĚJE je vlastně první moţnou (věkově) reprezentací ČR a je 

vymezena pro věkovou skupinu 15-18 let. 
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3.2.2 Struktura a organizace systému přípravy talentované mládeţe ÚBD SLČR 

 

RSC MO - Dukla Liberec   RSC MV - SKP Jablonex 

Jablonec  
  

      

      

            

SCM 

Jablonec  

SCM Karl. 

Vary 

SCM 

Trutnov 

SCM 

Lomnice  

SCM 

NMNM 

SCM 

Jeseník 

            

TCB Liberec TCB Plzeň TCB 

Vrchlabí 

      

      
  

  
  

SG Jablonec  SG Vimperk   SG Jilemnice SG NMNM SG Vrbno 

p.P. 

        
   

 
   

        
    

    

ST Jablonec  ST K. Vary ST Trutnov ST Lomnice  ST NMNM ST Bruntál 

ST Liberec ST Vimperk ST Vrchlabí ST Jilemnice  ST Jeseník 

ST 

Harrachov 

ST Plzeň ST  Skuhrov 

n.B. 

  ST   

Roţnov 

p.R. 

ST Tanvald     ST  Frenštát 

p.R. 

     ST 

Rýmařov 
 

Graf 7 – Struktura a organizace přípravy talentované mládeže ÚBD SLČR         [16] 
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3.2.3 Financování  ÚBD SLČR a systému přípravy talentované mládeţe ÚBD SLČR 

 

Rozpočet 

2006

Čerpání 

2006

Rozpočet 

2007

Čerpání 

2007

Rozpočet 

2008 

Sportovní třídy - ST 

(MŠMT) 2 535 587 2 535 587 2 560 000 2 560 000 2 905 360

Sportovní centra mládeže - 

SCM (MŠMT) 2 912 250 2 912 250 2 800 000 2 800 000 2 826 916

Činnost ÚBD 5 300 000 6 310 709 6 000 000 7 218 504 7 100 000

Reprezentační družstva 9 550 000 10 287 413 9 700 000 11 477 275 12 900 000

Talentovaná mládež 2 000 000 1 587 316 1 500 000 1 644 651 1 500 000

KSL - ÚBD 2 000 000 999 999 1 000 000 500 000 1 500 000

Celkem Kč 24 297 837 24 633 274 23 560 000 26 200 430 28 732 276

 Tabulka 3 – stav rozpočtu ÚBD SLČR 2006-2008   [17] 

ÚBD SLČR svoji činnost financuje z 2 základních zdrojŧ: 

1. Státní dotace – zde vyuţívá MŠMT vyhlášené programy okruhu „Státní 

sportovní reprezentace“ a to program I. – IV.  

2. Sponzorské prostředky, resp. prostředky získané spoluprácí s reklamními 

partnery SLČR příp. reklamními partnery ÚBD SLČR. Pro tyto potřeby 

byla, zejména z daňových dŧvodŧ, SLČR zaloţena společnost CS SKI 

s.r.o., jejíţ hlavní činností je uzavírání smluv o reklamní spolupráci 

s reklamními partnery SLČR. Moţnosti reklamní spolupráce mají určitá 

specifika (omezení), více v kapitole „Sponzoring“. 

3. Prostředky z jiných zdrojŧ (viz. Kapitola „Další moţnosti financování“)  
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4 MOŢNOSTI VYUŢITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE 

STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 

4.1 FONDY EU 

Vstupem do EU se naskytla moţnost ţádat o dotace z fondŧ EU na rŧzné projekty 

a v případě splnění přísných podmínek je moţno tyto dotace čerpat. Fondy EU představují 

hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Právě jejich 

prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke sniţování ekonomických a 

sociálních rozdílŧ mezi členskými státy a jejich regiony. 

