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1 ÚVOD 

Sport je dnes naprosto neoddiskutovatelným fenoménem a součástí života celé 

moderní společnosti. Každý den máme možnost sledovat pozoruhodné výkony a překonávání 

sebe sama v podání těch nejlepších sportovců naší planety. 

Sport však není jen o desetinách sekund, rozhodujících milimetrech, anebo zlomcích 

bodů na televizních obrazovkách a monitorech počítačů. Je to také náš vlastní způsob 

životního stylu hluboko zakořeněný uvnitř lidské mysli, dovolující v uspěchané době 

každodenního života zahlceného povinnostmi a prací nalézt pár okamžiků pro sebe 

samotného, pro svůj vlastní prožitek, pro svůj vlastní boj, pro svůj útěk od stereotypu a 

překonání vlastních limitů. 

Každý pak má tyto meze nastaveny jinak a jinde, někdo vydrží trávit celé hodiny mezi 

čtyřmi stěnami posilovny, jiný zase tráví volný čas na tradičním fotbálku s přáteli 

zakončeném u skleničky piva. Pro mě, stejně jako nespočet dalších sportovních nadšenců v 

celé České republice je tímto prostředkem jízdní kolo, dovolující rychlý a elegantní útěk 

z civilizace. Závodní jízdní kolo. 

 Přirozenou lidskou vlastností je totiž soupeření a porovnávání se s ostatními, mimo 

jiné pro tuto potřebu se lidé organizují v různých sportovních organizacích. V případě 

samotné cyklistiky je však opravdových profesionálních týmů jen nepatrný zlomek. 

Převážnou většinou jsou kluby amatérské, fungující na základě vzájemné spolupráce svých 

členů a radosti z pohybu v sedle. 

Jedním s velkého počtu takovýchto klubů u nás je i CK Hobby Bohumín. Ryze 

amatérský klub také založený na nadšení svých členů, avšak i tento potřebuje disponovat 

nezbytnými finančními prostředky, aby pokryl výdaje spojené s provozem své každodenní 

činnosti, což není v podmínkách dnešní ekonomické situace příliš jednoduché. Obzvláště 

v podmínkách Severní Moravy a Slezska a zvláštnostech vycházejících z podstaty 

cyklistického sportu. 

Cílem této diplomové práce je objasnit hlavní oblasti působení a činností tohoto 

cyklistického klubu, rozebrat jeho financování a hlavně navrhnout řešení, která by mohla vést 

ke zlepšení těchto činností a lepšímu sportovnímu zážitku jeho členů. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ A PRINCIPY 

FINANCOVÁNÍ 

Teoretická část této práce se věnuje vymezení některých důležitých pojmů jako je 

sport či právní formy sportovních institucí v České republice. Zvláště se pak věnuje některým 

možnostem financování sportu u nás. 

 

2.1 Sport 

2.1.1 Definování sportu 

Existuje mnoho definic, které se snaží tento široký pojem vymezit, všechny jej uvádějí 

jako výsledek tělocvičných činností, případně v širším pojetí, jako celospolečenský faktor. 

Zatímco S.Tilt definuje sport jako „ formu tělesné výchovy, jejímiž specifickými rysy 

jsou snaha o dosažení maximálního výkonu, specializace, soutěžení, závodění trénink“1, a 

poukazuje tak především na výkonnostní složku sportu, tak B. Choutková tvrdí, že „sport je 

spontánní a zájmovou činností, která poskytuje radost a osvěžení, je významným prostředkem 

zdravotní a sociální prevence“2. Z této definice je naopak patrný větší příklon k sociální sféře 

sportu, jako prostředníka zdravého životního stylu člověka a moderního způsobu života 

založeného na pohybu. 

Je tedy patrné, že sport jako takový je, ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát 

celkem rozsáhlý pojem a existuje mnoho způsobů jak jej vymezit, všechny definice mají 

ovšem jedno společné pojítko, tím je fyzický pohyb jako základní prvek sportovní činnosti. 

  

2.1.2 Sport jako fenomén  

V průběhu let, které uběhly od revoluce v roce 1989, se u nás zásadním způsobem 

změnilo vnímaní sportu a tělesné výchovy v očích široké veřejnosti. I do této oblasti lidské 

činnosti postupně naplno vstoupily tržní mechanismy a sport se tak stal nedílnou každodenní 

součásti života celé moderní společnosti.  

                                                 
1 Uvádí DURDOVÁ, Irena. Ekonomické aspekty sportovního managementu. 2012. str. 14. 

2 Uvádí DURDOVÁ, Irena. Ekonomické aspekty sportovního managementu. 2012. str. 15. 
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Na začátku 21. století se pak oblast sportu stává všeobecně vnímaným fenoménem, 

neodmyslitelně propojeným se současnou etapou vývoje lidstva. Toto je způsobeno především 

širokým spektrem lidí, kteří se sportu v nejrůznějších formách věnují a to jak aktivně, 

v rekreační formě anebo pouze pasivně.  Pro všechny tyto „spotřebitele“ je nutno vytvořit co 

možné nejpříznivější podmínky tak, aby jim bylo umožněno provozovat pohybové aktivity 

v co možná nejkvalitnějším prostředí odpovídajícím nejnovějším poznatkům a trendům v této 

oblasti. 

S touto neustále vzrůstající oblibou navíc souvisí i logické propojování sportu a 

tělesné kultury s ostatními oblastmi lidského života.  Sport je díky svým charakteristickým 

vlastnostem v nejrůznějších podobách propojen s mnoha dalšími obory lidské činnosti. 

Můžeme tak bez nadsázky říci, že sport jako takový má dnes dalekosáhlý politický, 

společenský a samozřejmě také ekonomický význam, který s největší pravděpodobností stále 

poroste. 

 

2.1.3 Faktory ovlivňující růst významu sportu  

Existuje celá řada skutečností, které podporují neustálý sociálně-ekonomický rozvoj 

sportu, nejdůležitějšími z nich jsou: 

• Nárůst nových druhů pohybových aktivit a sportovních odvětví 

• Zvyšování množství volného času populace 

• Všeobecné vnímání sportu jako symbolu zdravého životního stylu 

• Různorodost populace věnující se pohybovým aktivitám 

• Nárůst konkurenčního prostředí v oblasti sportovních zařízení, vedoucí ke zvýšení 

kvality a snižování ceny poskytovaných služeb 

• Neustálý vznik nových sportovišť a nárůst výroby sportovního vybavení, a nové tech-

nologie v této oblasti 

• Růst sportovního marketingu a rozvoj sportovní reklamy 

• Jednoznačný rozvoj a redefinování marketingu ve sportu 

• Zvyšování zájmu médií na všech úrovních  
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• Nárůst poptávky po sportovních produktech nemateriálního charakteru (služby) 

• Nové možnosti vzdělávání v oblasti sportu a také nárůst pracovních pozic v tomto od-

větví 

• Globalizace a celosvětové rozšíření povědomí o sportu[4,5; Durdová] 

 

2.2  Právní formy sportovních institucí v České republice 

Sportovní kluby u nás mohou vznikat jako obchodní společnosti, anebo občanská 

sdružení, která jsou velmi rozšířená. Pokud jsou založeny jako obchodní společnosti, jsou 

strukturovány převážně jako akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným a jejich 

organizační struktura je pevně dána obchodním zákoníkem. 

Organizační struktura klubu je zvolena tak, aby pokud možno pomohla naplnit cíle 

této sportovní nebo tělovýchovné instituce. Tyto cíle jednoduše dělíme do tří oblastí. 

 

• Sportovní – důraz na co možná nejúspěšnější reprezentaci organizace při sportovních 

soutěžích a jiných akcích. 

 

• Ekonomické – zajištěni finančních zdrojů pro bezproblémový provoz a vytváření 

optimálních podmínek včetně materiálního vybavení. 

 

• Sociální – dodržovaní etických norem, přínos sportovní organizace pro své okolí, 

výchova mladých sportovců. 

 

Při plnění všech těchto cílů, které se mnohdy navzájem prolínají, je vždy nezbytně 

nutné řídit se svými finančními možnostmi. [4,5; Durdová] 
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2.2.1 Obchodní společnosti 

Jak je neuvedeno výše, v oblasti sportu se u nás vyskytují organizace se strukturou 

obchodních společností. Některé tělovýchovné jednoty, dřivě výhradně občanská sdružení se 

dnes transformují na tyto obchodní společnosti z důvodů výhodnějšího daňového režimu pro 

podnikatelskou činnost, na úkor činnosti veřejně prospěšné. Sportovní organizace mající 

formu obchodní společnosti jsou pak registrovány jako akciové společnosti případně 

společnosti s ručením omezeným. 

 

Akciové společnosti (a. s.) 

Typická právní forma například fotbalových klubů první ligy u nás3. Tvorba její 

struktury je na vyšších úrovních řízení vázána obchodním zákoníkem. V modelu akciové 

společnosti se jedná o tyto orgány 

• Valnou hromadu - (projednává změny stanov, rozhoduje o zvýšení základního jmění 

společnosti, volí a odvolává dozorčí radu, schvaluje roční uzávěrku, rozhoduje o zru-

šení společnosti, odvolává členy představenstva, není li určeno jinak atd.) 

• Dozorčí radu – kontrolní orgán (prosazuje strategické záměry akcionářů, dohlíží na 

uskutečňování podnikatelské činnosti) 

• Představenstvo – statutární orgán (řídí akciovou společnost a jedná jejím jménem, 

rozhoduje o všech jejích záležitostech, pokud toto není vsazeno do kompetencí valné 

hromady) 

• Vrcholový management (profesionální operativní řízení, formováno dle specifické 

povahy a požadavků dané organizace) 

 

 

 

 

                                                 
3 AC Sparta Praha a.s., 1. FK.Příbram a.s. atd. Tehdejší ČMFS důrazně doporučoval klubům hrající nejvyšší 
soutěže změnu právní formy. 
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Obr. 2. 1 Organizační struktura akciové společnosti 

 

Zdroj: DURDOVÁ, Irena. Ekonomické aspekty sportovního managementu. 2012. str. 96. 

 

Společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) 

Stejně jako akciové společnosti musí respektovat obchodní zákoník a mít tak pevně 

předepsanou strukturu orgánů společnosti. V podmínkách těchto společností jsou tyto orgány 

rozdílné. 

• Valná hromada – nejvyšší orgán společnosti (schvaluje roční účetní uzávěrku, schva-

luje stanovy, rozhoduje o úhradě ztrát a rozdělení zisku, jmenuje a odměňuje jednate-

le, může vyloučit společníka či rozhodnout o zrušení společnosti) 

• Jednatel, jednatelé – statutární orgány společnosti, je-li jich více, každý z nich je 

oprávněn jednat jménem společnosti samostatně (informují společníky o záležitostech 

týkajících se společnosti, vedou jejich seznam a zajišťují řádné vedení účetnictví, pří-

padně jiných předepsaných evidencí) 

• Dozorčí rada (přezkoumává roční uzávěrku, nahlíží do účetních knih či jiných dokla-

dů pro kontrolu, podává zprávy valné hromadě a dohlíží na činnost jednatelů) 

Profesionální management je u sportovních klubů vedených jako společnost  

s ručením omezeným veden mimo orgány stanovené obchodním zákoníkem.  

[9; Kosík, Pacut] 
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Obr. 2. 2 Organizační struktura společnosti s ručením omezeným 

 

Zdroj: DURDOVÁ, Irena. Ekonomické aspekty sportovního managementu. 2012. str. 98. 

 

2.2.2 Občanská sdružení 

Občanské sdružení je nejstarší a také nejčastější právní formou sportovních klubů a 

organizací na území České republiky. Činnost těchto sdružení je upravena zákonem o 

sdružování občanů č. 83/1990 Sb. ze dne 29. března 1990. jenž byl několikrát novelizován, 

naposledy dne 22. prosince 2011 zákonem č. 420/2011 Sb. Tato novelizace nabyla právní 

účinnosti 1. ledna 2012. [4; Durdová] 

 

Tab. 2. 1 Počet občanských sdružení v České republice v letech 2004 - 2012 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet 53 306 54 963 58 347 61 802 65 386 68 631 72 111 75 627 77 801 

Zdroj:Vlastní zpracování dat z www.neziskovky.cz 

 

Občanské sdružení vzniká registrací, návrh na tuto registraci se musí podat na 

Ministerstvo vnitra České republiky. Tento návrh je připraven tzv. přípravným výborem. Ten 

se musí skládat z minimálního počtu tří občanů, a alespoň jeden z nich musí být starší 

osmnácti let. Ti musí návrh podepsat, uvést své pravdivé údaje (jméno a příjmení, bydliště a 

rodná čísla) a stanovit, kdo z členů starších osmnácti let je oprávněn jednat jejich jménem 
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(tzv. zmocněnec). Úplný návrh na registraci se poté společně s dvojím vyhotovením stanov 

klubu zasílá na adresu Ministerstva vnitra České Republiky4. 

Přípravný výbor je pak oprávněn jednat jménem sdružení až do vytvoření orgánů, 

které jsou upraveny ve stanovách. Zdali návrh postrádá některé potřebné náležitosti, musí 

Ministerstvo vnitra přípravný výbor nejpozději do pěti dnů od jeho doručení upozornit. Řízení 

o registraci nebude zahájeno, pokud tyto nedostatky nebudou odstraněny. Samotné řízení je 

pak zahájeno dnem, kdy je doručen doplněný a úplný návrh dle všech příslušných právních 

předpisů (o tomto datu je informován zmocněnec) a končí doručením oznámení o registraci 

zmocněnci. Nově vytvořené občanské sdružení si zřídí u některé bankovní instituce běžný 

účet, požádá o přidělení IČO a splní další nutné evidenční náležitosti. [1; Boukal] 

Organizační struktura občanských sdružení se odvíjí od stanov, jež jsou základním 

dokumentem občanského sdružení a musí obsahovat některé důležité náležitosti. 

