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ORGANIZACE SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ V ČR

POZNÁMKA / Mezinárodní sportovní prostředí je podrobně upraveno v kapitole 8.5
SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ
„Organizace, instituce, spolky a sdružení, kde se realizuje předmětná činnost, nebo se
sportovní činností bezprostředně souvisí, navazuje na ní, či jí vytváří podmínky“ Sport v ČR
reprezentuje: 2,5 mil. registrovaných sportovců, 20 tisíc sportovních organizací, majetek v
účetní hodnotě 58 miliard Kč.
CHARAKTERISTIKA
Kluby, TJ, sportovní svazy, sportovní sdružení, unie, asociace, organizace.
jsou založeny podle ObčZ nebo ZOK,
mají právní subjektivitu (osobnost) a rozhodovací samostatnost,
mají návaznost na mezinárodní sportovní struktury.
jednotlivé samostatné (Český střelecký svaz),
sdružení více sportů do „střešní organizace“ (ČUS, Sdružení sportovních svazů,
Autoklub ČR),
sdružení se specifickým postavením (Český olympijský výbor, Česká asociace
univerzitního sportu, Asociace školních sportovních klubů, Česká obec sokolská).
STRUKTURA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ A ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Obsahové zaměření:
Školní TV a sport včetně vysokých škol (proces pohybového vzdělávání),
Sport pro všechny, pro zdraví (organizované i neorganizované formy),
Soutěžní sport, závodní sport, soutěže, státní sportovní reprezentace,
Sport jako obchodní činnost (služby, servis, profesionální soutěže, obchodní činnost)
to vše na úrovni:
Centrální / Organizace, asociace, federace, unie, sdružení, spolky, svazy
Zemské, Krajské, Okresní / země, kraje, župy, okresy
Města, Obce
Sportovní klub, Tělovýchovná / Tělocvičná jednota
SPORTOVNÍ SVAZY / základ českého sportu
rozhodující článek pro sportovní přípravu a tréninkový proces ve spolupráci se
státními institucemi systému zabezpečení sportovní reprezentace a výchovy
sportovních talentů,
nositel koncepce sportovní přípravy a tréninkového systému,
výběr a péče o sportovně talentovanou mládež,
formování reprezentačních družstev ČR, zodpovědnost za výkonnost a výsledky,
spolupráce s ČOV, příjemci státních dotací na podporu sportu.
SPORTOVNÍ ORGANIZACE, SDRUŽENÍ, UNIE, ASOCIACE
(centrální, koncepční a řídící činnost, sportovní diplomacie, spolupráce s MŠMT)
Typy českých sportovních a tělocvičných organizací a spolků
1. Sportovní svazy, kluby, organizace – sportovně technicky monotematické
Fotbalová asociace ČR, Český střelecký svaz, Český svaz kanoistů atd. Česká obec
sokolská (ČOS), Český střelecký svaz, Český klub turistů,

2. Sportovní a tělocvičné organizace – multisportovní, specificky monotématické,
Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS), Asociace školních sportovních klubů
(AŠSK), Česká obec sokolská (ČOS)
3. Sportovní organizace, sdružení, unie / střešní / pro různé sporty a aktivity
Česká unie sportu (ČUS), Sdružení sportovních svazů (SSS ČR), Česká asociace
sportu pro všechny (ČASPV), Autoklub ČR, Česká asociace univerzitního sportu
(ČAUS), Asociace školních sportovních klubů ČR (ASSK)
4. Speciální sportovní organizace – bez vlastní členské základny Český olympijský
výbor (ČOV), Český paralympijský výbor (ČPV)
SPORTOVNÍ ORGANIZACE, SDRUŽENÍ, UNIE – střešní pro různé sporty a aktivity
Česká unie sportu (ČUS) https://www.cuscz.cz/
Je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR s 996.000 členy.
Sdružuje 74 svazů https://www.cuscz.cz/kontakty/po-sportech-dle-abecedy.html
Vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV. V ČUS jsou dobrovolně
sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i
jejich sdružení, jsou-li ustaveny jako spolky podle Občanského zákoníku, zákon č.89/2012
Sb. Členy ČUS jsou dle jejích stanov národní sportovní svazy a sportovní kluby a
tělovýchovné jednoty se svými členy.
ČUS je organizace občansky otevřená, demokratická, nezávislá a nepolitická. Subjekty
sdružené v ČUS si ponechávají samostatnost právního postavení, majetku a činnosti. ČUS je
členem Českého olympijského výboru (ČOV, www.olympic.cz) a členem Evropského
sdružení nevládních sportovních organizací (ENGSO, www.engso.eu).
Nejvyšším orgánem ČUS je valná hromada, tvořená zástupci národních sportovních svazů a
zástupci SK/TJ, která se zpravidla schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami
zajišťuje plnění úkolů ČUS a rozhodnutí valné hromady Výkonný výbor ČUS
Sdružení sportovních svazů (SSS ČR) http://www.sporty-cz.cz/
Je s počtem více než 600 000 členů druhou největší sportovní organizací v zemi. Sdružuje
patnáct členských svazů, jejichž sportovci patří dlouhodobě k úspěšným reprezentantům
České republiky na vrcholných mezinárodních soutěžích a každoročně získávají desítky
medailí z mistrovství světa, Evropy a Světových pohárů.
Česká asociace sportu pro všechny (ČASPV) http://www.caspv.cz/
Celorepubliková působnost, 14 KASPV (krajská asociace Sport pro všechny), 76 RCSPV
(regionální centrum SPV), 803 odborů SPV/klubů, 48 000 členů
SPECIÁLNÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE / bez vlastní členské základny
Český olympijský výbor (ČOV) www.olympic.cz
Český olympijský výbor (ČOV) byl založen 18. května 1899. Dle Olympijské charty má
rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na
olympijských hrách.
Zodpovědnost a role Českého olympijského výboru je však mnohem širší. Nově zastupuje
zájmy českého sportu jako celku vůči státu. ČOV má za cíl zlepšení postavení sportu ve
společnosti a jeho zpřístupnění nejširší veřejnosti. Usiluje o zlepšení financování sportu, a to
zejména v oblasti mládeže.
Český paralympijský výbor (ČPV) https://www.vsem.cz/cesky-paralympijsky-vybor.html
Z iniciativy Mezinárodního paralympijského výboru (IPC), Mezinárodního výboru sportů
neslyšících (ICSD) a po dohodě národních svazů zdravotně postižených sportovců byl dne 26.

