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Předseda NSA se setkal s představiteli střešních organizací 

Ve středu v poledne proběhlo historicky první společné jednání předsedy Národní sportovní 

agentury a představitelů střešních sportovních organizací v České republice – České unie 

sportu, Českého olympijského výboru, České obce sokolské, Sdružení sportovních svazů České 

republiky a Českého paralympijského výboru. 

Jednou z priorit, které představil předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek na 

úvodní tiskové konferenci při uvedení do úřadu je sjednocení českého sportovního prostředí. 

„Pokud chceme vybojovat pro český sport více peněz, musíme vystupovat společně. Vzájemné 

osočování na veřejnosti českému sportovnímu prostředí jednoznačně neprospívá a já jsem rád, 

že představitelé střešních organizací poprvé zasedli společně s NSA k jednomu stolu a souhlasí 

se spoluprací v zájmu rozvoje českého sportu,“ uvedl k jednání předseda Národní sportovní 

agentury Ondřej Šebek. 

Po tiskové konferenci proběhl společný oběd, na kterém se rozebíral jednotný postup 

sportovních organizací při komunikaci se státními orgány ohledně financování sportu a na 

kterém předseda Ondřej Šebek představil své priority v řízení NSA na nejbližší období. 

Předseda NSA rovněž informoval přítomné představitele o úspěšném dokončení administrace 

výzvy „Provoz a údržba“, která přímo pomáhá sportovištím s úhradami cen energií a kdy se 

podařilo všech 2400 žádostí vypořádat v rekordním čase během čtyř týdnů. Mezi další témata 

patřilo i otevření nové pobočky Národní sportovní agentury v Ostravě. Jednání se účastnil i 

poradce pro sport premiéra Jiří Nykodým. 

Na závěr programu se představitelé přesunuli do pražského hotelu Hilton, kde proběhlo 

vyhlášení ankety Sportovec roku 2022 a které vrcholní představitelé českého sportu sledovali 

společně. „Děkuji všem představitelům střešních organizací za účast. Určitě je tento formát 

setkání prospěšný a předpokládám, že nejpozději v únoru se sejdeme znovu, abychom 

v jednání pokročili dál,“ vysvětluje předseda NSA Ondřej Šebek. 

K prvnímu společnému jednání i k současné situaci v českém sportu se vyjádřil předseda 

Českého olympijského výboru Jiří Kejval: „Velmi vítáme změny ve vedení NSA, nový předseda 

má naši plnou důvěru. Rozdělení finančních prostředků na provoz a údržbu v rekordním čase je 

pro sport velmi dobrá zpráva a také signál, že agentura bude do budoucna víc funkční. Státní 

správa a sportovní prostředí musejí společně hledat varianty a řešení a nacházet synergie, aby 

věci dobře fungovaly. Vnímáme těžkou rozpočtovou situaci, ale na druhou stranu je potřeba 

vnímat také situaci českého sportu i české společnosti. V posledních třech letech ovlivňoval 

sportování dětí covid, teď hrozilo, že nebudou moci sportovat kvůli drahým energiím. Obezita 

strmě narostla. Byli bychom moc rádi, aby nejen vláda, ale i politici v municipalitách a  
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regionech rozuměli tomu, že děti jsou naše budoucnost, musí se hýbat a sportování je základní 

přirozenost.“ 

„Český sport je v největší krizi od roku 1990, máme dlouhodobě neřešené problémy jak v 

investičních tak v provozních záležitostech. Klesá počet lidí, co aktivně sportuje a klesá 

konkurenceschopnost našich sportovců na mezinárodní úrovni. Jsme proto rádi, že jsme se 

domluvili na koordinování postupu jednotlivých spolků vůči státu a na plnění závazku vládou 

schválené koncepce Sport 2025.“ uvedl předseda České unie sportu Miroslav Jansta. 

„Cítím, že pan předseda Šebek vnímá přínos sportu pro všechny a jeho význam pro zdraví celé 

společnosti. Kvituji také, že se podařilo vyplatit peníze v programu Opravy a údržba, které tak 

ve sportovních spolcích chybí. Jsem také ráda, že předseda NSA přislíbil součinnost s 

vyjednáváním vládní garance pro XVII. všesokolský slet, který si ji bezesporu zaslouží. Tím České 

obci sokolské umožní rozjet přípravy na tuto významnou akci a také ji v roce 2024 důstojně 

zorganizovat.  Za to jsme opravdu vděčni!“ komentuje jednání starostka České obce sokolské 

Hana Moučková. 

 