• Název klubu (sdružení), neměl by být matoucí, zavádějící a také zaměnitelný s názvem 

jiného klubu. 

• Sídlo klubu, které bude zapsáno v příslušném rejstříku, v případě jeho změny je tuto nutno 

oznámit (jedná se o změnu stanov). 

• Poslání klubu, vystihuje podstatu vzniku občanského sdružení (např. provozování určitého 

sportovního odvětví ve všech jeho podobách, věkových kategoriích a úrovních.) 

• Vznik a zánik členství v klubu 

• Určení orgánů a otázky týkající se výroční schůze (co se schvaluje, posuzuje, předkládá a 

také jak často se bude volit řídící orgán – volební období) 

• Povinnosti a také práva jednotlivých členů 

• Hospodaření s majetkem klubu a jeho správa (musí vycházet z platných zákonů o účetnic-

tví a daňových zákonů) 

• Určení osoby, která bude navenek vystupovat ve jménu klubu (statutární zástupce)  

      [9; Kosík, Pacut] 

                                                 
4 Ministerstvo vnitra, Náměstí hrdinů 3, Praha 4, PSČ 140 21 
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Ve stanovách by měla jednoznačně být projednána organizační struktura na úrovni 

orgánu klubu, a to následovně: valná hromada, prezident klubu, výbor klubu a dozorčí rada. 

Realizace jejich činnosti je odlišná než u obchodních společností a to navzdory stejným 

názvům. 

 

Valná hromada v klubu, který má formu občanského sdružení, vykonává následující 

činnosti. 

• Projednávání zprávy o činnosti a hospodaření klubu, o stavu jeho majetku a také práv 

a závazků 

• Projednávání zprávy dozorčí rady 

• Projednávání a případné schválení rámcově či přesně stanoveného rozpočtu klubu pro 

následující období 

• Stanoví jednorázový klubový příspěvek pro zájemce o členství v klubu a výši ročního 

příspěvku pro stálé a aktivní členy 

• Schvalování podmínek pro smluvní členství 

• Přijímá čestné členy klubu 

• Volí členy výboru daného klubu 

• Určuje volební období orgánů 

• Volí a také odvolává dozorčí radu 

• Rozhodování o klubovém nemovitém majetku a o převodu jeho vlastnictví 

• Rozhodování o vstupu nebo vystoupení z daného klubu a také spolkových institucí a 

organizací 

• Disponuje právem doplňovat, upravovat či jinak rozhodovat o změnách stanov 

• Rozhodování ohledně rozpuštění, zániku, rozdělení, anebo sloučení klubu 
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Prezident klubu má tyto oprávnění: 

• Svolává valnou hromadu (řádnou i mimořádnou) 

• Řídí zasedání výboru, které se koná minimálně jednou měsíčně 

• Uzavírá pracovně právní vztahy jménem daného klubu 

• Sjednává a uzavírá písemně právní úkony jménem daného klubu 

 

Výbor klubu 

Přijímá a zabývá se věcmi, které nejsou výhradně v kompetenci valné hromady a také 

záležitostmi, které mu byly valnou hromadou svěřeny k projednání. 

 

Dozorčí rada 

Tento orgán má oprávnění kontrolovat veškeré finanční a účetní záležitosti, stav 

hospodaření s penězi, majetkem a právy klubu. Poté o tomto podává zprávy výboru klubu a 

valné hromadě. 

Rovněž se zabývá a rozhoduje v případech sporu o kvalitu účetních, právních a 

finančních dokladů. V tomto případě navrhuje nápravná opatření případných nedostatků. 

 

Obr. 2. 3 Organizační struktura občanského sdružení 

 

Zdroj: DURDOVÁ, Irena. Ekonomické aspekty sportovního managementu. 2012. str. 95. 
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Z obrázku vyplývá, že dozorčí rada je vysazena mimo hlavní osu orgánů klubu. 

Důvodem je její kontrolní činnost, jsou voleni valnou hromadou pro to, aby vykonávali 

nezávislou kontrolu, neměli by tak být členy žádných jiných orgánů sportovního klubu.  

[4,5; Durdová] 

 

2.3 Členění národního hospodářství  

Pro pochopení principů fungování neziskových organizací a důvodů jejich vzniku je 

dobré vyčlenit prostor, který je jim v rámci národního hospodářství určen. Jakési určení 

bariér, ve kterých tyto organizace mohou vyvíjet svou činnost a plnit tak svá poslání ve 

vztahu ke společnosti. Existuje celá řada členění, které podle různých kritérií národní 

hospodářství rozdělují. Jedním z nejrozšířenějších je rozdělení podle principu financování 

případně členění podle Victora A. Pestoffa.5 [17; Rektořík] 

 

Obr. 2. 4 Členění národního hospodářství podle principů financování 

 

Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. 2007. str. 13. 

 

Jak je znázorněno na obrázku, národní hospodářství podle principu financování je 

možno základně rozdělit na ziskový a neziskový sektor. 

 

 

                                                 
5 Švédský ekonom – jeho rozdělení využívá pro znázornění veřejného sektoru trojúhelník dále rozdělený na 
sektory. Hranice mezi sektory se mezi sebou prolínají a poukazují na vzájemné propojení jednotlivých sektorů. 
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2.3.1 Neziskový sektor 

Do této sféry spadá ta část národního hospodářství, ve které subjekty získávají finanční 

prostředky cestou přerozdělovacích procesů. Nejsou primárně založeny pro účely podnikání, 

v žádném předpisu však není uvedeno, že nemohou vykonávat žádnou podnikatelskou 

činnost. Hlavním cílem činnosti tak není zisk ve finančním vyjádření, ale zisk ve formě 

užitku, který má zpravidla podobu veřejné služby. Usilují o změnu jednání a chování člověka, 

zlepšení jeho života a prostřednictvím tohoto i celé společnosti. Již samotné definování 

veřejné prospěšnosti je ale značně problematické. Tato skutečnost tak s sebou nese celou řadu 

specifik, předností ale rovněž celou řadu problémů, jenž jsou z  neziskovými organizacemi 

spojeny. 

Neziskový veřejný sektor 

Cílovou funkcí je poskytování veřejné služby. Jedná se tedy o takovou část 

neziskového sektoru, která je financována veřejnými financemi, je řízena a spravována 

veřejnou správou, rozhoduje se v ní prostřednictvím veřejné volby a podléhá veřejné kontrole. 

V praxi jsou to především organizační složky státu, územních celků a některé příspěvkové 

organizace. Mohou to být i organizace produkující aktivity tělesné kultury. 

 

Neziskový soukromý sektor 

Cílovou funkcí je přímý užitek, nikoliv zisk. Tato část je ale financována ze 

soukromých zdrojů fyzických a právnických osob, které od tohoto vložení svých prostředků 

do této konkrétní činnosti neočekávají žádný finančně vyjádřený zisk. Stojí povětšinou mimo 

dosah veřejné zprávy, ale i u nich tvoří veřejná zpráva důležitý prvek jejich okolí (kupříkladu 

intervencí do financování, uzákoněním principů fungování). Příspěvek z veřejných rozpočtů 

není vyloučen, může mít často rozhodující vliv na realizaci aktivit. V rámci tohoto sektoru 

jsou zahrnuty i nestátní neziskové organizace (NNO). 

 

Sektor domácností 

Má významnou roli v rámci národního hospodářství, a to prostřednictvím finančních 

toků a vstupem na trh produktů a kapitálu. S tím souvisí výrazná podpora aktivit tělesné 

kultury. Z praxe neziskových organizací a ekonomiky utváří a dále formuje občanskou 
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společnost. Kvalita této společnosti je pak zpětně stěžejní pro kvalitu těchto neziskových 

organizací. 

 

2.3.2 Ziskový sektor 

Cílovou funkcí je zisk, organizace, které do tohoto sektoru spadají, proto podnikají. 

Tato část národního hospodářství je tedy financována z prostředků získaných subjekty tohoto 

sektoru z prodeje různých statků. Subjekty mohou tyto statky produkovat anebo je dále 

distribuují a to za tržní cenu. Tržní cena se pak formuje na vztahu poptávky a nabídky. 

Organizace ziskového sektoru mohou také sponzorovat organizace sektoru neziskového, mají-

li k tomu potřebné finanční prostředky. Můžeme se zde setkat jak s podnikáním fyzických, 

(nejčastější případ) tak i právnických osob (daleko větší objem prostředků).  

 

Mezi právnické osoby ziskového sektoru zahrnujeme. 

• Družstva řídící se obchodním zákoníkem6 

• Státní podniky s podnikatelskou činností7 

• Obchodní společnosti, které se také řídí obchodním zákoníkem  

Obchodní zákoník dále rozděluje obchodní společnosti na akciové společnosti (a.s.), 

společnosti s ručením omezeným (s.r.o.),  komanditní společnosti (k.s.) a veřejné obchodní 

společnosti (v.o.s.). Každá forma obchodní společnosti má svá specifika.  

[2; Boukal] [17; Rektořík] 

 

2.3.3 Nestátní neziskové organizace 

Jsou významnými nositeli aktivit tělesné kultury. Bylo již uvedeno, že NNO jsou 

primárně zakládány za jinými účely než je maximalizace zisku. Proto získávají nad rámec 

výnosů ze svých vlastních aktivit i dodatečné zdroje z veřejných rozpočtů. Samozřejmě je 

                                                 
6
Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 

7 Zákon o státních podnicích č. 111/1990 Sb. 
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možné, že tato organizace vygeneruje určitý zisk, ten je však zpětně investován do její 

činnosti. NNO existují téměř ve všech oblastech lidské činnosti, včetně péče o zdravotně 

postižené, ochraně životního prostředí, tělesné kultuře, ochraně památek atd. Jsou různorodé a 

mají hluboký přínos pro celou demokratickou společnost. 

M. Lukeš uvádí, že „Neziskové organizace vyplňují prostor mezi trhem, státem a 

rodinou. Slouží k podchycení a využití nejrozmanitějších občanských aktivit, čímž přispívají 

k pozitivním změnám ve způsobu života lidí, ale také celé společnosti.“8 

 

Podle Salamona (2003)9 jsou NNO instituce: 

• Organizované – fungují na základě zakládací smlouvy, která je jasně formulovaná, 

případně zřizovací listiny. Mají danou organizační strukturu a náplň své činnosti. 

• Soukromé – institucionálně oddělené od vlády, což však v žádném případě 

neznamená oddělení od státních financí. Ty jsou pro ně naopak velmi významné 

• Nerozdělují zisk – jak již bylo uvedeno, veškeré zisky musí byt zpětně investovány 

do činnosti. Tento požadavek je zohledněn v našem právním řádu. 

• Samosprávné – mají svou vnitřní strukturu a jasně dané řídící a kontrolní kompetence 

• Dobrovolné – přítomnost nějakého dobrovolného prvku, ve formě a intenzitě se  

jednotlivé organizace liší. [19; Salomon, Sokolowski, List] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  NOVOTNÝ, Jiří, LUKEŠ, Martin. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. 2008. str. 17. 
9 Uvádí také, HOBZA, Vladimír.; REKTOŘÍK, Jaroslav. Základy ekonomie sportu. 2006. str. 27. 
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Tab. 2. 2 Počet NNO v České republice v letech 2002 - 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z www.neziskovky.cz 

 

 

2.4 Možnosti financování sportu v České republice 

Ačkoliv existuje relativně mnoho způsobů, jak zajistit potřebné finanční prostředky, 

jejich získávání je zcela jistě trvale jedním z nejzávažnějších problémů současného 

managementu sportovních klubů. Ty jsou však zcela nezbytné pro úspěšný a bezproblémový 

chod organizace.  

Všechny složky tělesné kultury a sportu jsou výrazně podporovány dotacemi 

z veřejných rozpočtů, avšak jak uvádí V. Hobza, „ Vzhledem k rozšířenosti a oblíbenosti 

„sportu pro všechny“ největším zdrojem tělesné kultury je rozpočet domácností.“10 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 HOBZA, Vladimír, REKTOŘÍK, Jaroslav. Základy ekonomie sportu. 2006. str. 52. 

Počet NNO v letech 2002 - 2012
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57414556045309051025
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Obr. 2. 5 Struktura financování sportu v České republice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat na základě informací z www.msmt.cz 

 

V praxi se poté nejčastěji uplatňuje více zdrojové financování, systém, který 

kombinací finančních prostředků z mnoha zdrojů vytváří fond přímo určený na podporu 

tělovýchovy a sportu. Tyto zdroje lze pak obecně rozdělit na dva hlavní druhy: 

• Centrální 

• Lokální 

Platí zde základní pravidlo určující, že prostředky (respektive jejich možné maximum) 

by měly být směrovány tam, kde je jich potencionálně nejvíce třeba. A sice do krajských nebo 

regionálních rozpočtů. 

Obecný tok financí z veřejných zdrojů, které následně slouží k financování sportu, 

zobrazuje následující obrázek. 

 

 

 

 

Struktura financování sportu v České republice
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Obr. 2. 6 Finanční podpora sportu a tělovýchovy z veřejných prostředků v ČR 

 

Zdroj: PEKOVÁ, Jitka.; PILNÝ, Jaroslav.; JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance veřejného 

sektoru. 2008. str. 436. 

 

2.4.1 Financování sportu z centrálních zdrojů  

Tyto prostředky jsou v rámci centra každoročně soustřeďovány ve státním rozpočtu 

v kapitole MŠMT (č. 333).  

Státní rozpočet je nejvyšším typem veřejného rozpočtu. Je každý rok schvalován 

parlamentem a je jím řízeno hospodaření státu v daném kalendářním roce, představuje tak 

jakýsi závazný plán. Jeho konkrétní skladba je pak upravena samostatným zákonem.  

Mezi hlavní příjmy této kapitoly pak patří: 

 Státní zdroje 

• Finanční prostředky, které jsou přidělovány přímo do rozpočtu MŠMT 

• Finanční prostředky přidělované MŠMT z kapitoly Všeobecná pokladní správa 
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Nestátní zdroje 

Zejména příjmy loterijní společnosti Sazka, 50% podíl z výnosů loterií této společnosti 

Také podíl z výnosů ostatních loterijních společností, které mají státní licenci nebo jsou přímo 

provozovány státem. Určeno podle loterijního zákona na podporu tělovýchovy a sportu11.  