Evropská unie disponuje dvěma hlavními fondy: 

1. Strukturální fondy:  

  Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

  Evropský sociální fond (ESF) 

2. Fond soudrţnosti (FS) 

Kaţdá členská země si dojednává s Evropskou komisí tzv. operační programy (OP), které 

vycházejí z politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU a individuálních zájmŧ 

členských státŧ. Česká republika si vyjednala 26 operačních programŧ. Osm z nich je 

zaměřeno tematicky (např. na dopravu, vědu a vzdělání, zaměstnanost, ţivotní 

prostředí,…) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezský 

kraj, atd.).  Ostatní OP umoţňují příhraniční, meziregionální a neregionální spolupráci či 

zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudrţnosti.  

4.2 FONDY EU A MOŢNOST VYUŢITÍ PRO VRCHOLOVÝ SPORT 

Čerpat dotace ze strukturálních fondŧ EU je moţné, aţ po schválení konkrétního 

projektu, který musí splňovat přísná kritéria. Problémem dosavadního systému schvalování 

a přidělování dotací z fondŧ EU je ne vţdy jednoznačná definice jednoduše vyloţitelná, na 

co lze ţádat dotace z fondŧ EU a na co nikoli. Takţe po počátečním nadšení, kdy bylo 

podáno mnoho ţádostí o dotace z fondŧ EU na rŧzné sportovní projekty (od rekonstrukcí 
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stávajících sportovních zařízení, přes stavbu nových zařízení, projekty rŧzných sportovních 

akcí,…) došlo ke zjištění, ţe ţádný ze strukturálních fondŧ NELZE vyuţít k financování 

vrcholového sportu (nejblíţe k moţnosti vyuţití prostředkŧ ze strukturálních fondŧ je 

běţný sport, ale vţdy to musí být koncipováno tak, aby nosnou myšlenkou nebyl pouze o 

sport (např. z programu pro přeshraniční spolupráci lze ţádat (několikrát jiţ úspěšně) o 

prostředky pro veřejný závod příp. turistickou akci s tím, ţe záměrem projektu je účast 

občanŧ jak ČR tak i okolních státŧ (např. SRN) a ideou kromě sportovního zápolení je i 

moţnost poznání "sousedŧ" apod.). Například pokud budeme, čistě teoreticky, ţádat o 

dotaci ze strukturálních fondŧ za účelem výstavby (rekonstrukce) sportovního zařízení, tak 

pokud nebude projekt koncipován tak, aby bylo zřejmé, ţe je zde plánovaná moţnost např. 

společenského a kulturního setkávání s občany sousedních státŧ (OP přeshraniční 

spolupráce), případně neprokáţeme, ţe toto sportovní zařízení je nezbytné pro zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu (regionální OP), tak tento projekt nemá sebemenší šanci pro 

kladné vyřízení ţádosti. Taktéţ Tento problém není pouze problémem ČR, ale týká se 

všech členských státŧ, dokladem toho je například projekt „VOGTLAND ARENA“ 

v SRN. V roce 2004 bylo s úspěchem ţádáno o prostředky ze strukturálních fondŧ na 

projekt výstavby skokanského areálu "VOGTLAND ARENA" v příhraničním 

Klingenthalu (SRN), při následné kontrole po dokončení stavby bylo zjištěno, ţe schválení 

dotace bylo mylné (nelze pouţít prostředky ze strukturálních fondŧ na čistě vrcholový 

sport viz výše) a ţadatelé museli dotaci vrátit (aby nepřišel region o tuto, jiţ přidělenou, 

dotaci mohl ji do určitého data (31. 12. 2008) vyuţít pro své, jiţ zpracované projekty a 

jelikoţ tyto projekty byly přiděleny z programu přeshraniční spolupráce, tak i jejich část 

nakonec úspěšně vyuţila obec Boţí Dar na opravu několika komunikací v katastrálním 

území obce). 
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5 SPONZORING 

5.1 DEFINICE SPONZORINGU 

Sponzorstvím ve sportu chápeme partnerský vztah mezi hospodářstvím a sportem, 

kdy na jedné straně stojí sponzor – ten, kdo investuje, a na straně druhé příjemce 

(sportovní instituce, sportovec,…) – ten, který za tyto prostředky odvádí přesně 

specifikovanou práci [1]. Hlavním smyslem zapojení firmy do sponzorství je moţnost 

komunikovat s vybranou skupinou veřejnosti. Tato komunikace probíhá buď přímou 

cestou – během sportovní akce (diváci na stadionu apod.) nebo nepřímo – prostřednictvím 

médií.  Sponzoring je zejména záleţitostí týkající se sportovní reklamy, ale v současnosti 

začíná nabývat na významu i tzv. „hospitality programy“ nebo tzv. „VIP servis“, kde jde 

nejenom o další nabízené sluţby (stravování a ubytování) a produkty partnerŧm jako je 

nabídka exkluzivních vstupenek, parkovacích míst, ale i společenský a doprovodný 

program pro tyto partnery. 

