
Vedení Národní sportovní agentury je kompletní 
 
(Praha, 15. října 2019) Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička jmenoval své dva 
místopředsedy, Mgr. Iva Lukše a Ing. Michala Janebu. Národní sportovní agentura začíná 
nabírat první zaměstnance a připravuje se na převzetí kompetencí od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. 
 
Předseda Národní sportovní agentury (dále jen agentury) Milan Hnilička byl do funkce 
jmenován na zasedání vlády 26. srpna 2019. Ihned po jmenování se rozeběhl kolotoč jednání 
a vyřizování úkonů, bez kterých by agentura nemohla vzniknout: „Těch úkonů byly skutečně 
desítky, mezi nejdůležitější patří dohoda mezi MŠMT a agenturou ohledně delimitace 
(převedení) zaměstnanců a prostředků, poté prvního návrhu systemizace služebních a 
pracovních míst ve spolupráci s Ministerstvy financí a vnitra, respektive návrh první 
organizační struktury agentury. Kromě sestavování úřadu se zabývám od začátku směřováním 
a pojetím oblasti podpory sportu, komunikací a sbíráním podnětů od sportovního prostředí, 
které agentura využije při tvorbě dotačních programů ve sportu“, vysvětluje předseda 
agentury Milan Hnilička a dodává: „Klíčovým dokumentem ke vzniku byla systemizace, kterou 
vláda schválila. Díky tomuto dokumentu jsem mohl jmenovat místopředsedy a agentura může 
začít nabírat první zaměstnance.“ 
 
1. místopředseda agentury Mgr. Ivo Lukš je dlouhodobým úspěšným profesionálním 
sportovcem, který se může mj. pyšnit čtyřmi tituly mistra ČSR a ČR v nejvyšší basketbalové lize 
mužů. Po ukončení sportovní kariéry se začal Ivo Lukš věnovat dotacím, což by měla být jeho 
sféra působnosti i v rámci agentury. Kariéru dotačního experta začal na Krajském úřadě 
Středočeského kraje, poté působil v rámci rezortů Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 
kultury i školství. „Situaci v českém sportu sleduji dlouhodobě a zejména financování není 
v posledních letech ideální. Moje jmenování do funkce místopředsedy beru jako výzvu a šanci, 
jak pomoci narovnat finanční prostředí v českém sportu.“ uvedl 1. místopředseda agentury 
Ivo Lukš. 
 
2. místopředsedou byl jmenován Ing. Michal Janeba, který bude mít na starost zejména vnitřní 
provoz agentury: „Jedná se pro mě o velikou čest. S agendou Národní sportovní agentury jsem 
již velmi dobře seznámen, a ačkoliv bude zejména v prvních letech na budování celého úřadu 
hodně práce, pevně věřím, že nejen sportovní veřejnost ocení její přínos pro český sport.“ 
Místopředseda Michal Janeba má bohaté zkušenosti z manažerských pozic jak ve státní, tak 
soukromé sféře. Působil například jako náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní 
ruch na Ministerstvu pro místní rozvoj, vedoucí oddělení pro regionální a mezinárodní vztahy 
v Czech Tourism nebo jako generální ředitel a předseda představenstva BH Centrum a.s., 
vlastníka Prague Hotel Marriot. 
 
„Již při projednávání novely zákona o sportu, jehož součástí byl i vznik agentury jsem 
deklaroval, že do vedení agentury nebudu v žádném případě jmenovat politické trafikáře, ale 
zkušené odborníky. Místopředsedové Lukš a Janeba mají za sebou dlouhodobě úspěšnou 
kariéru a jsem přesvědčen, že je to pravá volba, která pomůže českému sportovnímu 
prostředí“ uvedl ke jmenování svých místopředsedů Milan Hnilička.  
 



Agentura bude provizorně sídlit v kancelářích CzechTourism na Vinohradské ulici. V současné 
době bude v agentuře působit 18 zaměstnanců. Od 1.1. 2020 se jejich počet  navýší na 43 
stálých zaměstnanců. 
 
 
 
Kontakt: Jakub Večerka, tiskový mluvčí, vecerka@agenturasport.cz 