 

Obr. 2. 7 Rozdělování státních zdrojů na podporu tělovýchovy a sportu v ČR 

 

Zdroj: PEKOVÁ, Jitka.; PILNÝ, Jaroslav.; JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance veřejného 

sektoru. 2008. str. 437. 

 

Státní dotace na financování sportu (dotace z MŠMT) 

Státní dotace ze státního rozpočtu České republiky přímo určené na financování sportu 

plynou do veřejných rozpočtů jako investiční a neinvestiční dotace.  

 

 

 

                                                 
11 Zákon č. 115 ze dne 28. Února 2001ve znění zákona č, 219 ze dne 5. května 2005. Vymezuje sport jako 
veřejně prospěšnou činnost a ukládá příslušným ministerstvům povinnost sport podporovat. 
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Neinvestiční výdaje 

• Veřejně prospěšné programy – tyto programy jsou zvlášť zaměřeny na mládež 

(kupříkladu Sport pro všechny, sport handicapovaných anebo různé programy pro 

talentované sportovce) a zvlášť zaměřené na dospělé sportovce. 

• Provoz a údržba tělovýchovných zařízení 

• Státní sportovní reprezentace 

• Resortní sportovní centra – programy MV a MO koordinované s programy MŠMT 

[15; Peková, Pilný, Jetmar] 

 

Konkrétně pro rok 2013 poskytuje MŠMT dotace pro sport v následujících 

programech: 

• Program I – Sportovní reprezentace České republiky (Podpora sportovní přípravy 

reprezentantů v kategoriích juniorů a dospělých) 

• Program II – Sportovně talentovaná mládež (zaměření na Sportovní centra mládeže, 

sportovní příprava talentů juniorské a dorostenecké kategorie) 

• Program III – Všeobecná sportovní činnost (Podpora oblasti volnočasového, školního a 

univerzitního sportu) 

• Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení (Podpora udržování a provozování 

sportovních zařízení v zájmu NNO) 

• Program V – Organizace sportu (podpora zaměřená na plnění sportovní, organizační a 

obsahové činnosti NNO) 

 

Investiční výdaje 

Poskytují se různým občanským sdružením, sportovním svazům aj. Pro rok 2013 se 

jedná o Program 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, ten je dále 

rozveden do dvou podtitulů: 

• Subtitul 133512 - Podpora materiálně technické základny sportovních organizací 

• Subtitul 133513 -  Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace 



 

25 

 

 

Prostředky Českého svazu tělesné výchovy 

ČSTV je sdružující organizací zahrnující sportovní, tělovýchovné a turistické svazy, 

které působí v celé České republice. Dále sportovní kluby a tělovýchovné jednoty a jejich 

sdružení, ty však musí být ustanoveny jako občanská sdružení. Úkolem a posláním je 

podporovat sport, tělesnou výchovu, sportovní reprezentaci České republiky a také přípravu 

této sportovní reprezentace. Spolková tělovýchovná činnost je u nás vyvíjena ve více než 

80 000 sportovních klubech či jednotách a ve více než 150 sportovních svazech, komorovou 

strukturu ČSTV je možno shlédnout v příloze č. 7. 

ČSTV patří mezi hlavní občanská sdružení, která jsou pravidelným příjemcem dotací 

MŠMT, dále je to Česká obec sokolská, Autoklub ČR, Orel a dalších více než 20 občanských 

sdružení. O samotném rozdělování dotací rozhoduje Rada pro tělovýchovu a sport, jejíž 

doporučení jsou následně předkládány ministru mládeže, školství a tělovýchovy. MŠMT 

každoročně vydává dokument „Státní podpora sportu“.  

 

2.4.2 Prostředky z lokálních zdrojů 

Na místní (lokální) úrovni se mohou finančními prostředky vynaloženými pro provoz 

sportovních klubů a jiných institucí rozumět tyto zdroje: 

 

• Rozpočty jednotlivých krajských úřadů 

• Rozpočty měst a obcí 

• Ostatní možné zdroje 

 

Rozpočty krajských úřadů 

V rozpočtu Krajských úřadů se trvale nenachází žádná položka přímo poukazující na 

možnost financování sportu. Rada kraje však může rozhodnout o poskytnutí dotace určené pro 

občanské sdružení působící v oblasti sportu nebo tělesné výchovy12, konečné rozhodnutí je 

                                                 
12 Až do výše 200 000Kč pro jedno občanské sdružení na období jednoho kalendářního roku 
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pak na zastupitelstvu daného kraje. Jsou zde také rozdělovány prostředky finančního 

charakteru pro jednotlivé školy. A právě část těchto prostředků je poté využívána na podporu 

tělovýchovy v těchto institucích. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o dotace plynoucí  

z rozpočtu MŠMT, které si rozděluje příslušný krajský úřad dále dle svých kritérií.  

Na krajské úrovni také funguje ČSTV ve formě krajských sdružení, která sdružují 

sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a různé jiné sportovní členské organizace a plní zde 

několik funkcí: 

• Správa vlastního svěřeného majetku 

• Správa zdrojů, které jsou určeny pro sdružené instituce a subjekty 

• Snaží se vytvářet, případně se alespoň podílet na vytváření co nejlepších podmínek pro 

sportovní, turistické a další tělovýchovné činnosti. A to jak ekonomických a finanč-

ních, tak i materiálních 

 

Rozpočty měst a obcí 

Finanční podpora z rozpočtu obce může být i významným zdrojem pro sportovní 

organizaci. Závisí však na možnostech a preferencích příslušného města či obce, které mohou 

být ovlivněny mnoha faktory, z nichž mnoho není vůbec ovlivnitelných samotnou sportovní 

organizací (velikost obce, demografické složení obyvatelstva, anebo geografická poloha). 

Ačkoliv je tedy rozpočet obcí relativně dostupným zdrojem, je nutné si uvědomit, že žádný 

z platných právních předpisů neukládá obci povinnost finančně podporovat sportovní instituce 

a rozvoj tělovýchovy. Závisí tedy na schopnostech a dovednostech sportovních manažerů a 

funkcionářů přesvědčit odpovědné orgány obce o přínosech a významu takovéto investice pro 

obyvatelstvo a obec samotnou. A to i přes veškerá úskalí s tím související. [15; Peková, Pilný, 

Jetmar] 

 

2.4.3 Ostatních zdroje financování 

    Darování 

Hlavními charakteristickými vlastnostmi daru jsou jeho bezplatnost a dobrovolnost. 

Jeho předmětem pak může být téměř cokoliv, může se jednat jak o finanční prostředky, tak i 
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různé druhy materiální výpomoci a v neposlední řadě i služby. Důležitou podmínkou však je 

vlastnické právo dárce na věci, kterými obdarovává. 

Je zde tedy naprosto patrný rozdíl mezi darováním a sponzoringem, v případě 

darování se totiž obdarovaná strana v žádném případě nijak nezavazuje vykonat jakékoliv 

protiplnění dárci (resp. darovací smlouva jej k ničemu takovému nezavazuje). Ten totiž 

poskytuje majetkové hodnoty zcela dobrovolně, ze své vlastní vůle. [7; Durdová] 

 

    Bankovní úvěry 

I když bankovní instituce nejsou příliš nakloněny poskytování úvěru na činnosti nebo 

projekty sportovního charakteru (obávají se mimo jiné malé připravenosti sportovních 

manažerů na skutečné tržní prostředí), lze za určitých okolností uvažovat o bankovním úvěru 

jako o zdroji financování sportovní instituce. Sport má totiž vše potřebné k tomu, aby byl 

významným ekonomickým činitelem, vzhledem ke stále se zvyšujícím možnostem v oblasti 

vzdělání, a poptávce po skutečných odbornících v této oblasti, je tak pravděpodobně pouze 

otázkou času častější získávání bankovních úvěrů přímo samotnými organizacemi.  

 

Systémový přístup k získávání bankovních úvěrů 

Pro úspěšné získání bankovního úvěru pro svou organizaci – finančních zdrojů, musí 

manažer přijmout kritéria a pravidla banky. Je také důležité správně sjednotit pojmový aparát. 

Rozlišit podnikatelskou strategii, která řeší dlouhodobé cíle a podnikatelský záměr zabývající 

se kratším časovým obdobím, nicméně obsahující o to konkrétnější údaje. Všechny tyto 

pojmy by měly být pečlivě vypracovány a obsahovat nezavádějící fakta. Bankovní instituce se 

totiž snaží v maximální možné míře eliminovat rizika (to je hlavně u dlouhodobějšího 

financování obrovské), má své specifické analytické metody zkoumání potencionálního 

klienta a jeho projektu, dle nichž pak stanoví tzv. „bonitu klienta“13. Ta je pak hlavním a ve 

valné většině rozhodujícím faktorem získání anebo zamítnutí požadovaného úvěru. Žadatel 

bude tedy nucen předložit prokazatelné a často velmi detailní materiály. Pozitivní je 

skutečnost, že díky perspektivě sportu a pohybové rekreace spolu se souběžným vývojem 

služeb, které na tyto obory lidské činnosti navazují je na budoucí možnosti financování ve 

sportu tímto způsobem nahlížet spíše optimisticky. [8; Hobza, Rektořík]    
                                                 

13  Schopnost klienta dostát svým závazkům. 
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Další možné způsoby získávání finančních prostředků sportovních organizací 

• Příjmy z vybraných členských příspěvků 

• Příjmy z prodeje různých propagačních materiálů (plakáty, odznaky, dresy a jiné vý-

robky s logy klubu) 

• Příjmy z prodeje vstupného 

• Příjmy plynoucí z odstupného, výchovného a hostování. Mohou tvořit i podstatný 

zdroj finančních prostředků organizace. Odstupným se rozumí odstoupení smluvní 

strany jinému klubu. Výše finanční odměny je dána dohodou. Výchovné je vypláceno 

za přestup sportovce na minimálně výkonnostní úrovni. Zde je pak výše finanční od-

měny dána vnitřními předpisy asociace, mimo jiné se jedná o náhradu za výdaje, které 

klub vynaložil na sportovní výchovu sportovce. 

• Příjmy z vysílacích práv14 

 

Zdroje s fondů Evropské Unie 

Po vstupu České republiky do Evropské Unie (2004), se sportovním organizacím 

otevřela nová možnost potencionálního zisku finančních prostředků pro svou činnost. 

Možným problémem zůstává skutečnost, že o dotace z fondů Evropské Unie je nutno žádat 

v souvislosti s opravdu  kvalitními a pečlivě připravenými projekty. Ty by měly pomoci 

rozvoji oblasti, pro kterou jsou určeny. Zároveň se musí jednat o oblast, jejíž podpora je 

v zájmu Unie. Do těchto oblastí patří rozvoj vzdělávání, cestovního ruchu, průmyslu, 

životního prostředí atd. O dotace mohou požádat neziskové organizace, ale i malé a střední 

podniky, obce nebo kraje.  

[4; Durdová] 

 

 

                                                 
14 V současnosti jedno s aktuálních témat v oblasti vrcholové cyklistiky. Pořadatelé Gira’d Italia uvažují o 
uvolnění části finančních prostředků plynoucích z vysílacích práv pro zúčastněné týmy.  
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Finanční zdroje, které plynou z podnikatelské činnosti sportovní organizace 

V obchodním zákoníku je podnikání vymezeno jako soustavná a samostatná činnost 

provozovaná pod vlastním jménem (nebo pod obchodním jménem), na vlastní zodpovědnost 

(porušení právních předpisů nebo závazků) a to za účelem dosažení zisku. Většina 

sportovních organizací splňuje první čtyři podmínky, problematickým však zůstává poslední 

znak – dosahování zisku. 

Sportovní organizace neziskového charakteru nejsou totiž, jak je uvedeno 

v kapitole…vytvořeny k tomuto účelu. Případnou podnikatelskou činností se sportovní kluby 

snaží o finanční soběstačnost a zlepšení svých podmínek, aby byly co nejméně závislé na 

dotacích z veřejných rozpočtů. Tento rozpor je pak jedním z důvodů proč se některá občanská 

sdružení transformují na formu obchodní společnosti. V případě sportu akciové společnosti 

anebo společnosti s ručením omezeným. 

Mezi nejčastější typy podnikatelských činností sportovních organizací řadíme 

následující činnosti: 

• Pronájmy sportovišť či jiných nemovitostí ostatním organizacím 

• Prodej nemovitostí, pro které již klub nemá využití 

• Nabídka možností vzdělávání, různých kurzů a školení 

• Prodej sportovního vybavení 

• Poskytování poradenské činnosti v oblasti sportu 

• Prodej občerstvení, poskytování hostinských služeb 

• Služby v oblasti regenerace, relaxace a wellness 

• Pořádání různých akcí sportovního ale i společenského charakteru (plesy). 

      [12,13; Novotný] 
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Fundraising15 

Proces získávání prostředků a zdrojů nejen finančního charakteru vedoucích k zajištění 

organizace tak, aby mohla plnit a dosahovat svých vytyčených cílů. 

P. Boukal říká, že „Fundraising je specifický pojem úzce svázaný s neziskovým 

sektorem. Můžeme ho definovat jako systematické získávání finančních i nefinančních zdrojů 

pro konkrétní neziskovou organizaci na obecně prospěšnou činnost, kterou vyvíjí.“16 

Zdaleka se netýká pouze peněz, ale také zisku podpory ve formě darování služeb či 

výrobků. Samotný proces je proto tvořen provázanými aktivitami, které organizace provádí 

pro zajištění dostatečného zázemí, lidí a peněz. Zcela ideální je prostoupení fundraisingu skrz 

celou organizaci, prostřednictvím samotného myšlení lidí. 