Nejčastější podněty pro sponzora [2]: 

-  zvyšování stupně známosti firmy/značky, 

-  zvyšování stupně známosti firmy jako partnera určitého sportu, 

-  zvýšení sympatií ke značce, 

-  aktualizace image značky, 

-  posílení obchodních kontaktŧ mezi firmami prostřednictvím programŧ hospitality, 

-  posílení jednotlivých komponent image určitého sportu všeobecně a speciálně v 

spojení s určitým sportovním klubem nebo svazem. 

 

Jako příklad lze aktuálně uvést např. sponzorování Škody Auto, automobilové 

akciové společnosti, která je partnerem prestiţního cyklistického závodu Tour de France a 

tímto zpŧsobem se snaţí zvyšovat známost své značky a povědomí o značce na území 

Francie a Itálie s cílem zvýšit prodej svých automobilŧ. 
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5.2 DRUHY SPONZORINGU 

Co se nejdříve vybaví většině lidem při myšlence na sponzorování sportu? Nejspíš 

místo, kde viděli jméno nebo produkt sponzora a postupně si vzpomínají, zda šlo o 

sponzorování jednotlivých sportovcŧ, sportovních klubŧ či týmŧ, sportovních akcí nebo o 

programový sponzoring [3]. 

5.2.1 SPONZOROVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SPORTOVCŮ 

Sponzor uzavírá smlouvu přímo se sportovcem (příp. zastupující agenturou), kdy 

nositelem reklamy je sám sportovec. Sponzorská smlouva sportovce se od smlouvy 

pracovní liší. V pracovní smlouvě je sportovec placen za jeho sportovní výkony 

(profesionál), ve sponzorské smlouvě za právo smět provádět reklamu jeho 

prostřednictvím. S mnohými vrcholovými sportovci se uzavírají i tzv. propagační smlouvy. 

V propagační smlouvě se sportovec zavazuje pouţívat výhradně produkty společnosti, se 

kterou je kontrakt uzavřen, jako např. lyţe. Propagační smlouvy a jejich prezentace 

vrcholovými sportovci mají okamţitý účinek na širokou veřejnost, která se díky prestiţním 

přenosŧm a identifikačním mechanismŧm chce ztotoţnit s firmami svého idolu. 

5.2.2 SPONZOROVÁNÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ A TÝMŮ 

Uvedená forma sponzorování přináší nejširší moţnosti z hlediska činností, které 

lze sponzorovi nabídnout. V první řadě jsou to produkty, které vznikají vlastním 

provozováním sportu: nabídky rŧzných tělovýchovných sluţeb, sportovních akcí např. 

mistrovské soutěţe, zvláštních akcí např. soustředění. Dále jsou to pak nabídky, které se 

nevztahují přímo ke sportu: ubytovací sluţby, provoz cestovní kanceláře, opatření na 

podporu prodeje např. autogramiády. 

Jako ilustrace těmto úvahám je uveden příklad nabídky sponzorovi z hlediska 

fotbalového klubu, který lze pochopitelně dále a šíře aplikovat i se zřetelem k podmínkám 

jiných sportovních odvětví. Jde zejména o reklamy 

 na informační tabuli u vchodu do klubu (umístění, loga sponzora, reklama na 

protivětrných zábranách, v klubovém časopise, propozicích soutěţe, turnaje aj.)  

