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Vážený pane předsedo, 

 

s velkými obavami sledujeme aktuální dění v Národní sportovní agentuře. Vnímáme, že jste pro 

sport a zrod Národní sportovní agentury společně s Milanem Hniličkou osobně vykonal nesmírný díl práce. 

Nedopusťte, aby nyní tento nový úřad opakoval tolik kritizovanou praxi MŠMT, kdy neustále docházelo 

k personálním změnám a finanční prostředky byly vypláceny dlouho po stanovených termínech. Pro 

sportovní prostředí by to v aktuální době, kdy přišlo o možnost generovat jiné zdroje, byl další bolestivý 

zásah. NSA by tak přišla i o jeden z důležitých důvodů svého vzniku. 

 

Zřízení Národní sportovní agentury v nás vzbuzovalo velká očekávání, že konečně budeme mít pro 

sport své „malé ministerstvo“, které bude hájit zájmy sportu. Začátek fungování NSA nás velmi příjemně 

překvapil. Cítili jsme velikou míru otevřenosti vůči sportovnímu prostředí, nezměrnou snahu vše do hloubky 

vysvětlovat a především komunikovat. Vnímali jsme velmi pozitivně nastavení termínů pro veškeré dotační 

výzvy, a to i v době, kdy byl vznikající úřad pod neustálým tlakem kvůli pandemii nemoci COVID-19. 

Oceňujeme velikou snahu pracovníků NSA o restart sportu, jenž je tak důležitý pro zdravý životní styl. 

 

Jako zástupci středních a menších sportovních svazů nezastupujeme povětšinou profesionální 

sportovce. Naše svazy sdružují statisíce amatérských sportovců, kteří každým dnem vyhlížejí uvolnění 

možností pro sportování. Téměř roční omezení přináší velké problémy i nám a našim klubům. K tomu se 

nyní připojuje i nervozita týkající se našeho vztahu s NSA.      

 

Vnímáme složitost dnešní doby, nicméně bychom z výše uvedených důvodů uvítali osobní jednání 

s našimi zástupci, které by pomohlo vyjasnit vzájemné postoje a snad i rozptýlilo naše obavy.  

 

V úctě 

 

Ondřej Bahník, předseda Českého bridžového svazu 

Antonín Bauer, předseda České triatlonové asociace 

Eva Bartůňková, členka Pléna ČOV a Komise neolympijských sportů ČOV 

Jan Bloudek, předseda Českého horolezeckého svazu 

Jan Boháč, předseda Českého svazu kanoistů 

Jiří Boček, předseda Českého svazu karate 

Tomáš Březina, generální sekretář České unie kolečkových sportů 

Jiří Cedidlo, předseda Svazu národní házené 



Jiří Dolejš, předseda Českého svazu juda 

Martin Dvořák, prezident Českého svazu tanečního sportu 

Jiří Hais, předseda Českého svazu akrobatického rock and rollu 

Marek Hájek, předseda České asociace extrémních sportů 

Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a FISAF.CZ 

Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu 

Zdeněk Horáček, předseda Českého lukostřeleckého svazu 

Drahoslav Hušek, předseda Českomoravské sáňkařské asociace  

Jiří Jančálek, prezident České kuželkářské asociace 

Radek Janus, předseda České asociace tradičního karate 

Filip Juda, prezident Asociace malého fotbalu ČR 

Martin Komárek, předseda Českomoravského svazu hokejbalu 

Jan Lankaš, předseda Česká asociace skateboardingu 

Marek Lazor, prezident Českého svazu Taekwon-Do ITF 

Martin Máčel, prezident České unie kolečkových sportů 

Dušan Macháček, předseda Českého veslařského svazu 

Ivan Matějů, místopředseda Českého svazu orientačních sportů 

Tomáš Navrátil, prezident Českého minigolfového svazu 

František Nejedlo, generální sekretář Českomoravského biliardového svazu 

Viktor Novotný, prezident Šachového svazu ČR 

Václav Pártl, předseda Českého svazu metané 

Jiří Pěknice, předseda Českého svazu vodního motorismu  

Roman Pokorný, předseda České lakrosové unie 

Matěj Pravda, generální sekretář Český svaz kolečkového bruslení 

Pavlína Procházková, prezident Czech in-line alpine 

Richard Růžička, předseda Českého svazu karate JKA 

Milan Schwarz, člen Pléna ČOV a Komise neolympijských sportů ČOV 

Hanuš Slavík, prezident České kuželkářské a bowlingové federace 

Jana Slavíková-Vozábová, předsedkyně České asociace cheerleaders  

Petr Stoklásek, prezident České federace koulových sportů  

Belo Svitek, předseda Svazu zápasu České republiky 

Filip Šuman, předseda Českého florbalu 

Petr Tojnar, předseda Českého svazu skibobistů 

Daniel Valeš, předseda Českého korfbalového svazu 

Karel Vopička, prezident České bowlingové asociace 

Gabriel Waage, předseda České softballové asociace 

Stanislav Žídek, předseda Českého krasobruslařského svazu 


