
č. 1     Střešní organizace zabezpečující sport 

 

Název Charakteristika 

Český olympijský výbor 

 

Český olympijský výbor (ČOV) byl založen 

18. května 1899. Hlavním posláním je 

rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat 

a zabezpečovat účast České republiky na 

olympijských hrách. Jako představitel 

olympijského hnutí a nositel fair play ve 

sportu na území České Republiky se aktivně 

zapojuje v boj proti dopingu a považuje jej 

za jeden ze zásadních směrů své činnosti. 

ČOV se jako člen Mezinárodního 

olympijského výboru a Asociace národních 

olympijských výborů připojil k usnesení 

valného shromáždění ANOV, které se týká 

propagace boje proti dopingu ve sportu a 

sladění antidopingových opatření.  

 

Autoklub ČR 

 

 

Organizace vznikla sloučením Českého 

klubu Motocyklů a Českého klubu 

Automobilistů v roce 1910  pod názvem 

Český klub Automobilistů. Po rozdělení 

Československé republiky byl změněn název 

na současný Autoklub České republiky 

(AČR). V roce 1994 založil klub akciovou 

společnost pod názvem "Autoklub Bohemia 

Assistance". Nyní AČR registruje na 200 

tisíc členů sdružených do téměř 700 klubů, 

působících na území celé ČR. 

 

 

 



 

 

Název Charakteristika 

Sdružení sportovních svazů 

 

Sdružení sportovních svazů ( SSS) je 

specifická organizace sdružující 16 

sportovních svazů, které jsou samostatnými 

právnickými osobami. Jeho činnost je 

datována od počátku 90 let. Organizační 

struktura nezahrnuje krajské ani okresní 

články. V jednotlivých krajích fungují  

Krajské komise zastupující sdružené svazy  a 

tímto způsobem tento organizační stupeň 

suplují. V čele těchto komisí stojí krajští 

zmocněnci.  V současné době je po ČSTV 

druhým největším sportovním občanským 

sdružením působícím na území ČR. 

K 31.prosinci 2009 je v SSS sdruženo  v 259 

klubech 273091 členů. 

 

Český střelecký svaz  

 

 

Český střelecký svaz (ČSS)je dobrovolné, 

politicky i jinak nezávislé sportovní 

občanské sdružení, které sdružuje sportovní 

střelce a příznivce sportovní střelby. ČSS má 

vlastní právní subjektivitu, je členem 

Českého olympijského výboru . Základním 

článkem ČSS je sportovně střelecký 

klub(SSK), který má vlastní právní 

subjektivitu. Český střelecký svaz současné 

době sdružuje téměř 15 000 členů v 550 

klubech v celé České republice. Jednotlivé 

sportovní střelecké kluby mají plnou právní 

subjektivitu. 

 



 

 

Název Charakteristika 

Asociace tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů        

Asociace vznikla jako nástupnická 

organizace ČSTV dne 3.3. 1990 pod názvem 

Asociace tělovýchovných jednot. Na 2. řádné 

valné hromadě došlo ke změně názvu na 

Asociace tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů( ATJSK). Posláním 

Asociace je vytvářet předpoklady pro 

úspěšné zabezpečení rozvoje sportu, 

tělovýchovy, turistiky a dalších pohybových 

aktivit občanů. ATJSK má postavení 

právnické osoby. V současnosti  sdružuje 81 

klubů s přibližně 26 tisíci členy.  

 

 Orel 

 

 

Občanské sdružení Orel je křesťanská 

sportovní organizace založena na počátku 

20.století . V současné době  působí na celém 

území České republiky a má17 000 členů, 

kteří jsou členy téměř 250 jednot sdružených 

ve 23 župách. Prioritou činnosti Orla je 

především podpora sportu pro všechny a 

výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím 

sportovních a ostatních aktivit.Ústředí Orla 

je výkonnou a nejvyšší složkou celé 

organizace. Nejvyšším výkonným orgánem 

celého Orla je výkonné předsednictvo . 

Výkonné předsednictvo a zástupci orelských 

žup tvoří Ústřední radu Orla. Významnou 

roli v práci ústředí tvoří jednotlivé odborné 

rady. 

 
 

 

http://www.orel.cz/ustredi/predsednictvo.html
http://www.orel.cz/ustredi/ur.html


Zdroj: Sport a stát, vlastní zpracování,2011 
 

 

 

PŘÍLOHA č. 2     Konkrétní zdroje podpory z rozpočtu MV ČR               
 

Název programu Použití programu 

A. Veřejně prospěšný program  

 

 

Oblast tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie 

České republiky a jejich dalších sportovních aktivit 

včetně rekreačně - pohybových aktivit zaměstnanců 

Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky, 

zaměstnanců organizačních složek státu, rozpočtových a 

příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem 

vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti.   

 

Grant č. 7 Pro soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního 

sportu v kategoriích dobrovolných a profesionálních 

hasičů. Dále pak pro přípravu rozhodčích požárního 

sportu, pořádání regionálních, krajských a celostátních 

kol a příprava reprezentačního celku pro mezinárodní 

soutěž mimo území České republiky 

 

Grant č.8 Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické 

zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických 

dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a 

členů jednotek požární ochrany nebo soutěže pro získání 

dovedností členů občanských sdružení  

pořádání soutěží a příprava reprezentačního celku pro 

mezinárodní soutěž mimo území České republiky.  