 členství v klubu – nabídka určitého počtu členských míst pro sponzora  
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 zvláštní akce – tréninkový tábor s podnikateli, semináře o fotbale pro veřejnost 

(fan-club)  

 vyuţití image českého fotbalu v mezinárodním měřítku  

Dobrá image se přenáší i na sponzora. Stejně jako jednotliví sportovci, tak i kluby 

a týmy ji vyuţívají k získávání sponzorŧ. Jejich image závisí v první řadě na jejich 

kolektivní soudrţnosti a ucelenosti, protoţe na veřejnosti se prezentují jako uzavřené 

jednotky. 

5.2.3 SPONZOROVÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ 

U tohoto typu sponzorování výrazně stoupají moţnosti, které lze nabídnout 

sponzorovi: zejména je vyuţívána plejáda reklamních moţností, jako jsou programové 

sešity, vstupenky, reklamy o přestávkách atd. Jedna z moţností kvalitní prezentace 

sponzora je také uvádění titulu „Generální sponzor (partner)“ případně „Hlavní sponzor 

(partner)“, se kterým je spojen i název akce. 

5.2.4 PROGRAMOVÝ SPONZORING 

Programový sponzoring mŧţe mít dva významy: mŧţe jím být myšlen určitý 

program na podporu sportu, ale také prezentace sponzora, která na něj upozorňuje ve 

formě loga před a po televizním vysílání nebo během ţivých přenosŧ. V našich 

podmínkách se program na podporu sportu zatím neprosadil. 

5.3 SPONZORING V ČESKÉM VRCHOLOVÉM SPORTU SE 

ZAMĚŘENÍM NA BĚŢECKÉ LYŢOVÁNÍ  

Běţecké lyţování má, s ohledem na charakter sportu samotného, odlišné moţnosti 

reklamního vyuţití pro sponzory v porovnání například s fotbalem. Specifikem sportŧ 

podobným běţeckému lyţování je problematika dostupnosti pro diváky – závody v ČR se 

většinou neodehrávají v blízkosti větších měst, sport samotný se odehrává na větší ploše – 

diváci tak mají omezený přehled o dění na trati, v případě TV přenosu je pokrytí tratě 

kamerovou technikou velmi obtíţné. Navíc konkrétní moţnosti reklamního vyuţití, 

jsou v určitých oblastech vrcholového běţeckého lyţování omezeny, resp. jsou podřízeny 
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pravidlŧm Mezinárodní lyţařské federace (FIS) [18]. Tyto pravidla striktně korigují 

moţnou reklamu, a to kde se mŧţe reklama objevit a také její velikost, mimo jiné je 

zakázáno reklamou propagovat tabákové a alkoholické výrobky. V současnosti pro 

sponzoring (reklamní spolupráci) ÚBD SLČR vyuţívá zejména: 

1. REKLAMA PODŘÍZENÁ PRAVIDLŦM FIS 

 Reklamní plochy na oblečení 

 Reklamní plocha na startovním čísle 

 Reklamní bannery (během závodŧ na trati, v prostoru STARTU a CÍLE, 

v prostoru stupňŧ vítězŧ během slavnostní ceremonie) 

 Reklamní brány (např. START, CÍL, …) 

2. DALŠÍ MOŢNOSTI REKLAMY 

 Reklamní bannery během tiskových konferencí 

 Tiskové a propagační materiály reprezentačního druţstva ČR, ÚBD 

 Oficiální webové stránky SLČR (www.czech-ski.cz) 

 Spojení reprezentačního druţstva ČR, ÚBD  s konkrétním produktem 

  

Z výše uvedených moţností patří, v současné době, k nejvíce vyuţívaným, 

reklamní plochy na oblečení a všechny uvedené moţnosti se, s ohledem na postavení 

sponzora, rŧzně prolínají.  

5.3.1 SPONZORSKÁ STRUKTURA ÚBD 

Sponzorská struktura ÚBD je rozdělena systémem: 

1. GENERÁLNÍ PARTNER (min. plnění partnera 3-5 mil. Kč / rok) 

 Prominentní sponzor, kterému jsou vyhrazeny nejlukrativnější plochy 

(např. plocha na čepici, moţnost umístění loga GP na startovních číslech, 

je mu vyhrazen největší prostor na reklamních bannerech, tiskovinách,….) 

 V současnosti je generálním partnerem ÚBD SLČR společnost ČPP – 

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA a.s.) 