 

Různé metody fundraisingu pro zajištění podpory: 

• Benefiční akce 

• Různé veřejné sbírky 

• Osobní setkání 

• Oslovení potencionálního dárce telefonicky 

• Vytvoření projektu, který vyhovuje požadavkům pro dotaci či grant 

• Dárcovské sms 

• Direct mail – poštovní kampaně 

• Prodej vlastních výrobků nebo služeb 

• Členské příspěvky (občanská sdružení) 

Fundraiser jako osobnost musí být schopen správně odhadnout kdy a jak správně 

metody použít tak, aby jejich efektivita byla co nejvyšší. Je nutno odhadnout jaký postup bude 

nejvhodnější, a povede k úspěchu. Musí proto co možná nejvíce znát potencionální dárce. 

                                                 
15 Možno přeložit do češtiny jako „vypěstování fondů" 
16 BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). 2009. str. 102. 
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Musí být také kreativní a bezpodmínečně disponovat dostatečnými dovednostmi a 

osobnostními předpoklady. Fundraiser má více možností zisku zdrojů pro svou organizaci. 

• Ve veřejných institucích (obecní a krajské úřady, ministerstva) 

• Jednotlivci (fyzické osoby) 

• Firmy a jiné soukromé organizace 

• Klienti využívající produkty dané organizace [21; Šedivý, Malíková] 

 

2.4.4 Sponzoring 

Sponzorství ve sportu není dnes chápáno jako jednostranný dar sportovní organizaci, 

ale jako obchodní vztah dvou partnerů. Sportovní organizací na straně jedné a hospodářským 

subjektem na straně druhé. Mělo by docházet ke vzájemné spolupráci a respektování názorů 

druhé strany tak, aby oboustranný užitek byl co možná nejvyšší.  Hospodářský subjekt (firma, 

podnik) poskytuje finanční prostředky či jiné služby17 sportovnímu klubu, ten na oplátku 

nabízí reklamu a propagaci svého partnera v dohodnuté míře. Nejvýhodnější je uzavírat 

smlouvy dlouhodobějšího charakteru, vytváří se tak stabilní a důvěrné prostředí mezi 

partnery, které také lépe působí na vnější okolí.  

Je rovněž důležité, aby sportovní manažer měl určité podvědomí o svém sponzorovi, o 

náplni jeho činnosti atd. a na oplátku poskytoval relevantní informace o svých strategických 

záměrech a tak se vytvářelo prostředí oboustranné informovanosti. Jedná se dnes o jednu  

z klíčových dovedností sportovního manažera, velké a úspěšné sportovní kluby mají i mnoho 

důležitých strategických partnerů, kterým je nutno se věnovat a neustále jim všemi prostředky 

dokazovat, že jimi vložená investice je správná a vyplatí se v mnoha ohledech. [4; Durdová] 

 

Příčiny sponzorování 

Je nezbytně nutné vědět, co vede hospodářské subjekty k tomu, aby vložily své 

finanční prostředky a často i pověst do rukou sportovního klubu. 

• Snaha o zvýšení povědomí veřejnosti o názvu podniku či jeho výrobku 

                                                 
17 Např. doprava na utkání, sportovní výživa, regenerační služby aj. 
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• Zlepšení povědomí o podniku v určité lokalitě 

• Zlepšení jména podniku mezi vlastními zaměstnanci 

• Preference mezi lidmi z vedení podniku 

 

K tomu aby byly výše uvedené cíle naplněny v co možná nejvyšší míře, se využívá 

dvou stěžejních prostředků 

 

1. Publicity – na místní nebo národní úrovni. 

2. Cíleného ovlivňování – plánování a pečlivé ovlivňování veřejného mínění pro-

střednictvím vybraných sponzorských smluv. Podniky předem plánují a velmi peč-

livě vybírají vhodnou osobu, která bude mít požadovaný a rozhodující vliv na do-

sažení jejich marketingových cílů. Sport je v tomto ohledu díky své obrovské po-

pularitě a nedílným začleněním do lidské kultury a každodenního stereotypu téměř 

ideálním prostředníkem.   

 

Typy sponzorství 

Sponzorování v oblasti sportu může mít mnoho podob a forem, proto je dobré si jej 

rozdělit podle několika možných kritérií. Jednotlivé hospodářské subjekty si mohou vybrat 

z různých úrovní sponzorství a to dle svých potřeb a preferencí. 

 

• Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku tak rozlišujeme. 

a) Titulární sponzor - firma je přímo spojena s názvem aktivity, kterou sponzoruje. 

b) Spolusponzor - existuje li více sponzorů, ti pak mají podobná práva za podobnou 

cenu. 

c) Sponzor dodavatel - subjekt nedodává finanční prostředky ale určité hotové vý-

robky. 
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• Podle přímé angažovanosti sponzora prostřednictvím kategorie služeb nebo produktů, 

které nabízí. 

a) Je přímo spojen s daným sportem, který podporuje 

b) Nemá k tomuto sportu bezprostřední vztah 

 

• Podle specializace na jeden určitý klub anebo určitý druh sportu 

a) jednostranné 

b) mnohostranné 

 

• Podle objektu sponzorování 

a) Sponzorování jednotlivců, rozšířeno především u vrcholového sportu, protože osob-

nost daného sportovce je zárukou úspěchu a pozornosti.18 Sportovec může dostávat 

materiální podporu, či finanční prostředky, na oplátku je často „tváří“ dané firmy ane-

bo jejího určitého produktu pro spotřebitele. 

b) Sponzorování celých kolektivů. Je zde podporováno celé družstvo, tento druh podpory 

je logicky nejvíce rozšířen u kolektivních sportů (fotbal, hokej, silniční cyklistika) 

c) Sponzorování určitých sportovních akcí či podniků. Jedná se o velmi rozšířený a pro 

případné sponzory lákavý druh sponzorství19. Jméno subjektu je často pevně spojeno 

s danou událostí. Sponzor často hradí náklady spojené s organizací a uspořádáním ak-

ce jako takové. 

d) Sponzorství celých sportovních svazů nebo federací. Patří zde i smlouvy ohledně vy-

bavení atd., kdy určitá firma poskytuje vybavení nadějným mladým reprezentantům 

určitého odvětví. Jsou sporty a oblasti, kde je pro rozvoj sportovců tento druh sponzo-

ringu stěžejní. [12,13; Novotný] 

                                                 
18 Paradoxní a protichůdná této myšlence je situace okolo sedminásobného vítěze Tour de France, američana 
Lance Armstronga, jeho skandální dopingové přiznání uškodilo jeho dlouholetým partnerům, firmám jako Nike 
anebo Oakley, které zvažují právní kroky. 
19 Například pivovar Amstel sponzorující několik desetiletí cyklistický podnik Amstel Gold Race. 
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2.5 SWOT analýza 

Z jednotlivých fází strategického plánu pro rozvoj organizace může pro úspěšné 

fungování neziskové organizace stěžejní dobře zpracovaná SWOT analýza. Ostatní fáze však 

nejsou potlačeny, pouze se předpokládá, že jsou podrobeny zcela dostatečným rozborům 

v jiných předmětech. Nelze proto začít s plánováním, aniž by byly pečlivě prozkoumány 

vnitřní i vnější faktory, které na činnost dané organizace působí. K takové analýze je pak tato 

metoda zcela ideální. Jejím prostřednictvím je možno získat ucelenou a kompletní znalost 

vnějšího a vnitřního prostředí organizace. 

 

S – strenghts (silné stránky, přednosti) 

W – weaknesses (slabé stránky, nedostatky) 

O – opportunitis (příležitosti, nové možnosti) 

T – threats (hrozby, nebezpečí) 

 

Strenghts – vnitřní přednosti organizace, které mohou pomoci k získání převahy nad 

svými konkurenty. Existuje celá řada faktorů, které zde mohou patřit jako například silný 

image, lepší materiální vybavenost, případně kvalitnější personál. 

 

Weaknesses – vnitřní nevýhody organizace. Skutečnosti, které mohou vést k nižší 

úrovni produkce nebo jiným negativním jevům v organizaci. Řadíme zde například špatnou 

organizační strukturu, nekompetentní zaměstnance, špatnou lokaci, zastaralé či poškozené 

stroje atd. 

 

Oportunitis – vnější příležitosti pro organizaci, a to jak v současnosti nebo 

budoucnosti. Jsou to skutečnosti, které mohou organizaci pozitivně ovlivnit. Mohou to být 

změny ve stávajících zákonech, výstavba nové infrastruktury, nové trendy napomáhající 

organizaci, možnosti mezinárodní spolupráce aj. 
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Threats – vnější hrozby pro organizaci, stejně jako příležitosti i v budoucnosti. Jsou to 

negativní vlivy, jako nové technologie zapříčiňující zastaralost produktu organizace, budoucí 

nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v oboru, vstup nových konkurentů do odvětví, 

omezení stávajících projektů atd. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zatímco silné a slabé stránky jsou vnitřními faktory 

efektivnosti, tak příležitosti a hrozby vymezují vnější prostředí organizace. 

V některých případech není zcela jednoduché rozlišit, do jaké skupiny daný jev patří, 

případně bude patřit. Za určitých okolností se totiž může skutečnost, která se jeví jako 

příležitost přeměnit v hrozbu a naopak. Cílem analýzy proto není získat pouhý seznam faktorů 

z vnitřního a vnějšího prostředí, ale vypracovat komplexní a ucelený přehled vedoucí ke 

snadnějšímu plánování a předpovědi vývoje relevantních trendů ve vnitřním i vnějším 

prostředí organizace a vzájemných souvislostí mezi nimi. [22; Šuleř] 

 

Postup při realizaci SWOT analýzy 

1. Předpovědět a identifikovat možnosti změn v okolí organizace, je možné si dopomoci 

závěry z jiných výzkumů a analýz. Klíčová pozornost je věnována také silám, které 

jsou schopny změnit podmínky organizace a klíčovým faktorům úspěchu. Přehled by 

neměl přesáhnout 8 bodů. 

2. Nalezení silných a slabých stránek podniku, a také jeho specifických předností, využít 

analýzu vnitřních schopností a zdrojů. Tento přehled by opět neměl přesáhnout 8 bo-

dů. 

3. Posoudit jednotlivé silné a slabé stránky a rovněž vzájemné vztahy hlavních změn 

v okolí organizace.[20; Sedláčková] 
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2.6 Použité výzkumné metody a techniky 

2.6.1 Dotazník 

Jednou z nejstarších metod marketingového výzkumu je dotazník. Je to nástroj 

výzkumu, jež je nejčastěji používán ke sběru primárních informací o daném problému. Je 

flexibilní metodou, protože poskytuje široké spektrum možností a variant, jak dané otázky 

pokládat. Správná skladba dotazníku, je náročný proces, vyžadující pečlivou přípravu a také 

kontrolu. Před použitím ve velkém měřítku by měl vždy být proveden tzv. pretest na menší 

skupině lidí, díky němuž je možno odstranit případné nedostatky a desinformace, jako 

například špatně formulované otázky, zavádějící otázky apod. Pouze tímto způsobem lze dojít 

k relevantním informacím. [10; Malý] 

 

Základní typy otázek: 

Otevřené – u tohoto typu otázek není respondent omezen daným výběrem možných 

odpovědí, má volnost ve svém projevu. Nevýhodou u těchto otázek je však jejich obtížnější 

zpracování a vyhodnocení. 

 

Uzavřené – zde má respondent na výběr z určitého počtu možných odpovědí. Může se 

tedy stát, že respondentův názor se neztotožní s výčtem odpovědí. 

Nejčastější typy uzavřených otázek: 

 

• Dichotomické otázky -  u otázky jsou možné pouze dvě odpovědi, vzájemně se 

vylučující (např. ano/ne) 

• Polytomické otázky - k otázce je přiřazeno více než pouze dvě možnosti 

odpovědí. Na tyto otázky lze odpovídat třemi možnými způsoby. A sice 

označit jednu odpověď z daného výčtu, označit více možností, anebo seřazení 

daných možností do pořadí dle preferencí respondenta.  

• Filtrační otázky  - Slouží ke zjištění, zdali dotazovaný patří do skupiny, která 

se realizovaného výzkumu týká 

• Kontrolní otázky – tyto otázky slouží k ověření věrohodnosti dat, která jsou  

získávána. 
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2.6.2 Práce s dokumenty 

Pod pojmem slova dokument můžeme rozumět: 

• Osobní dokumenty – různé kroniky, deníky, autobiografie, paměti, dopisy či 

zápisky 

• Úřední záznamy – Především různé elektronické a tištěné dokumenty, které 

vznikly za účelem zisku nějakých údajů (výkazy, soudní fakta atd.) 

• Dokumenty statistického charakteru – záznamy statistického úřadu, různé 

statistické dokumenty 

• Jiná hmotně fixovaná řešení – filmy, kroniky, články v novinách, časopisech, 

magazínech aj. 

V případě práce s dokumenty je nutno počítat se skutečností, že informace v těchto 

dokumentech obsažené byly posbírány v terénu, a také byly již jistým způsobem jednou 

zpracovány. A to většinou naprosto jiným způsobem, než jaký je pro prováděný výzkum 

žádoucí a potřebný. Důležitý je tedy správný a pečlivý výběr informací z použitých 

dokumentů, jejich analyzování a kritické zhodnocení. Důvodem je vyvarování se zkreslení 

daných informací. [6; Durdová] 
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3 CHARAKTERISTIKA CYKLISTICKÉHO KLUBU 

Hlavní náplní činnosti klubu CK Hobby Bohumín (dále jen „CK Hobby“) je 

bezpochyby účast a reprezentování sebe a svých sponzorů na cyklistických závodech. Také 

koordinace činností s tím spojených, jako je doprava na tyto sportovní události, vyřízení 

nutných registrací závodníků, bez nichž není možno se závodů zúčastnit. Rovněž sdružování 

lidí se společným zájmem o tento sport, ctění etických, sociálních a kulturních pravidel 

společnosti, pořádání pravidelných tréninků a v neposlední řadě i pořádání cyklistických 

závodů. Klub se tímto také snaží o propagaci a rozvoj cyklistiky v regionu Severní Moravy a 

Slezska. To vše v amatérských podmínkách a pro radost ze sportu jako takového. 

