
                    V Praze dne 18. května 2021 
          č.j.:  

 
 

 

Vážený pane předsedo vlády, 

 

 dovolte, abych se z rozhodnutí Výkonného výboru České unie sportu, která zastupuje 
zájmy většiny českého sportovního prostředí, národních sportovních svazů, sportovních klubů 
a tělovýchovných jednot vyjádřil k Národnímu plánu obnovy, který schválila vláda ČR. 

Cílem přijatého plánu je pomoci restartovat a modernizovat ekonomiku České republiky 
ve všech sférách života zejména v sektorech, který byly restriktivními opatřeními nejvíce 
zasaženy. Není pochyb, že sport a příležitosti k aktivnímu pohybu byly zásadně zasaženy 
restrikcemi. Důsledky ponesou provozovatelé sportovišť i zájemci o jejich využívání. Není též 
pochyb, že sport tvoří jeden z pilířů naší ekonomiky, a to nejen tím, že sám o sobě produkuje 
cca 3 % HDP. Je také prokazatelně významným prostředkem k upevňování zdraví občanů a 
k prevenci onemocnění. Má nezpochybnitelně kladný vliv na výchovu, morálku a sociální 
soudržnost a tak zpětně i na ekonomiku země. 

Sport a zdraví prospěšné pohybové aktivity jsou v ČR dlouhodobě podceňovány. 
V řadě strategických plánů nebyly cíle v oblasti sportu ani zdaleka naplněny, například 
v poslední dekádě v resortu ministerstva zdravotnictví (Zdraví 2020). Negativní důsledky jsou 
fatální a zcela transparentní a byly zřetelně vidět na všech covidových odděleních nemocnic, 
kde 80 % pacientů tvořili lidé se silnou nadváhou. Samotná pandemie a roční restrikce 
způsobily další škody na zdraví mládeže z nedostatku pohybu.   

O to víc jsme byli překvapeni, že ve vládou přijatém Národním plánu obnovy 
nezbyl samostatný prostor pro oblast podpory podmínek pro zdraví prospěšné 
pohybové aktivity, kam patří organizovaný, neorganizovaný i komerční sport! 
Připomínky byly alibisticky zamítnuty s odvoláním na strategii Zdraví 2030, která však 
tuto oblast neřeší a neřešila ani v minulosti. Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo 
školství, potažmo vláda chce pokračovat v nevratných chybách posledních třiceti let? 
Proč se plán nevěnuje podpoře podmínek pro dostupnost a potřebnou šíři nabídky 
zdraví prospěšných pohybových aktivit? Proč se opakuje v Česku tradiční podceňování 
prevence zdraví formou pohybu? 

 Národní plán obnovy je již schválen a je výsledkem řady kompromisů. Převládají v něm 
priority průmyslu a zemědělství. Překvapivě široce jsou reflektovány ekologické a klimatické 
aspekty. Tam se promítla silná loby zájmových skupin. Za zdraví občanů, které si musí upevnit 
vlastní aktivitou, patrně nikdo při tvorbě plánu neloboval a v mysli státních úředníků chybí. 
Těžko nebo daleko hůře budou plánované kroky obnovy, včetně těch nejsmělejších, realizovat 
obézní, nemocní, slabí a unavení lidé, než zdraví a silní občané.  

Vážený pane premiére, v zájmu plnění Národního plánu obnovy je nezbytné, aby 
byla posílena z veřejných zdrojů složka, které je v něm z našeho pohledu nejvíce 
zanedbána – kapitola 3.6 Zdraví a odolnost obyvatel. Žádáme Vás, abyste se zasadil 
společně s dalšími členy vlády a Národní sportovní agenturou o větší podporu zdravého 
a aktivního životního stylu populace. 

Dostatek pravidelné fyzické aktivity a zdraví prospěšných pohybových aktivit  
v každodenním životě přinese pouze dostatečná nabídka sportovní infrastruktury, sportovních 
spolků a sportovních služeb. Podpora aktivního životního stylu musí zůstat celospolečenskou 
prioritou i v oblasti vzdělávání, např. v podobě denních hodin tělocviku na školách. Posílena 
musí být podpora organizovaného amatérského sportu, výstavba a provoz sportovišť a 
zvýšena tak nabídka příležitostí k aktivnímu pohybu.  



Zdraví prospěšné pohybové aktivity a sport jsou klíčovou součástí jakékoliv strategie 
obnovy společnosti. Nejsou pouze zbytnou volnočasovou aktivitou, jak jsou prezentovány a 
zpravidla označovány. V dlouhodobém horizontu snižují výdaje na zdravotnictví a zvyšují 
kvalitu života. Řada států k tomuto závěru dospěla před řadou let. I proto byly odolnější v boji 
s Covidem-19 než Česká republika. 

Vážený pane premiére, proto Vás žádáme, aby rozpočet státních prostředků pro 
sport byl v následujících letech navýšen. Oporu má tento požadavek jak ve státní 
koncepci Sport 2025 schválené vládou, tak v absenci podpory této klíčové a 
zanedbávané oblasti v přijatém Národním plánu obnovy.     

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

 
        JUDr. Miroslav Jansta 
             předseda ČUS 
 
 
 
 
na vědomí:   
 
Ing. JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně financí České republiky, Ministerstvo financí 
ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 
 
Mgr. Filip Neusser, předseda, Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00  
Praha 9 
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