   

2. HLAVNÍ PARTNEŘI (min. plnění partnera 1-1,5 mil. Kč / rok) 

http://www.czech-ski.cz/
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 Strategičtí sponzoři, kterým jsou vyhrazeny lukrativní plochy na oblečení, 

stejně jako GP je moţnost logo HP umístit na startovních číslech, ve 

zbylých moţnostech reklamního vyuţití mají shodné podmínky propagace 

jako GP s adekvátní úpravou (např. v porovnání s GP zmenšení loga 

HP,…) 

 V současnosti patří mezi HP jak finanční tak produktoví sponzoři 

 Finanční sponzoři: LESY ČR s.p., ČESKÉ DRÁHY a.s., GIACOMINI 

(Arnema s.r.o.) a JAMALL-CZ a.s. 

 Produktoví sponzoři: VOLKSWAGEN (Import Volkswagen Group 

s.r.o.), SWIX (Sprint spol. s.r.o.) 

     

3. PARTNEŘI ÚSEKU (min. plnění partnera 100 tis. Kč / rok) 

 Sponzoři, kteří mají právo ve svých materiálech pouţívat „Partner ÚBD“ 

a jejich loga jsou umístěny na oficiálních stránkách SLČR, dále případně i 

na tiskovinách ÚBD. 

 V současnosti partnery úseku tvoří z naprosté většiny produktoví 

sponzoři. 

5.3.2 HODNOCENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE VČETNĚ NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Současnou situaci kolem sponzoringu českého běţeckého lyţování vidím jako 

neuspokojivou. Z mého pohledu vidím problém v neprofesionalitě vedení, resp. 

v neexistenci jakékoli dlouhodobější marketingové koncepce běţeckého lyţování v ČR. 

V marketingovém vyuţití běţeckého lyţování není vidět jakákoli reakce na změny 

sportovního odvětví, výborné výsledky posledních let a jiné podněty za posledních 10 let. 

Dle mého názoru v ČR stále převládá pasivní přístup k otázce finančního zabezpečení 

běţeckého lyţování. Problém vidím zejména v efektivnosti nalézání jiných finančních 

zdrojŧ, které nelze povaţovat za úspěšné, a z toho dŧvodu spočívá těţiště finančního 

zabezpečení zejména ve státních dotacích, coţ není ideální stav. Poţadované „min. plnění 

partnera“ a výčet partnerŧ ÚBD SLČR vypadá na první pohled vcelku optimisticky, ale je 

třeba vycházet ze skutečnosti, ţe se jedná pouze o základní nástin částky plnění (představu 

ÚBD SLČR) pro úvod jednání o reklamní spolupráci a výsledná realita je většinou odlišná.  
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Jako příklad zde uvádím situaci před sezonou 2007/2008 (závodní lyţařská sezona 

trvá od listopadu do konce března), coţ byla sezona před sezonou 2008/2009, kdy se 

konalo MS v Liberci. Z marketingového pohledu by tudíţ hodnota sezony 2007/2008 měla 

být jako 2. nejvyšší hned za sezonou 2008/2009 s MS v Liberci a to z dŧvodu očekávaného 

výrazného nárŧstu zájmu médií jak o český tým, tak i o celé sportovní odvětví. Tento 

předpoklad se potvrdil a navíc český tým dosáhl v této sezoně vynikajících výsledkŧ 

včetně historicky prvního vítězství českého závodníka v celkovém hodnocení Světového 

poháru. Pro tuto sezonu se, i přes zmíněná fakta, ÚBD potýkal s problémem obsazení 

pozice Generálního partnera a to aţ do té míry, ţe nakonec byla tato plocha obsazena 

logem MS LIBEREC 2009 a smlouva s organizačním výborem MS zněla na „pouhých“ 

1,5 mil. Kč, coţ deklaruje, ţe realita bývá často odlišná. 