 

3.1 Základní informace o klubu 

Název: CK Hobby Bohumín o.s. 

Adresa: Masarykova 418, Bohumín – Nový Bohumín, 735 93 

Internetové stránky: www.ckhobby.tym.cz 

Email: ckhobby@tym.cz 

IČO: 22682856 

DIČ: CZ22682856 

Číslo účtu: 3975632001/5500, běžný účet založený u Raiffeisen bank  

Kontaktní telefon: +420 739 386 142 

 

3.2 Historie klubu 

Původní myšlenka k založení samostatného cyklistického klubu se zrodila v roce 

2007. A to v prostředí tréninkové skupiny cyklistů, která se pravidelně scházela za účelem 

společných tréninkových vyjížděk pro udržování své fyzické kondice, kde ji přednesl 

současný předseda Ing. Lubomír Vyoral. Primární důvod byl zcela jednoduchý – možnost 

tehdejší skupiny se pravidelně a organizovaně pod jménem svého vlastního klubu zúčastňovat 

cyklistických závodů. Nejednalo se o nijak ojedinělou myšlenku, kluby s podobnou strukturou 

a náplní činnosti již v oblasti regionu existovaly a existují. 
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Jeho návrh byl podpořen, cyklisté se usnesli na jménu, logu a především byla po všech 

připomínkách zakládajících členů připravena první verze stanov. Ty byly v lednu 2008 

odeslány na Ministerstvo vnitra České republiky a po nezbytných úpravách požadovaných 

Ministerstvem byl klub v únoru 2008 zaregistrován ke své činnosti. Sportovci se pod 

hlavičkou svého nového oddílu mimo jiné ihned účastnili kompletního Slezského poháru, a i 

když doba není amatérskému sportu příliš nakloněna, stále se jim daří bez větších problémů 

plnit své vytyčené cíle a také cíle klubu. 

Motto klubu: 

„ Chtěl bych neznamená nic, ale chci dělá divy! “ 

 

3.3 Právní forma klubu 

CK Hobby Bohumín je dle novelizovaného zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování 

občanů ze dne 29. března 1990 vedeno u Ministerstva vnitra České republiky jako občanské 

sdružení. A to na základě platných stanov klubu (příloha č. 1). Klub byl zaregistrován na 

Ministerstvu vnitra České republiky k 19. únoru 2008 pod číslem VS/14-1/70518/08-R. Klub 

má tedy právní subjektivitu a je vytvořen naprosto nezávisle na všech politických stranách a 

hnutích. Klub je také registrován u Českého svazu cyklistiky (ČSC), pod číslem registrace 

08111033 a Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). 

Předseda klubu: Ing. Lubomír Vyoral 

Výbor klubu: Ing. Lubomír Vyoral 

                        Jiří Holeš – revizní činnost 

                        Ing. Jiří Foltyn – sportovní činnost 
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Obr. 3. 1 Znak Klubu20 

 

Zdroj: CK Hobby Bohumín 

 

3.4 Město Bohumín 

Sportovní klub CK Hobby sídlí ve městě Bohumín, z tohoto důvodu je dobré znát 

naprosto základní fakta. Město bylo založeno již ve 12. století a leží ve Slezsku a 

bezprostřední blízkosti hranic s Polskem a města Ostrava. Je známé díky firmám 

specializujícím se na odvětví průmyslu a strojírenství. 

Bohumín se skládá ze sedmi městských částí, ve kterých žije přibližně 22 tisíc 

obyvatel. Důležitý je především fakt, že se město dnes prezentuje jako moderní místo, 

podporující moderní způsob života svých obyvatel, jehož je sport nedílnou součástí. Znak 

města je v příloze č. 9. 

 

3.4.1 Dotace města Bohumín na sportovní činnost 

Město Bohumín každým rokem uvolňuje ze svého rozpočtu finanční prostředky na 

podporu sportu. A to jednak na činnost sportovních organizací tak i na pořádání sportovních 

podniků jako takových.  Velikost poskytnutých dotací lze spatřit v následujících tabulkách. 

 

 

 

 

                                                 
20 Znakem klubu je Luňák červený, dravý pták – anglicky „Hobby“, vyjadřuje dravost závodníků. 
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Tab. 3. 1 Dotace města Bohumín na sportovní činnost 

Dotace na činnost (v tis. Kč) 

2009 3282  

2010 2966  

2011 3178  

2012 3149 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z www.mesto-bohumin.cz 

 

Tab. 3. 2 Dotace města Bohumín na pořádání sportovních akcí 

Dotace na jednotlivé akce (v tis. Kč) 

2009 416  

2010 590  

2011 629  

2012 630 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z www.mesto-bohumin.cz 

Zcela určitě je pozitivní informací skutečnost, že se dotace městem poskytované 

meziročně nijak výrazně nesnižují, V případě dotací na pořádání sportovních je navíc zcela 

zřejmě patrný každoroční nárůst jejich poskytnuté výše. 

 

3.4.2 Cyklistické kluby působící v Bohumíně 

Přímo ve městě Bohumín existují tři cyklistické oddíly, kromě CK Hobby je to SK 

Šafrata Bohumín a TJ Kolík Bohumín. Oba tyto kluby se navíc zúčastňují stejných závodů 

jako CK Hobby, a sice především závodů SPAC.  

Největším ze všech tří klubů je jednoznačně SK Šafrata, který byl založen již roku 

1975 a jehož členská základná má dnes okolo 90 členů. Oddíl také stabilně pořádá různé akce 

a závody, mimo jiné také seriálu SPAC, v roce 2012 to bude Memoriál Jana Ferdyna konaný 

2. června. Jedná se o tým, který je v prostředí regionální cyklistiky velmi dobře znám svou 

dobrou organizací a také výchovou mladých jezdců. 

TJ Kolík Bohumín je naopak nejmenším z týmů. Počet jeho členů je okolo 15. Klub 

pořádá pouze závody Krajského poháru, nikoliv podniky SPAC, těch jsou závodníci v jasně 
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oranžových dresech pouze pravidelnými účastníky. Obě organizace mají právní formu 

občanského sdružení. 

 

3.5 Systém cyklistických soutěží a závodů 

Cyklistický sport je v mnoha ohledech specifický a ze své podstaty jej proto není 

možno srovnávat kupříkladu s fotbalem či ledním hokejem. Jedním z podstatných rozdílů je 

systém soutěží (v případě cyklistiky především závodů) v České republice. Zatímco ve většině 

všeobecně známých kolektivních i některých individuálních sportů musí závodník či tým 

prokázat určitou výkonnost k tomu, aby mohl být v dané soutěži registrován a podniků se 

zúčastnit, v případě cyklistických závodů tomu tak není. Závodník musí být pouze členem 

některého z oddílů registrovaných Českým svazem cyklistiky21 a také mít platnou licenci 

svazu, jež ho opravňuje účastnit se závodů Českého poháru, případně jiných svazových 

závodů. V podstatě tedy záleží na uvážení závodníka samotného a jeho klubu či trenéra, zdali 

má dostatečnou výkonnost na to, aby byl při závodech úspěšný. 

Cyklistické podniky, které se u nás konají a jichž se mohou členové CK Hobby 

Bohumín při splnění určitých podmínek zúčastnit, téměř bez výjimek spadají do jedné 

z kategorií popsaných níže. 

 

3.5.1 Český pohár 

Seriál závodů pořádaných výhradně samotným ČSC, jedná se o závody vypsané 

v různém množství pro všechny kategorie. Výsledky z těchto závodů mohou být, hlavně u 

mladších kategorií podstatným kritériem a měřítkem výběru sportovců do státní reprezentace. 

Všechny tyto závody patří každoročně do kalendáře nejlepších českých závodníků a 

profesionálních týmu jako kupříkladu PSK Bauknecht – Author, Dukla Praha, Sparta Praha 

cycling atd. K účasti je žádoucí mít výkonnost na vysoké úrovni a ideálně také odpovídající 

materiální zabezpečení, a to hlavně v kategorii dospělých.  

Podle názoru mnoha českých odborníků z prostředí cyklistiky a nejvyšších 

představitelů klubů není činnost ČSC u nás zcela ideální a podpora a rozvoj tohoto sportu není 

zastřešující organizací praktikována v takové míře, jak by tomu mělo být. A to především 

                                                 
21 Založen v roce 1883 jedná se tedy o nejstarší sportovní svaz u nás. 
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v oblasti podpory státní reprezentace a pořádání (vytváření co nejlepších podmínek) 

nejvyššího možného počtu svazových závodů, ty jsou totiž zcela stěžejní pro rozvoj mladých 

talentovaných závodníků a zájem sponzorů o tento sport.  

 

Tab. 3. 3 Kalendář závodů Českého poháru v silniční cyklistice 2013 

Místo konání Datumkonání 

Brno 6. dubna 

Kyjov 20. dubna 

Jevíčko 27. dubna 

Blatná 18. května 

Žďár n.S. 6. července 

Ostrava 10. srpna 

Třebušín 31. srpna 

Praha 22. září 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z www.ceskysvazcyklistiky.cz 

 

3.5.2 Amatérské ligy silniční cyklistiky 

Po celé České republice se konají závody určené hlavně pro amatérské silniční 

závodníky. Podle názvu by se mohlo zdát, že jde o laicky organizované akce nevalné 

sportovní úrovně, realita je však jiná. Jedná se o kvalitně organizované seriály, které jsou 

naprosto nezávislé na ČSC a jejichž charakter je přizpůsoben hlavně pro cílevědomé amatéry, 

velmi často však slouží i jako kvalitní příprava profesionálům. Jsou kratší a velmi dynamické, 

konají se pravidelně, jsou určeny pro úplně všechny kategorie jezdců (viz. tabulka níže) a 

jejich výsledky se započítávají do celoročních žebříčků, to jak v rámci kategorií tak i týmů22. 

Další výhodou je dobrá dostupnost, závody každé ligy se konají v jednom regionu a tak 

odpadají či se alespoň minimalizují náklady spojené s dlouhým cestováním a ubytováním 

závodníků v místě konání akce. Jsou také atraktivní pro sponzory, především firmy lokálního 

charakteru, jimž umožňují cílenou prezentaci sebe a svých produktů v místě svého působení. 

Takovýchto lig je v České republice celkem šest a jsou zaštítěny Sdružením amatérských 

                                                 
22 Pouze pro závodníky s platnou celosezónní registrací. 
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cyklistů České republiky (SAC ČR), které je každoročně pořadatelem Mistrovství České 

republiky amatérů. Jednotlivé amatérské ligy a oblasti jejich působení jsou následující: 

 

• Jihočeská amatérská liga - Oblast jižních Čech (www.jalcyklo.wz.cz) 

 

• Šumavská unie amatérských cyklistů - Oblast Jihozápadních Čech a Šumavy 

(www.sweb.cz/sos.uac/) 

 

• Unie amatérských cyklistů - Výhradně oblast středních Čech a Prahy (www.uac.cz) 

 

• Moravský pohár - Oblast působení zahrnuje téměř celou Moravu (www.sk-mp.cz) 

 

• Severočeská amatérská liga - Oblast severních Čech a Krušných hor 

(www.amaterskaliga.cz) 

 

• Slezský pohár amatérských cyklistů - Oblast severní Moravy a Slezska (www.spac-

os.cz) 

 

Tab. 3. 4 Věkové kategorie závodů SPAC 

A - muži 19 až 29 let (nar. mezi 1994 až 1984 včetně) 

B - muži 30 až 39 let (nar. mezi 1983 až 1974 včetně) 

C - muži 40 až 49 let (nar. mezi 1973 až 1964 včetně) 

D - muži 50 až 59 let (nar. mezi 1963 až 1954 včetně) 

E - muži 60 a starší (nar. v roce 1953 a starší) 

M - junioři 15 až 18 let (nar. mezi 1998 až 1995 včetně) 

ŽA - ženy 15 až 29 let (nar. mezi 1998 až 1984 včetně) 

ŽB - ženy 30 a více let (nar. v roce 1983 a starší) 

x - soutěž družstev (bez ohledu na kategorii) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z www.spac-os.cz 
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3.5.3 Slezský pohár amatérských cyklistů 

Amatérská liga konající se v oblasti severní Moravy se nazývá Slezský pohár 

amatérských cyklistů (SPAC), tato soutěž je hlavním cílem a náplní závodní činnosti členů 

CK Hobby Bohumín, závodníci týmu se proto pravidelně účastní všech závodů tohoto seriálu. 

Závodní kalendář je letos složen z 19 závodů, a tento počet je každoročně téměř shodný. 

Kalendář letošního ročníku je možno shlédnout v příloze č. 1. Samotné závody začínají na 

přelomu dubna a května, liga končí na konci října slavnostním vyhlášením konečných 

výsledků žebříčků všech zúčastněných kategorií. Jde tedy o dlouhodobou organizovanou a 

plánovanou soutěž. Jednotlivých podniků se může zúčastnit kdokoliv a to po zaplacení 

příslušného startovného. Všechny kluby, které se závodů pravidelně účastní, však pravidelně 

vyřizují svým závodníkům sezonní licence SPAC což je ekonomicky i organizačně 

výhodnější. 

Pořádání závodů kalendáře SPAC 

Závody seriálu pořádají jednotlivé oddíly pod hlavičkou SPAC a Sdružení 

amatérských cyklistů České republiky (SAC ČR) z celé Severní Moravy a Slezska. Pořadatelé 

se o pořádání závodů ucházejí u vedení SPAC, které o přidělení pořadatelství přímo 

rozhoduje. Pro přidělení pořadatelství závodu je nutné, aby potencionální pořadatel byl 

schopen zajistit určité podmínky, a to v první řadě z hlediska bezpečnosti účastníků závodu. 

