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Poprvé se sešla Národní rada pro sport. Chce cílit na financování trenérů a 
sportovní infrastuktury 

 
Ve čtvrtek 25. června se v pražském hotelu Clarion poprvé sešla Národní rada pro sport. 
Poradní orgán předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Milana Hniličky má celkem 27 
členů včetně zástupců sportovců, šéfů sportovních organizací a dalších odborníků na 
problematiku financování sportu v České republice. Smyslem Národní rady pro sport je 
dodávat NSA podněty k řešení aktuální a konkrétní problémů sportovního prostředí. 

Projednávala se budoucnost financování sportu v České republice, probíraly se dotační 
programy Národní sportovní agentury včetně programu COVID-Sport na pomoc sportovním 
organizacím postiženým epidemií koronaviru, evropská politika sportu v rámci Evropské unie 
či návrh státního rozpočtu na podporu sportu. 

V Národní radě pro sport zasedají i velké osobnosti jako Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Jan 
Železný, Radek Štěpánek nebo Kateřina Neumannová. Všichni přítomní ocenili rozmanitost 
názorů. Hodně se mluvilo i o nutnosti větší podpory mládežnických trenérů. 

„Jednali jsme o investičních i neinvestičních programech, o zacílení a efektivitě programů, 
které bude Národní sportovní agentura vypisovat,“ řekl předseda Agentury i Národní rady 
pro sport Milan Hnilička na tiskové konferenci po jednání Rady. 

„Bylo to celkově o sportu, o té strategii. Myšlenky tam byly skvělé, protože každý přinese 
nějakou svoji, ať už z individuálních sportů, z kolektivních sportů. Bylo to fakt fajn. Člověk z té 
diskuze získá spoustu zkušeností. Přiletěl jsem skoro na otočku, ale měl jsem to schválené od 
prezidenta Juventusu. Říkal, že je to čest a že to je hezká věc,“ pochvaloval si držitel 
fotbalového Zlatého míče a současný viceprezident Juventusu Turín Nedvěd. 

Podobnou zkušenost měl i legendární hokejista, majitel Rytířů Kladno a čerstvě zvolený člen 
výkonného výboru hokejového svazu Jágr. „Slyšel jsem a získal jsem spoustu nových 
informací. Možná víc, než jsem získal za posledních deset let.  

V době, kdy jsem byl mladý, se spousta reprezentantů vracela a začali trénovat mládež. V 
současném sportu bohužel finance na mládež chybí, speciálně pro trenéry. Jsou tlačeni do 
toho, aby vzali jinou práci, kterou sice tolik nemilují, ale možná jim pomůže finančně,“ 
poznamenal. 

S oběma souhlasí Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz, který se chce zasadit hlavně o 
rozvoj parasportu. „Na podpoře trenérů mládeže jsme se shodli všichni napříč. Nelze po nich 
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chtít, aby to dělali srdcem a zadarmo. Pokud ta podpora finanční a metodická není, není 
možné očekávat, abychom byli úspěšní v těch dospělých,“ dodal. 

Na úvodním zasedání nechyběli kromě předsedy Milana Hnilčky také místopředseda Národní 
rady pro sport Alexander Károlyi, Miroslav Jansta, Jiří Kejval, Martin Malík, Tomáš Král, Libor 
Varhaník, Marek Pakosta, Jan Železný, Kateřina Neumannová, Jiří Ježek, Radek Štěpánek, 
Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Hana Moučková, Filip Šuman, Jaroslav Chvalný, Blanka Žánová, 
Martin Zvonař, Ivo Pojezný, Jana Mračková Vildumetzová, František Lukl a Jan Birke. Další 
setkání plánuje Národní rada pro sport na podzim. 

 

 

 