Příčinu problému vidím ve špatné práci ÚBD SLČR a pro tyto účely SLČR 

zaloţené společnosti CS SKI s.r.o., kteří nepracují systematicky na vyhledávání nových 

moţností reklamního vyuţití běţeckého lyţování sponzory a zejména na rŧstu jeho 

potenciálu. Skutečnost, ţe v posledních letech byl v ÚBD vţdy překročen schválený 

rozpočet bez následných adekvátních změn v systému zabezpečení vrcholového lyţování 

(od nutnosti vytvoření středně aţ dlouhodobé nejen marketingové koncepce systému 

vrcholového lyţování, zefektivnění práce zabezpečujícího managementu aţ po variantu 

razantních úprav samotných RD) povaţuji za alarmující. Pokud se nezačne ÚBD této 

problematice intenzivněji věnovat, čeká české lyţování v blízké budoucnosti výrazný 

problém s finančním zabezpečením a sponzorským nezájmem.  

Mnohé statistiky sportovního managementu uvádí, míra rŧstu příjmŧ 

z celosvětového podílového sponzorství od roku 2000 klesá o zhruba 6% ročně, coţ bude 

díky současné finanční krizi ve světě ještě výraznější. Sporty si tak stále více konkurují o 

menší objem fondŧ a to je další z mnoha dŧvodŧ, proč neustále zlepšovat marketingovou 

hodnotu daného sportovního odvětví.  

Další výzvy, se kterými se musí vyrovnat běţecké lyţování v oblasti sponzoringu: 

1) PR  MÉDIA 

V oblasti PR [4] je třeba zapracovat v prezentaci partnerŧ a veškeré vlastní 

prezentace s cílem zvyšování prestiţe běţeckého lyţování, „prodeji“ dosaţených 
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výborných výsledkŧ členŧ RD a stejně jako v jiných oblastech je i zde nutno 

systematicky generovat kvalitně zpracované PR příleţitosti (tiskové konference při 

dosaţení výrazných úspěchŧ, před či po dŧleţité události, pravidelné informování 

novinářŧ o vývoji v oblasti běţeckého lyţování,…). Záleţitostí kvalitního PR je 

taktéţ navazování a zkvalitnění spolupráce s „Mediálními partnery“. V současnosti 

je mediálním partnerem SLČR Česká televize, která je jistě silným partnerem, ale 

současný stav, kdy za celou sezonu 2008/2009 kromě závodŧ SP a MS, při kterých 

je SLČR pouze spolupořadatelem, byl odvysílán pouze krátký šot z jednoho dne M-

ČR v délce trvání 30 vteřin a jeden krátký šot z tiskové konference SLČR před 

sezonou 2008/2009, jistě nelze nazvat utěšujícím.     

2) KALENDÁŘ 

Běţecké lyţování musí mít jasný kalendář závodŧ s vytvářením vrcholných závodŧ 

sezony, kterých se zúčastní špičky běţeckého sportu (zamezit kolizím termínŧ 

konání SP s českými vrcholnými závody nebo na nich zajistit účast kompletních 

RD).  

3) „VYTVÁŘENÍ KULTU HVĚZD“  

České běţecké lyţování dosahuje v poslední době výborných výsledkŧ na 

mezinárodní scéně i přesto, ţe podmínky k přípravě většinou nemají čeští lyţaři 

zdaleka srovnatelné s konkurencí. I přes tento fakt většinou nebývají samotní aktéři 

(sportovci, trenéři,…) dostatečně oceněni (nemám ani tak na mysli finanční 

stránku, ale zejména morální stránku věci) nejen laickou veřejností, ale zejména 

samotným vedením ÚBD SLČR a SLČR jako takového. Tyto výsledky se často 

pokládají za něco skoro samozřejmého, podobným zpŧsobem se to i prezentuje 

(respektive PR ÚBD efektivně nevyuţívá příleţitost, a proto to tak ve vztahu 

k médiím i veřejnosti vyzní) a tento stav se dá lehce popsat sloganem „Výborné 

výsledky máme, ale nikdo o nich neví…“. Tato skutečnost má vliv jak na sponzora, 

který nevidí svoji investici jako efektivně vynaloţenou, tak i aktéři výsledku mohou 