Vedení SPAC proto požaduje, aby klub, který se o pořádání uchází, měl s podobnými akcemi 

určité zkušenosti, čímž se snaží minimalizovat riziko vzniku možných problémů.  

Každoročně je navíc jednomu ze závodů s hromadným startem, a jedné časovce 

přidělen status „Mistrovství SPAC“. V letošním roce se jedná o Časovku ArcellorMittal dne 

12. května a v případě klasického silničního závodu o Memoriál Aloise Dohnala konaný 29. 

června. Závodníci všech kategorií, kteří tyto závody vyhrají, pak mají možnost celý 

následující kompletní ročník používat titul „Mistr/Mistryně SPAC 2013“, vyobrazený na 

svém oblečení a automaticky se zúčastnit Mistrovství SAC ČR. 

CK Hobby Bohumín je od roku 2011 každoročně pořadatelem jednoho závodu seriálu 

a sice „Bělských okruhů“. Ty se v letošním roce konají 8. září, pořádání akce bylo klubu 

přiděleno na základě úspěšné organizace závodů nižší regionální úrovně. Klub plánuje 

v horizontu několika let požádat o pořádání dalšího závodu poháru. 
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3.5.4 Cyklomaratony 

V České republice se obrovské oblibě těší různé cyklistické maratony pořádané 

cyklistickými kluby a zájmovými skupinami po celé České republice. Těchto podniků je dnes 

již veliké množství a je na nich vidět obrovská obliba cyklistického sportu u nás. Zúčastňuje 

se jich široké spektrum cyklistů, na jedné straně celé rodiny s dětmi, pro které je tato událost 

příjemným sportovním dnem. Na straně druhé profesionální závodníci, kterým jde o 

výsledky, prestiž a také o finanční prémie. Pro spoustu amatérských jezdců jsou tak tyto 

závody vítanou možností poměřit své síly s těmi nejlepšími a není divu, že počet startujících 

často převyšuje několik set. Vzhledem k této vysoké popularitě napříč různými vrstvami 

cyklistů a všeobecné známosti a to i mezi sdělovacími prostředky jsou také vyhledávány 

různými sponzory, a to i z řad velkých a známých společností s mezinárodní působností.23 

Jedním ze známých a populárních seriálů závodů tohoto charakteru je například 53*11 

Marathon Cup. Závody tohoto druhu jsou v silniční cyklistice velmi náročné, pro elitní 

kategorie mužů dlouhé okolo 200 km. 

 

3.5.5 Různé regionální soutěže 

Jedná se o závody čistě amatérského charakteru regionálního významu. Nicméně jsou 

také vítanými závody pro nejrůznější jezdce, převážně z regionu. V okolí Slezska již 55. let24 

pořádá tyto cyklistické soutěže Okresní svaz cyklistiky Karviná, vedený předsedou panem 

Josefem Dudou. V průběhu sezony jsou navíc organizovány soutěže Krajského poháru, 

podstatná část závodního kalendáře především pro mladší kategorie jezdců. Závodníci CK 

Hobby se těchto závodů také pravidelně účastní, a v letech 2010 a 2011 také pořádali Okresní 

pohárovou soutěž jednotlivců v časovce, zařazenou do tohoto seriálu. V roce 2011 navíc 

začali s pořádáním dalšího závodu seriálu a sice „Kritérium v Šunychlu“ v blízkém okolí 

Bohumína.  

Patří zde také různé jednorázové závody, které se pravidelně vyskytují téměř po celé 

České republice a nejsou zařazeny do žádného ze seriálů, k účasti na těchto závodech 

potřebuje jezdec či klub splnit podmínky stanovené pořadatelem akce. V převážné většině 

                                                 
23 Největším seriálem cyklomaratonů u nás je Kolo pro život, dlouhodobě podporované Českou spořitelnou a 
pojišťovnou Kooperativa. 
24 Nejstarší stále konaný seriál cyklistických závodů v České republice a bývalém Československu. 
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případů, hlavně u závodů menšího významu jde výhradně o úhradu startovného, v případě 

větších a prestižních podniků existují však výjimky.  

Klub pořádá každoročně i akce svým charakterem podobné vyjížďkám, sloužící jako 

setkání cyklistů z okolí Bohumína, jde hlavně o přátelskou atmosféru a připomenutí krásy 

sportu a volného pohybu v přírodě. 

 

3.5.6 Akce zapsané v kalendáři UCI 

Tyto akce patří do mezinárodního kalendáře Mezinárodní cyklistické unie (UCI). 

Svým charakterem jsou v mnohém odlišné od závodů dosud popsaných. Nejdůležitějším 

rozdílem je nemožnost účasti v těchto podnicích pouze na základě licence či zaplacení 

startovného. Závody této kategorie musí totiž splňovat podmínky UCI a účastníky (na závody 

jsou pozvány celé týmy, ne pouze jednotlivci) si vybírá výhradně pořadatel. Pozvánku obdrží 

ty kluby, které co možná nejlépe splňují sportovní, marketingová a jiná hlediska dle názoru 

pořadatele. Výjimkou pak není ani účast zahraničních klubů. Na našem území se v letošním 

roce koná šest závodů zapsaných v tomto mezinárodním kalendáři. 

 

Tab. 3. 5 Závody kalendáře UCI v České republice v roce 2013 

Místo konání podniku Datum konání 

Závod míru juniorů 24. května – 26. května 

Czech cycling tour 11. července – 14. července 

Evropský šampionát U2325 18. července 

Evropský šampionát U23 časovka 21. července 

Grand prix královéhradeckého kraje 17. srpna 

Okolo jižních Čech 3. září - 9. září 

Tour of Bohemia 21. září 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z www.uci.ch 

 

 

                                                 
25 U23 = „under 23“ (kategorie závodníku do 23 let) 
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3.6 Formy cyklistiky provozované klubem CK Hobby Bohumín 

Ačkoliv je CK Hobby Bohumín cyklistickým klubem, je třeba si stručně vyčlenit 

oblast jeho působení v rámci cyklistického sportu, cyklistika jako taková totiž existuje 

v mnoha různých podobách, z nichž mnohé jsou svým charakterem zcela odlišné. V praxi je 

tak téměř vyloučeno, aby se závodníci jakéhokoliv věnovali všem podobám cyklistiky. 

Základní rozdělení cyklistických disciplín podle Českého svazu cyklistiky (ty se pak ještě dělí 

dále): 

• Silnice – nejklasičtější a celosvětově nejrozšířenější druh cyklistického sportu, také 

historicky nejstarší forma cyklistiky. Speciální závodní kola, vyrobená nejnovějšími 

technologiemi a z nejpokrokovějších materiálů jsou dnes samozřejmostí. Takové kolo 

je možno shlédnout v příloze č. 6. 

• Dráha – závody pořádané na speciálních oválech, tzv. velodromech, které umožňují 

dosahování vysokých rychlostí. Dále se dělí na dílčí disciplíny (sprint, bodovací zá-

vod, stíhací závod). Kola jsou podobná silničním, mají však pevný převod a postrádají 

brzdy. 

• MTB - horská kola, dlouhodobě nejdynamičtěji se rozvíjející cyklistické odvětví. Po-

čátky jeho vzniku je možno vystopovat v USA. Jezdci mají speciální horská kola, zá-

vody jsou konány výhradně v terénu. 

• Cyklokros – velmi náročná forma cyklistiky, provozovaná především v zimním ob-

dobí. V Česku má dlouholetou tradici a těší se vysoké oblibě. Kola jsou podobná sil-

ničním, jde ale primárně o závody v terénu a tak mají pochopitelně svá specifika. 

• BMX 26– svou podstatou disciplíny velmi podobné skateboardingu, adrenalinová for-

ma cyklistiky. Závody na nejrůznějších drahách, plných skoků a klopených zatáček, 

případně freestylová forma – kdy sportovci jezdí ve skate parcích, na rampách atd.  

Jezdci mají speciální kola o průměru nejčastěji 20 palců, 

                                                 
26 Písmena MX ve zkratce znamenají „motocross“, sport svou podstatou také velmi podobný disciplínám BMX. 
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• Sálovka – soutěže konaná v hale. Jedná se o kolovou, jakousi podobu sálové kopané 

s jízdními koly27, a cyklistickou krasojízdu. Ta je v podstatě určitou formou gymnasti-

ky. Nutné je speciální vybavení. 

• Trial – specifická disciplína, jezdec má za úkol zdolat různé překážky, aniž by se ja-

koukoliv z částí svého těla dotkli země. Úkolem je posbírat co možná nejmenší počet 

trestných bodů 

• Handicapovaní – samostatné soutěže pro handicapované cyklisty. 

Závodníci klubu se primárně věnují disciplíně silniční cyklistika, doplňkově také MTB 

neboli horským kolům, které se dělí na XC28 a maraton. Silniční cyklistika se také dále dělí na 

dva základní typy závodů, a sice klasický závod s hromadným startem (kterých je většina) a 

časovku (závod jednotlivců), kdy závodník absolvuje stanovený úsek samostatně a porovnává 

se jeho dosažený čas. Závodníci CK Hobby Bohumín se zúčastňují všech závodů silničních 

cyklistů. 

 

3.7 Materiální zabezpečení jezdců 

Cyklistika je finančně poměrně náročným sportem, profesionální týmy mají vždy 

sponzorské smlouvy, které jim potřebné vybavení zajišťují. Na nižších úrovních si ale 

sportovci musí své vybavení hradit z velké části sami, sponzoring této úrovně není běžný. 

Nejedná se přitom o zanedbatelné částky, spodní hranice ceny základního modelu jízdního 

kola vhodného pro závodní nasazení se dnes obecně pohybuje okolo 30 tisíc korun. U 

nejlepších modelů výrobců ale přesahuje i 200 tisíc korun. A nejedná se jen o jízdní kolo ale i 

celou řadu komponentů, které je nutno pravidelně měnit, jelikož podléhají rychlému 

opotřebení (brzdové špalky, pláště atd.). Jejich správné funkce přitom ovlivňuje nejen 

sportovní výkon ale ve velké míře také bezpečnost jezdců a tento fakt nelze brát v žádném 

případě na lehkou váhu. 

 Klub se proto snaží zajistit alespoň výhodnější ceny pro své členy a závodníkům, kteří 

mají dobré výsledky a závodů se účastní pravidelně určitý materiál hradit. V rámci klubu 

                                                 
27 Nejúspěšnějším týmem v kolové všech dob jsou bratři Pospíšilové – získali dvacet titulů mistrů světa. 
28 XC – „cross country“, olympijská podoba závodu horských kol. 
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samozřejmě funguje určitá solidarita starších, materiálně zajištěných jezdců, kteří často 

přenechávají svůj vlastní nepotřebný materiál mladším kolegům. 

Dalším potřebným materiálním vybavením je týmové oblečení, to je závodníkům 

poskytováno za zvýhodněné ceny a také na základě jejich předchozích výsledků a způsobu 

reprezentace klubu. Dresy klubu jsou v modro-bílo-červené kombinaci doplněné o loga 

sponzorů a klubu samotného, jsou vyobrazeny v příloze č. 2. 

 

3.8 Trénink závodníků 

Ačkoliv je CK Hobby amatérským klubem, cyklistika je v tomto ohledu neúprosná a i 

na této úrovni je nutný pokud možno pravidelný a cílevědomý trénink, což v tomto sportu 

znamená často dlouhé hodiny v sedle kola. Jen tak je možné si udržovat potřebnou výkonnost 

pro náročné závodní nasazení. Je také zřejmé, že není organizačně možné (z časových 

důvodů, rozdílné výkonnosti jezdců a s tím spojené nízké efektivity tréninkové jednotky atd.) 

aby se všichni závodníci sešli každý den na společný trénink. Základní tréninkový proces tak 

probíhá samostatně či v menších skupinkách podle tréninkových plánů a preferencí 

jednotlivců s tím, že dvakrát týdně (v sezoně úterý a čtvrtek) jsou naplánovány společné 

tréninky, které by svým tréninkovým zaměřením měly vyhovovat téměř všem.  

V roce 2009 bylo také pořádáno týmové soustředění, a to v jarním období, kdy 

cyklisté potřebují rozvíjet všeobecnou vytrvalost formou objemových tréninků při nižší 

intenzitě. V dalších letech se od tohoto upustilo, neboť ne každému tento model přípravy 

vyhovuje. Taková akce je rovněž dlouhodobějšího charakteru a tak není zcela jednoduché 

závodníky časově koordinovat tak, aby měli všichni volno v požadované dny. Čistě 

výkonnostně orientovaná skupina jezdců týmu si soustředění organizuje každoročně, na 

vlastní náklady. 

V zimním přípravném období, kdy je nemožné absolvovat tréninkové jízdy venku, 

pronajímá klub jednou týdně tělocvičnu pro trénink všeobecných pohybových aktivit 

v mimosezonním období, tyto tréninky mají za úkol především zábavu formou aktivního 

odpočinku a stmelování kolektivu sportovců pro nadcházející sezonu. Závodníci se také 

scházejí na tréninky běžeckého lyžování či klasického běhu, a jiných doplňkových aktivit 
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vhodných pro pohybový aparát cyklisty. V zimě je každoročně pořádán seriál závodů v běhu 

do vrchu „Lysa Cup29“, také vítané zpestření zimní přípravy některých členů. 

V plánu jsou také tréninkové jednotky ve spinningovém centru. Tento druh fyzické 

aktivity, je-li aplikován v rozumné míře, může napomoci rozvoji specifických silových 

schopností cyklistů a za určitých okolností i do jisté míry suplovat jízdu na kole. V současné 

době klub jedná s několika sportovními centry o možnosti pronájmu za zvýhodněných 

podmínek, pochopitelně ale až na příští zimní období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29  Účastníci vybíhají v rámci závodu nejvyšší horu Beskyd, Lysou horu. V ročníku 2013 se konalo 17 závodů, 
každý jednotlivý závod startuje z jiného místa a končí vždy na vrcholu. 
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4 ROZBOR FINANCOVÁNÍ A PROVOZU KLUBU 

Tato kapitola bude věnována rozboru finančních prostředků, nezbytných pro 

fungování daného občanského sdružení a také některým provozním skutečnostem. Oblast 

činnosti klubu je bezpochyby především regionálního charakteru, i tento fakt poukazuje na 

nutnost citlivého nakládání s finančními prostředky, kterých klub nemá nazbyt. Analýze 

budou podrobeny roky 2009, 2010 a 2011. CK Hobby je povinný si podle Zákona o účetnictví 

vést jednoduché účetnictví (jeho obrat nepřesáhl 3 mil. Kč). 