ledna 1994 založen-jako paralelní organizace vůči Českému olympijskému výbor, Český
paralympijský výbor (ČPV). Jeho hlavním posláním je podpora paralympijského a
deaflympijského hnutí a jejich rozvoj v České republice.
SPORTOVNÍ A TĚLOCVIČNÉ ORGANIZACE
Česká obec sokolská (ČOS),
Klub českých turistů (KČT),
Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS),
Asociace školních sportovních klubů (AŠSK)
ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ http://www.sokol.eu/
ČOS je dobrovolný, nezávislý demokratický a nepolitický spolek. Organizačními
jednotkami tohoto hlavního spolku jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy, které
mají právní subjektivitu. Současný stav členstva. V roce 2015 registrováno 159 771 členů
ČOS, sdružených v 1109 tělocvičných jednotách, z nichž je 1% velkých jednot nad 1.000
členů a 47 % malých jednot s méně než 100 členy, které jsou organizovány v 42 sokolských
župách.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT) https://www.kct.cz/cms/
Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných s
hranicemi krajů. Vše zastřešuje Ústředí KČT se sídlem v Praze.
Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz Od roku 2014 člen ČUS https://fisaf.cz/
Český svaz tanečního sportu (ČSTS) https://www.csts.cz/
Českomoravský stepařský svaz (ČMSS) http://www.step-cmss.cz/
Unie jógy (UJ) http://www.unie-jogy.cz/
Česká taneční organizace (CDO) https://czechdance.org/o-nas/
Česká asociace přetláčení rukou (ČAPR) http://www.armwrestling.cz/o-asociaci
Český svaz rekreačního sportu (ČSRS) http://www.csrs.cz/
ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY
https://www.assk.cz/
Multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve
školních sportovních klubech v ČR. Školní sportovní kluby působí na 2 658 školách. Bylo
založeno již na podzim 1992
ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU (ČAUS) http://caus.cz/
Občanské sportovní sdružení, registrovaní členové. ČAUS je členem ČUS a ČOV, spolupráce
s MŠMT. ČAUS se vymezuje jako „rezortní sport“ školství. Činnost:
Organizovaná sportovní činnost
Volnočasová, zájmová sportovní činnost a sportovní soutěže.
Akademická reprezentace ČR na světových Univerziádách a Akademických MS.
MEZINÁRODNÍ STRUKTURY / MEZINÁRODNÍ FEDERACE UNIVERZITNÍHO
SPORTU (FISU) http://caus.cz/kontakty-2/fisu-eusa/
170 zemí, 5 kontinentálních organizací
Exekutiva FISU (23) – Prezident (1), 1-Vice Prezident (1), Vice-Prezidenti (4), 1st Assessor,
Treasurer (1), Assessoři (15), Sekretariát FISU – 38 zaměstnanců
• sídlo Lausanne – Maison du Sport Internationale
• sídlo Bruxelles – Chateau de la Solitude