propadnout pocitu, ţe vlastně nic nedokázali a to vše má špatný vliv na celé 

sportovní odvětví. Je třeba spoluvytvářet sportovní osobnosti, které kromě 

výborných výsledkŧ budou individualitami, které budou umět komunikovat 

s médii, budou zajímavé jak pro veřejnost tak sponzory a tím vzroste i prestiţ 

sportovního odvětví jako celku.      
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4) ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Běţecké lyţování nepatří mezi levné sporty (od úplných začátkŧ musí zájemce o 

tento sport investovat do vybavení (lyţe, hole, lyţ. boty,…) více finančních 

prostředkŧ neţ do jiných sportŧ), coţ v konkurenci jiných sportŧ běţeckému 

lyţování neprospívá. Je nutné přepracovat systém podpory mládeţnických kategorií 

(současný není dostatečně efektivní) s doplněním o funkční náborový program. Ve 

všech sportech je viditelný úbytek zájmu dětí o sportování ve srovnání se situací 

před 15 lety, ale jsem přesvědčen, ţe náborový program s moţností zapŧjčení 

vybavení určitému počtu zájemcŧ by byl jistě vhodným krokem s minimální 

finanční zátěţí pro ÚBD SLČR ve spolupráci se stávajícími produktovými partnery 

ÚBD. Celkem příznivé zkušenosti s tímto postupem jsou například z ledního 

hokeje, který je nutnou výbavou finančně náročnější neţ běţecké lyţování.  
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6 DALŠÍ MOŢNOSTI FINANCOVÁNÍ 

6.1 PŘÍJMY Z ČSTV 

SLČR je členem sdruţení ČSTV, které kromě jiného vykonává i vlastní 

výdělečnou činnost, ze které má SLČR podíl. Mezi příjmy ČSTV patří zejména [10]: 

1) Výtěţek společnosti SAZKA a.s., kde je ČSTV majoritním akcionářem 

(67,98%). Sazka tedy nepatří státu, jak je někdy mylně publikováno. 

2) Dividendy akciových společností provozující lyţařské areály 

v Krkonoších (Sportovní areál Harrachov a.s., SKIAREÁL Špindlerŧv 

Mlýn a.s., SKI PEC a.s.), Nakladatelství OLYMPIA, kde je ČSTV 

akcionářem. 

3) Úrok z rezervního fondu ČSTV, pokud tak samostatně rozhodne Valná 

hromada ČSTV. 

4) Příjem z úspor rozpočtu ČSTV, pokud tak rozhodne Valná hromada 

ČSTV. 

6.2  PŘÍJMY ZE SAMOSTATNÉ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 

1) Dividendy akciových společností provozující lyţařské areály 

v Krkonoších (Sportovní areál Harrachov a.s., SKIAREÁL Špindlerŧv 

Mlýn a.s., SKI PEC a.s.). V těchto společnostech jsou mezi akcionáři jak 

ČSTV tak i SLČR. 

2) Příjmy ze samostatné hospodářské činnosti jednotlivých lyţařských 

oddílŧ, které spravují určitý nemovitý majetek (např. lyţařský vlek, 

oddílovou chatu apod.). Prostřednictvím tohoto majetku realizují oddíly 

vlastní hospodářskou činnost a zisk z této činnosti je pouţit pro doplnění 

rozpočtu daných oddílŧ. 

3) Příjmy ze samostatné hospodářské činnosti jednotlivých lyţařských 

oddílŧ, které jsou generovány např. pořádáním sportovních či kulturních 

akcí pro veřejnost 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce byla analýza současného vrcholového sportu 

v České republice se zaměřením na lyţování. Tato analýza byla zaměřena zejména na 

současný systém financování vrcholového sportu v České republice, zhodnocení stávající 

situace a hledání nových nebo dostatečně nevyuţívaných moţností, které stávající systém 

umoţňuje.  

Téma financování vrcholového sportu v České republice se zaměřením na 

lyţování jsem si zvolil záměrně, jelikoţ jsem byl přesvědčen o rezervách tohoto systému. 

Na základě prostudovaných podkladŧ jsem dospěl k závěru, ţe situace v českém lyţování 

se neliší od minulosti a těţiště financování vrcholového lyţování tkví zejména ve státních 

dotacích s ne příliš úspěšným vyuţíváním moţností zapojení soukromého sektoru – 

sponzoringu.      