 

4.1 Výdaje 

Tab. 4. 1 Celkové výdaje CK Hobby Bohumín o.s. 

Výdaj          (v Kč) 2009 2010 2011 
Nájmy 4 640  2 700  8 100  

Materiálové náklady 18 372  74 896  46 535  

Poplatky za služby 181  2 576  259  

Občerstvení 260  240  --------------- 

Účastnické a registrační poplatky, startovné 11 190  18 140 13 930  

Ostatní nezařazené výdaje 6 561  -------------- --------------- 

Výdaje spojené s pořádáním akcí --------------- 4 276  18 567  

Celkem 41 204 102 828  87 391  
Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

Celkovou strukturu výdajů oddílu za sledované roky je možno přehledně spatřit 

v tabulce. Typy jednotlivých výdajů jsou v daných sledovaných letech téměř shodné. 

Podrobně jsou poté položky a výše výdajů z různých let znázorněny v následujících 

podkapitolách pomocí grafů tak, aby byly co nejlépe přehledné a srozumitelné.  
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4.1.1 Nájmy  

Graf 4. 1  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Klub v zimním období každoročně zajišťuje svým členům možnost všeobecného 

tréninku v tělocvičně (jak již bylo zmíněno v kapitole 3.8). V případě zájmu ze strany dalších 

osob o trénink s členy je jednotlivcům, ve výjimečných případech malým skupinám za 

příslušný poplatek vyhověno. Položka nájmy tedy pokrývá výhradně úhradu nákladů na 

pronájem prostorů této tělocvičny. Ta se nachází na adrese: Základní a mateřská škola, Dr. 

Beneše 456, Bohumín. Splňuje tak základní podmínku a tou je výborná dostupnost pro 

většinu sportovců. Dalším důvodem pronájmu těchto prostor je jejich ideální velikost 

vzhledem k charakteru tréninku a počtu zúčastněných osob, veliká hala by zůstala zbytečně 

nevyužita a klub by zbytečně plýtval finančními prostředky za dražší pronájem. 

 Samotná výše položky je nejvyšší v roce 2011 a to z důvodu zahájení těchto tréninků 

již koncem října, prakticky ještě na konci cyklistické sezony. Je zde možno pozorovat určitý 

kontrast s rokem předcházejícím, kdy byly naopak tyto tréninky zahájeny později a to 

z několika důvodů. Hlavním bylo dlouhodobě příznivé počasí umožňující trénink ve 

venkovních prostorech, náklady tak byly podstatně menší. V plánu je prodloužení nájmu této 

tělocvičny i pro další roky a to na období říjen – březen. 

 

 

Nájmy 

4 640 Kč

2 700 Kč

8 100 Kč

2009 2010 2011
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4.1.2 Materiálové náklady  

Graf 4. 2  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

Cyklistika je díky svým specifikům materiálně poměrně náročným sportem. Ačkoliv 

CK Hobby není v žádném případě profesionálním týmem, snaží se navzdory tomuto faktu 

v rámci svých omezených možností o maximální podporu, kterou může svým jezdcům 

poskytnout. Veškerý cyklistický materiál zakoupený na náklady klubu je pak zahrnut 

v položce materiálových nákladů. Nejedná se z důvodů velkých pořizovacích nákladů o celá 

závodní kola, ale převážně o drobnější, avšak nezbytné komponenty jako pláště, duše či 

brzdové špalky, případně komponenty pohonu a řízení kola. Tyto ačkoliv nepatří mezi 

jednotkově nejdražší části vybavení cyklisty, jejich velmi rychlé opotřebení způsobuje 

neustále kumulování nákladů na jejich pořízení.  

Tato materiálová podpora je v rámci klubu poskytnuta především jezdcům, kterým 

může výrazněji pomoci, jako kupříkladu mladým závodníkům, či jezdcům, kteří se cíleně 

připravují náročnějším a delším tréninkem a je předpoklad, že budou oddíl úspěšně 

reprezentovat. Jiní jezdci naopak tento druh podpory nepotřebují a dobrovolně se jej vzdávají 

ve prospěch ostatních. 

Mezi další specifické výrobky, jež jsou zde zahrnuty, patří produkty speciální 

sportovní výživy. V případě výkonnostní cyklistiky se jedná o různé hypotonické a isotonické 

nápoje či energetické gely zajišťující co možná nejrychlejší regeneraci a podporu výkonnosti 

Materiálové náklady 

18 372 Kč

46 535 Kč

74 896 Kč

2009 2010 2011
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během a po závodu. Tyto produkty jsou v případě CK Hobby pořizovány převážně od značky 

Nutrend z důvodu dobrého poměru ceny a kvality. 

Do těchto nákladů patří i výroba a návrh týmového oblečení (viz. příloha č. 2). Klub 

kompletně hradí grafický návrh těchto dresů, samotné oblečení si pak platí závodníci z části 

sami, a z části je dostávají. Prakticky jsou zde opět rozdíly mezi jednotlivými jezdci, a také 

jejich požadavky na množství a druh oblečení. 

Materiálové náklady byly jednoznačně nejvyšší v roce 2010, jedním s hlavních 

důvodů byl kompletně nový designový návrh a zakoupení nové sady klubového oblečení, a to 

od firmy Respo Ostrava, která má sídlo v Ostravě – Přívoze. 10 ks dresů, úplně první část 

dodávky týmového oblečení v tomto roce, včetně grafického návrhu a zpracování stálo 16 932 

Kč. 

4.1.3 Poplatky za služby  

Graf 4. 3  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Tato položka zcela jistě nepatří mezi stěžejní části výdajů klubu, jedná se zde o různé 

menší částky především provozního charakteru. Zcela typicky účty za telefon, internet, poštu 

či bankovní poplatky30.  

                                                 
30 Běžný účet má CK Hobby vedený u Raiffeisen Bank – ta nabízela výhodný produkt, u všech nestátních 
neziskových organizací nepožadovala v době založení žádné poplatky za vedení účtu. 

Poplatky za služky

181 Kč

2 576 Kč

259 Kč

2009 2010 2011
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Nicméně je zajímavé pozorovat strmý nárůst těchto výdajů v roce 2010, kdy výše 

těchto poplatků zbylé dva roky několikanásobně převyšuje. Tato skutečnost je mimo jiné 

způsobena angažováním tří závodníků polské národnosti do řad klubu. V jejich případě bylo 

nutné opakovaně zasílat nezbytné dokumenty do Polska, pro vyřízení nezbytných formalit. 

Rovněž bylo nutné zdlouhavé telefonické vyjednání specifik mezinárodní změny příslušnosti 

k oddílu na amatérské úrovni. 

 

4.1.4 Účastnické a registrační poplatky  

Graf 4. 4  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Tato položka je nedílnou součástí výdajů klubu, a je naprosto zřejmé, že tomu bude 

v podobné míře i nadále. Zahrnuje všechny poplatky za licence a registrace závodníků oddílu 

a klubu samotného pro závody, jichž se zúčastňují. Všichni aktivní závodníci oddílu mají 

celosezonní licenci SPAC, tu jim stejně jako starty na závodech Okresního poháru a 

Krajského kompletně hradí klub.  

Pokud jezdci chtějí startovat a reprezentovat tak klub i na jiných podnicích typu 

maratonu apod., záleží na konkrétní dohodě s vedením oddílu. Poplatky spojené se startem na 

těchto závodech jsou totiž relativně vysoké, řádově se pohybují mezi 400 Kč – 800 Kč na 

jednoho jezdce za jeden závod. Takové žádosti se proto řeší výhradně individuálně, kompletní 

proplacení tohoto druhu startovného je však spíše vyjímečné. Mnohem častější je proplacení 

Účastnické a registrační poplatky, startovné

11 190 Kč

13 930 Kč

18 140 Kč

2009 2010 2011
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části startovného klubem a doplatkem ze strany jezdce, což lze považovat za vstřícný krok ze 

strany klubu. 

CK Hobby je také registrovaným členem Českého svazu cyklistiky, primárně 

z jediného důvodu a tím je možnost získání svazové licence pro své závodníky, jejíž držení je 

poté přímo opravňuje ke startu na závodech Českého poháru. V roce 2009 byly například 

náklady spojené s registrací klubů a vyřízením licence pro 3 závodníky ve výši 2300 Kč. 

Počet jezdců oddílu vlastnící tuto licenci je každým rokem rozdílný, nicméně lze říci, že jí 

každoročně disponuje okolo 7 cyklistů, kteří tak tým na těchto prestižních závodech 

reprezentují.  

 

4.1.5 Ostatní nezařazené výdaje 

V roce 2009 se mezi výdaji klubu nachází položka „Ostatní nezařazené výdaje“, jejíž 

výše činí 6561 Kč. Na začátku tohoto roku se totiž závodníci klubu zúčastnili týmového 

soustředění v obci Trávnica, která leží v okolí Nitry na jižním Slovensku. Toto prostředí je 

každoročně vyhledáváno mnoha cyklisty z okolních států, a to pro perfektní klimatické 

podmínky na začátku cyklistické sezony. Ty dovolují tolik potřebný trénink a možnost najetí 

nezbytného množství jarních kilometrů jako základu pro následující závodní období. Další 

výhodou této oblasti je relativně malá vytíženost a dobrý stav pozemních komunikací, což je 

dalším důležitým faktorem usnadňující samotný tréninkový proces. Klub hradil kompletní 

ubytování sportovců v budově s třílůžkovými pokoji a sociálním zařízením. 
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4.1.6 Výdaje spojené s pořádáním akcí 

Graf 4. 5  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

Cyklistický oddíl CK Hobby je stálým pořadatelem cyklistických závodů menší 

úrovně v okolí Bohumína, jedná se o závody Krajského poháru, výdaje na tyto podniky jsou 

však téměř zanedbatelné. V roce 2010 a 2011 ale klub již pořádal podnik Okresního poháru a 

sice „Okresní pohárovou soutěž v časovce jednotlivců“ a v roce 2011 také „Kritériem 

v Šunychlu“, oba závody jsou rovněž pořádány v bezprostřední blízkosti města Bohumín. 

Tyto pořádané akce se již do výdajů podepsaly výrazněji, je nutné uhradit určité správní 

poplatky, odměny rozhodčím atd. Obecně lze říci, že z ekonomického hlediska jde takovýto 

podnik označit za úspěšný, pokud příjmy pokryjí beze zbytku vynaložené náklady. Všichni 

členové oddílu však tyto závody pořádají především pro svou přízeň cyklistickému sportu. 

V roce 2011 lze pozorovat strmý nárůst těchto výdajů, důvod je však zřejmý. Kvůli 

problémům jednoho z plánovaných pořadatelů, bylo klubu nabídnuto pořádání závodu seriálu 

SPAC z důvodů vytvořeného volného termínu, ačkoliv za normálních okolností by klub tuto 

nabídku z důvodů poměrně malé zkušenosti s pořadatelstvím pravděpodobně nedostal. Oddíl 

nabídku však přijal a bez větších problému zorganizoval 15. závod seriálu SPAC 2011 - 

„Bělské okruhy“, jehož propozice je možné shlédnout jako přílohu č. 4. Ten se poté stal 

stabilním podnikem v kalendáři ligy. 

Výdaje spojené z pořádáním akcí

4 276 Kč

18 567 Kč

2010 2011
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4.1.7 Rozpočet závodu „Bělské okruhy 2011“ 

Tab. 4. 2 Rozpočet závodu „Bělské okruhy 2011“  

Příjmy        (v Kč)  Výdaje                    (v Kč)  

Startovné 11 300  Správní poplatek 100  

  Režijní náklady (materiál) 750  

  Občerstvení (Sokol Bělá) 2 760  

  Cestovní náklady 2 333  

  Rozhodčí 800  

  Náklady pořadatelů 3 300 

  Pronájem dopr. značení 368  

  Reflexní vesty 270  

  Poplatek SPAC 1 170  

Celkem 11 300  Celkem 11 851  
Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Zde je uveden rozpočet této sportovní akce pořádané občanským sdružením CK 

Hobby, pro lepší přehlednost je zpracován v tabulce výše. Na straně příjmů je pouze jedna 

položka, a sice příjmy ze startovného. Závodu, který se konal 11. Září 2011 se zúčastnilo 117 

závodníků ve všech kategoriích. Výše startovného byla stanovena na 100Kč za závodníka, 

nicméně čtyři startující byli z pořádajícího oddílu a tudíž osvobozeni od úhrady tohoto 

startovného 

Na straně výdajů jsou nejvyšší položkou náklady pořadatelů, pod kterou jsou ukryty 

odměny pořadatelům za odvedenou práci, výše této odměny byla 100 Kč případně 200 Kč, 

podle zásluh. Pořadatel také zajišťoval prostřednictvím Sokolu Bělá občerstvení závodníků, 

což je druhým největším výdajem. Cestovními náklady se pak rozumí palivo pro motocykly a 

doprovodná vozidla pořadatelů pro zajišťování hladkého průběhu závodu, to je vzhledem 

k faktu, že závod je pořádán na veřejné pozemní komunikaci pro bezpečnost závodníků 

naprosto nezbytnou záležitostí. 

