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Tento materiál je předkládaný z důvodu současné nevyhovující situace v oblasti fungování Centra sportovní 

medicíny (dále CSM) a nutnosti jeho restrukturalizace a nastavení další činnosti. 

 

Dosavadní činnost CSM 

CSM bylo založeno v roce 2015 a navázalo na činnost původního pracoviště, a to Laboratoře sportovní 

motoriky. Tuto laboratoř vedla do poloviny roku 2014 bývalá prorektorka doc. Jandová, po níž jsem vedením 

laboratoře byl pověřen já. Důvodem pro změnu vedení byla neuspokojivé fungování laboratoře. Po svém 

nástupu v říjnu 2014 jsem laboratoř přebíral ve velmi znepokojivém stavu s velkými nesrovnalostmi v otázce 

financí, nedostatečné odbornosti pracovníků a zanedbaném stavu přístrojového vybavení. 

Od ledna 2015 byl proto nastaven nový systém a byla smluvně zajištěna spolupráce s MUDr. Mottlovou, která 

zabezpečuje sportovní prohlídky, tělovýchovné lékařství a rehabilitační medicínu. Její spolupráce byla 

ošetřena pachtovní smlouvou. Dále byla provedena údržba přístrojového vybavení tak, aby umožňovalo jeho 

používání. Z hlediska financování byl proveden interní ekonomický audit. 

 

Současný stav CSM 

Činnost CSM lze v současné době rozdělit do tří částí: 

1. Biomechanická činnost 

V rámci biomechanické činnosti je realizována věda a výzkum, publikační činnost, jsou zpracovávány 

diplomové a bakalářské práce. Nejvýznamnějším výsledkem je především účast na realizaci projektu 

TAČR. 

2. Funkční zátěžové testy 

Sportovní medicínu a tělovýchovné lékařství zajišťuje MUDr. Mottlová, se kterou je smluvně 

dohodnut podíl na realizovaných tržbách. 

3. Rehabilitační lékařství 

Rehabilitační lékařství je realizováno prostřednictvím soukromé praxe MUDr. Mottlové, která na 

základě pachtovní smlouvy platí pravidelné poplatky. 

 

Jelikož finanční stránka CSM není v poslední době příliš uspokojivá, je přibližně od září řešena nová pachtovní 

smlouva s MUDr. Mottlovou. Stávající smlouva jí byla v dubnu 2019 ze strany děkanátu vypovězena a budoucí 

situace fungování CSM je tak v současné době nevyjasněná. 

 

Návrh budoucího fungování CSM 

V oblasti vědy a výzkumu bude snaha o získání grantu (letos byla podána žádost o grant GAČR) a pokračování 

v publikační činnosti. 

Měla by být vytvořena nová smlouva mezi CSM a MUDr. Mottlovou, aby byly udrženy smluvní závazky se 

zdravotními pojišťovnami a byla zaručena péče o dosavadní klientelu. Smluvní zajíštění zároveň zaručí CSM 

pravidelný příjem. V rámci smlouvy by měla být vyřešena i personální problematika. 

Do práce CSM by měla být více zapojena Katedra tělesné výchovy a sportu, a to v rámci pregraduální výuky 

(zátěžová fyziologie, biomechanika, první pomoc, fyziologie, sportovní výživa, teorie tréninků apod.). Je zde 

mimo jiné předjednaná dohoda s MUDr. Mottlovou na spolupráci a případné výuce. 