 

 
 

 

Zdroj: Sport a MV ČR  [ online]. [vlastní zpracování 2011-03-25 ]. Dostupné z:  

http://www.mvcr.cz/sport.aspx 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/sport.aspx


 

 

PŘÍLOHA č.3     Konkrétní zdroje podpory z rozpočtu MO ČR      
          

Název programu Použití programu 

Podpora sportu a branné přípravy  

 

 

Program je určen k získání speciálních dovedností a 

návyků týkajících se branně bezpečnostní problematiky 

a rozvoj fyzické zdatnosti obyvatelstva a rozšíření 

nabídky sportovních aktivit. 

program podporuje projekty NNO, které slouží zejména  

uspořádání jednotlivých sportovních a branných akcí 

pro veřejnost,získávání specifických dovedností a 

zvyšování fyzické zdatnosti dětí a mládeže. Maximální 

výše dotace činí 70 000 Kč. 

 

Výdaje na zabezpečení přípravy ke 

státní a rezortní sportovní reprezentaci  

ACS DUKLA: 

 

hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní 

přípravu na vrcholné světové soutěže - olympijské hry, 

mistrovství světa, mistrovství Evropy a další významné 

soutěže. 

 

 

Zdroj: Sport a MO ČR  [ online]. [vlastní zpracování 2011-03-25 ]. Dostupné z: 

http://www.army.cz/ministr-a-ministerstvo/sport/armadni-vrcholovy-sport-8451/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.army.cz/ministr-a-ministerstvo/sport/armadni-vrcholovy-sport-8451/


 

 

PŘÍLOHA č.4     Podpora sportu z rozpočtu Olomouckého kraje  

                              pro TJ a SK ČSTV    
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Celkem dotace na sport 63 846 080 Kč 56 612 400 Kč 56 224 900 Kč

Dotace TJ a SK ČSTV 47 218 000 Kč 37 745 000 Kč 38 707 000 Kč

2008 2009 2010

Zdroj: Ročenka Olomouckého kraje, vlastní zpracování 2011 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA č. 5     Vývoj dotací na sport z rozpočtu Olomouckého                  

                               kraje v letech 2008-2010             
 

 

 
 

 

Zdroj: Ročenka Olomouckého kraje, vlastní zpracování 2011  

 

Rok 2010 

3 985 103 200 Kč 
                 98,59 % 

56 224 900 Kč 

1,41% 

ostatní kapitoly  tělovýchova a sport 

Rok 2009 

3 972 293 600 Kč 
                 98,58 % 

56 612 400 Kč 

1,42 % 

ostatní kapitoly  tělovýchova a sport 

Rok 2008 

3 963 979 920 Kč 
                 98,58 % 

1,61 % 

63 846 080 Kč 

ostatní kapitoly  tělovýchova a sport 



Příloha  č. 6     SWOT analýza Olomouckého kraje 

 

SILNÉ STRÁNKY 

- kladný vztah managementu Olomouckého 

kraje k oblasti tělovýchovy a sportu 

- snaha managementu Olomouckého kraje 

vytvářet příznivé ekonomické podmínky 

pro rozvoj v oblasti sportovních  

a rekreačních aktivit obyvatel kraje 

- snaha managementu Olomouckého kraje 

přispívat na dotace v oblasti tělovýchovy  

a sportu 

- podpora talentovaných sportovců (CISKO) 

- snaha o zvyšování přidělovaných 

finančních prostředků na dotace v oblasti 

tělovýchovy a sportu 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- nevyváženost v poskytování dotací mezi 

jednotlivými oblastmi tělovýchovy  

a sportu 

- nerespektování průzkumů veřejného 

mínění ohledně směřování dotací  

do jednotlivých oblastí 

- absence zpětné vazby k dotační politice 

Olomouckého kraje 

- nedostatečná informovanost široké 

veřejnosti o záměrech managementu 

Olomouckého kraje v oblasti tělovýchovy 

a sportu 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- rostoucí zájem veřejnosti o sportovní 

aktivity (rekreační sport) 

- zlepšování podmínek rozvoje tělovýchovy 

a sportu pro všechny 

- vstřícná politika Olomouckého kraje 

v oblasti tělovýchovy a sportu 

- zlepšování kvality života občanů kraje 

rozvojem tělovýchovy a sportu 

- využití vyhlašovaných zahraničních  

a celorepublikových programů 

- vytvoření systému v oblasti podpory 

vrcholového sportu 

 

HROZBY 

- nedostatek finančních prostředků 

v rozpočtu Olomouckého kraje 

- demografický vývoj a struktura populace 

kraje 

- nedostatek příležitostí pro sportování 

obyvatel kraje 

- zájem dětí a mládeže jde od sportovních 

aktivit k jiným, i negativním  

- preferování sportu jako výkonové 

záležitosti 

- preferování vrcholového sportu 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 2011 

 

 

 

 