V první části práce jsem se zaměřil na samotný zákon o podpoře sportu (zákon č. 

č.115/2001 Sb. [5]), jehoţ přijetím byla vyřešena absence právní úpravy řešící stabilitu a 

rozvoj sportu v České republice. V další části práce jsem popsal zastřešující úlohu 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT), která je mu tímto zákonem 

uloţena. Systém Rezortních sportovních center, popsaný v další části práce, povaţuji za 

optimální a tuto skutečnost dokladuje i to, ţe zařízení podobného typu vznikají a pŧsobí 

v řadě vyspělých zemí světa. S výhledem do budoucna bych doporučil sloučení RSC MV 

s RSC MŠMT z dŧvodu malého počtu zabezpečovaných sportŧ v RSC MŠMT. Tímto 

krokem by došlo ke kapacitnímu vyrovnání se RSC MO, ale zejména k finanční úspoře, 

vzniklé sníţením celkového počtu zabezpečujícího managementu. O konečnou realizaci 

státní sportovní reprezentace se stará občanské sdruţení Svaz lyţařŧ České republiky 

(SLČR). V této části jsem detailně shrnul organizační strukturu SLČR včetně současného 

systému a organizace jednotlivých reprezentačních druţstev (RD). Následující část práce 

se týká problematiky moţného vyuţití finančních prostředkŧ ze strukturálních fondŧ EU. 

Tato oblast je s ohledem na členství ČR v EU lákavá, bohuţel jsem, studiem podkladŧ a 

samotnou historií schvalovaných projektŧ, dospěl ke zjištění, ţe ze strukturálních fondŧ 

EU nelze čerpat dotace na projekty zabývající se vrcholovým sportem. Další část se týkala 

spojení vrcholového sportu se soukromým sektorem- sponzoringem. Studiem současného 

stavu vyuţívání sponzoringu pro potřeby financování vrcholového sportu – lyţování, 
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musím bohuţel konstatovat, ţe současný management ÚBD SLČR není v této záleţitosti 

úspěšný a dle mého názoru, ţádná jeho aktivita nevede ke zlepšení současného stavu. 

Naopak jsem přesvědčen o faktu, ţe i přes výborné výsledky českých sportovcŧ, klesá 

atraktivita tohoto sportu pro případné sponzory zejména vinou nedostatečného PR ze  

strany ÚBD SLČR ( kromě umístění loga sponzora na závodní oblečení je nedostatečně 

prezentováno spojení ÚBD SLČR s konkrétním sponzorem ve vztahu k veřejnosti – cílové 

skupině sponzora). Pro napravení současného stavu je třeba, dle mého názoru, zapracovat 

na těchto problémech: 

1. PR  MÉDIA 

2. KALENDÁŘ 

3. „VYTVÁŘENÍ KULTU HVĚZD“  

4. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

V poslední části práce jsem analyzoval další moţnosti financování, které jsou 

v současnosti vyuţívány v lyţování. 

Během zpracovávání bakalářské práce jsem se potýkal s několika problémy. 

Prvním bylo překvapivého zjištění, ţe je oficiální podpora nejen vrcholového sportu ze 

strany Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy řízena na základě starého materiálu, 

jelikoţ posledním oficiálním materiálem je Usnesení vlády České republiky ze dne 9. 

července 2003 č. 673 [8], ke Směrŧm státní politiky ve sportu na roky 2004-2006. 

Pravděpodobně největším problémem při zpracovávání bakalářské práce byl zejména sběr 

konkrétních informací, které se týkaly finanční situace ÚBD SLČR a SLČR samotného, 

kdy nebylo v mých silách zajistit data, která by byla pouţitelná pro znázornění 

dlouhodobější situace, resp. vývoje finanční situace ÚBD SLČR. 

I přes tento problém, jsem přesvědčen o úspěšně zvládnutém zadání bakalářské 

práce, která by měla být vyuţitelná pro rychlou orientaci v problému financování 

vrcholového sportu v České republice se zaměřením na lyţování, včetně popisu 

nejpalčivějších problémŧ současnosti včetně navrhovaných moţností řešení.   
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