Jelikož byl závod jako takový platným podnikem kalendáře SPAC, byla podle pravidel 

nutná přítomnost kvalifikovaných rozhodčích dohlížejících na respektování platných pravidel 

SPAC. Odměna těmto rozhodčím byla ve výši 800 Kč. Režijní náklady, spojené s nákupem 

materiálu nezbytného pro úpravu tratě, (různé pásky pro vymezení prostoru, barvy na 

označení vozovky atd.) jsou také nezbytnou položkou přehledu. Trať je třeba přehledně a 

jasně vymezit tak, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím. Reflexní vesty slouží 

podobnému účelu, mají je oblečeny pořadatelé ukazující závodníkům v průběhu samotného 
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závodu správný směr trati na různých křižovatkách a potencionálně problémových místech, 

stejně tak i přenosné dopravní značení pronajaté u firmy K+K Ostrava. Posledními náklady, 

které dosud nebyly zmíněny, jsou správní poplatky obci Bělá a poplatek SPAC za pořádání 

závodu. 

Celkově se CK Hobby podařilo z příjmů této akce téměř pokrýt její náklady, ztráta 

činila 551 Kč, což lze vzhledem k tomu, že se jednalo o první závod této úrovně pořádaný 

oddílem, navíc bez možnosti delší cílené přípravy akce považovat za jednoznačný úspěch.  

 

4.2 Příjmy 

Tab. 4. 3 Celková struktura příjmů v letech 2009 - 2011 

Příjem              (v Kč) 2009 2010 2011 
Dotace z rozpočtu města 8 425  13 300  14 267  

Ostatní sponzorské dary a dotace 35 380  84 563  60 854  

Členské příspěvky 3 500  3 300  2 700  

Ostatní nezařazené příjmy 5  1  100  

Příjmy z pořádání akcí -------------- 1 030  13 020  

Celkem 47 310  102 194      90 941 
Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

Podobně jako u výdajů, lze i strukturu příjmů klubu v jednotlivých letech spatřit 

v přehledné tabulce. Z tabulky pak vyplývá skutečnost, že převážná většina příjmů 

občanského sdružení CK Hobby pochází ze sponzorských darů a dotací ostatních fyzických a 

právnických osob. Tento fakt však není vzhledem oblasti působení sportovního klubu a druhu 

sportu nikterak překvapivý. Ze své podstaty, kdy je silniční cyklistika provozována zcela 

výhradně ve venkovních prostorech, nemůže klub kupříkladu nabídnout pronájem sportovních 

ploch, šaten atd., Stejně jako v případě výdajů jsou dále jednotlivé položky příjmů a jejich 

výše dále graficky rozpracovány. 
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4.2.1 Dotace z rozpočtu města 

Graf 4. 6  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

Občanské sdružení CK Hobby v každém sledovaném roce požádalo o dotace  

z rozpočtu města Bohumín. Díky kvalitně zpracované žádosti, a prokazatelné aktivní činnosti 

byla klubu tato dotace každoročně přiznána. A to na úhradu všech druhů nákladů spojených 

s provozem sportovní činnosti. 

Město také přispívá 50 % na pořádání sportovních akcí, dá se tedy jednoznačně říci, že 

Bohumín je od úplného počátku stálým a důležitým partnerem sportovního klubu. Proto je 

také znak města vyobrazen na týmovém oblečení jezdců na čestném místě, podoba dresů je 

vyobrazena v příloze č. 2. Samotné dotace jsou si svou výší každým rokem velmi podobné, 

patrné je větší navýšení mezi lety 2009 a 2010 z důvodu pořádání většího počtu sportovních 

akcí. Klubu nezbývá než doufat, že si přízeň města Bohumín udrží i v příštích letech, byla by 

škoda o tohoto partnera přijít. Naštěstí je město v podpoře sportu dlouhodobě zainteresováno. 

 

 

 

 

Dotace z rozpočtu města

8 425 Kč

13 300 Kč 14 267 Kč

2009 2010 2011



 

62 

 

4.2.2 Ostatní sponzorské dary a dotace 

Graf 4. 7  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

Jednoznačně nejvyšší položkou mezi příjmy sportovního klubu jsou ostatní 

sponzorské dary a dotace od fyzických a právnických osob. Tyto příjmy se ukazují jako 

naprosto nezbytné pro hospodaření a samotnou činnost oddílu. Ačkoliv není v dnešní době 

jednoduché nalézt firmu, podnik anebo fyzickou osobu ochotnou poskytnout finanční 

prostředky pro sportovní činnost, a to zvláště na nižší úrovni, je jednoznačně nezbytné 

neustále potencionální partnery oslovovat a snažit se je přemluvit ke vzájemné spolupráci. 

Klub může jako protihodnotu nabídnout např. reklamní plochy na svém týmovém oblečení, 

propagaci produktů dané firmy, odkazy na webových stránkách klubu a také různé bannery či 

poutače na sportovních akcích, jimiž je pořadatelem. V případě cyklistiky na této úrovni nejde 

v takové míře o samotné úspěchy jezdců, ale o celkovou propagaci. Týmové oblečení mají na 

sobě jezdci několik hodin téměř každý den, v případě závodů výhradně po celou dobu konání 

akce. Náklady spojené s touto protihodnotou mohou být pro větší regionální firmy často téměř 

zanedbatelné a užitek několikanásobně vyšší díky cílené propagaci sebe a svých produktů po 

celé oblasti severní Moravy a Slezska. 

Členům občanského sdružení se zatím daří, i když v omezené míře takovéto partnery 

nalézt, a spolupráci navázat. Mezi největší partnery klubu patří strojírenský podnik Bonatrans 

a.s. zabývající se výrobou železničních kol sídlící v Bohumíně. Tato firma přispívá 

Ostatní sponzorské dary a dotace

35 380 Kč

60 854 Kč

84 563 Kč

2009 2010 2011
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cyklistickému klubu každým rokem 20 000 Kč na jeho veškerou provozní činnost, tato 

spolupráce je tedy dlouhodobějšího charakteru a z pohledu klubu je nutné si ji udržet. Logo 

Bonatransu je umístěno na přední i zadní straně dresu jezdců CK Hobby. 

Mezi další partnery patří společnost ADOZ s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem zabývající 

se výrobou ložisek a podobných strojírenských součástí. Klubu přispívá 5000 Kč. 

Sponzorem je také grafické studio Respo Ostrava, to dává klubu výraznou slevu na 

grafické návrhy a výrobu týmového oblečení. Protože je tento druh vybavení pro chod klubu 

nezbytný jedná se také o významnou podporu. 

V případě materiální podpory je také třeba zmínit partnerství s ostravskou firmou 

Paul-Lange, výhradním dovozcem několika předních světových značek cyklistického 

vybavení do České republiky (např. Shimano, Elite, Pearl Izumi, Selle Italia atd.). Firma 

poskytuje členům a klubu 40 % slevu na veškerý sortiment, jehož je dovozcem, také daruje 

ceny na závody pořádané klubem. Ačkoliv se tato podpora může zdát jako nepříliš důležitá, 

opak je pravdou. Počet nezbytných komponentů, které klub a samotní závodníci každým 

rokem pro téměř nepřetržitý tréninkový proces nakupují je relativně vysoký a ušetřené 

náklady tedy také. 

V neposlední řadě jsou dárci z řad fyzických osob, i těchto je poměrně vysoké 

množství, ať již z řad fanoušků tak i některých samotných členů oddílu. Výše finančních 

prostředků se samozřejmě zásadně liší, je však zcela samozřejmé, že každá pomoc je velmi 

vítána a klubem oceňována. 
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4.2.3 Členské příspěvky 

Graf 4. 8  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

Všichni členové klubu by měli každoročně hradit členské příspěvky. Jejich výše byla 

v CK Hobby určena následovně: dospělé osoby – 200 Kč, studenti a důchodci 100 Kč, což 

není příliš vysoká částka. Někteří členové občanského sdružení však tuto svou povinnost 

ignorují, což je zcela patrné na výši příjmů z těchto příspěvků v jednotlivých sledovaných 

letech zobrazených v grafu. 

Počet aktivních členů klubu se totiž neustále zvyšuje, v roce 2009 to bylo 24 

závodníků, v roce 2010 29 závodníků a konečně v roce 2011 34 cyklistů všech kategorií. 

Navzdory těmto rostoucím číslům jsou příjmy z této oblasti klesající, i když by tomu mělo být 

zcela jistě naopak. 

 

 

 

 

 

 

Členské příspěvky

3 500 Kč
3 300 Kč

2 700 Kč

2009 2010 2011
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4.2.4 Příjmy z pořádání akcí 

Graf 4. 9  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

V této položce příjmů je možno nalézt finanční prostředky plynoucí z pořádání 

cyklistických akcí. Je zde na první pohled zcela patrný kontrast mezi roky 2010, kdy klub 

pořádal pouze jeden závod Okresního poháru a závody Krajského poháru, proti roku 2011, 

kdy byly občanským sdružením pořádány již dva závody Okresního poháru a především 

historicky první závod SPAC. Z tohoto důvodu jsou tyto příjmy v roce 2011 celých 13 020 

Kč oproti 1030 Kč v roce předcházejícím. Protože má klub v následujících letech ambice 

pořádat ještě jeden podnik ligy, dá se tudíž předpokládat, že tyto příjmy (stejně jako výdaje) 

porostou. 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy z pořádání akcí

1 030 Kč

13 020 Kč

2011 2011
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4.3 Porovnání celkových příjmů a výdajů 

Graf 4. 10  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

Je třeba také zhodnotit, jak občanské sdružení dokáže v jednotlivých letech během 

vykonávání všech aktivit hospodařit. Pozitivním faktem je, že se cyklistickému klubu CK 

Hobby daří plnit smysl své činnosti. Jeho členové se každým rokem zúčastňují závodů, 

reprezentují svůj klub, město i region. 

 V grafu lze jednoduše spatřit porovnání celkových příjmů a nákladů v jednotlivých 

letech. Zcela jasně je zde patrné navýšení prostředků, s nimiž klub disponoval a hospodařil. 

Důvodů je několik, všeobecně lze ale říci, že v porovnání s rokem 2009 došlo k celkovému 

rozvoji klubové činnosti. Závodníci se začali zúčastňovat nesrovnatelně vyššího počtu 

závodů, což se projevilo mimo jiné v nákladech na registrace. Na těchto podnicích také 

dosahovali lepších výsledků.  

 

 

 

Porovnání celkových přijmů a výdajů

90 941 Kč

47 310 Kč

102 194 Kč

87 391 Kč

41 204 Kč

102 828 Kč

2009                                                  2010                                          2011

Celkové příjmy

Celkové výdaje



 

67 

 

Graf 4. 11  

                      

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Paradoxně ale v tomto jediném sledovaném roce klub vykázal záporný hospodářský 

výsledek (-634 Kč), důvody lze hledat ve vyšších materiálových nákladech v tomto období, i 

když ty se z velké části podařilo pokrýt sponzorskými dary. 

Ve zbylých dvou sledovaných letech je pak hospodářský výsledek kladný, což 

poukazuje na dobré hospodaření klubu a správné uvědomění si svých limitů a prostředků. 

Vykázaný přebytek je pak v souladu se zákonem a zájmy samotného sdružení investován do 

další činnosti sportovního klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek

6 106 Kč

3 550 Kč

-634 Kč

2009 2010 2011
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4.4  SWOT analýza 

Tab. 4. 4 SWOT analýza sportovního klubu CK Hobby Bohumín 

Silné stránky Slabé stránky 

Relativně dobré sportovní výsledky Žádný klubový trenér 

Neustále rostoucí členská základna Neexistence dlouhodobého plánování a vize 

Vnitřní sociální prostředí v klubu Špatné využití členských příspěvků jako 
zdroje financování 

Zájem členů o závody a klubovou činnost Špatná informovanost veřejnosti o klubu 

Podpora města Neaktuální webové stránky 

Schopnost kvalitně pořádat závody Krátká historie 

Nadšení vedení klubu  

Příležitosti Hrozby 

Čerpání dotací z kraje Konkurence – dostatek podobně zaměřených 
klubu v regionu 

Reálná možnost získání silného sponzora Ztráta zájmu stávajících sponzorů 

Blízkost hranic s Polskem – účast na 
závodech v zahraničí 

Ztráta dotací z rozpočtu města Bohumín 
(komunální volby) 

Pořádání Mistrovství SAC ČR Vznik nových sportů 

Zkvalitnění závodů v regionu Zhoršení image cyklistiky 

Rostoucí povědomí veřejnosti o silniční 
cyklistice 

 

Vylepšení práce s mladými jezdci  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4.1 Silné stránky 

• Relativně dobré sportovní výsledky – závodníci se zúčastňují převážně menších závo-

dů v regionu. Důležité ovšem je, že je v jejich silách se pravidelně umísťovat na stup-

ních vítězů, případně alespoň ovlivňovat vývoj závodu. Toto je velmi důležité pro pře-

trvání zájmu o trénink a sport samotný. Může to být přínosné i pro sponzory, na této 

úrovni však omezeně. 
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• Neustále rostoucí členská základna – členská základna klubu se každým rokem zvyšu-

je. Noví závodníci mimo jiné dodávají nový impuls stávajícím členům a pomáhají 

utvářet klub jako celek. 

• Vnitřní sociální prostředí v klubu – pozitivním faktem je přátelská atmosféra, ohledu-

plnost a vzájemná podpora cyklistů. Bez těchto vlastností by existence CK Hobby 

téměř postrádala význam. 

• Zájem členů klubu o závody a klubovou činnost – všichni členové klubu se ochotně 

podílejí na organizaci sportovních podniků a také reprezentaci klubu při závodech. 

• Podpora města – od samého vzniku občanského sdružení poskytuje město Bohumín 

klubu dotace ze svého rozpočtu. 

• Schopnost kvalitně pořádat závody – členové klubu již prokázali, že jsou bez problé-

mu schopni zorganizovat kvalitní cyklistické závody z co možná nejnižšími náklady. 

 

4.4.2 Slabé stránky 

• Žádný klubový trenér – v klubu neexistuje osoba trenéra, člověka, který by dokázal 

sportovcům připravit kvalitní tréninkový plán a pomoci jim k růstu výkonnosti. 

• Neexistence dlouhodobého plánování a vize – ačkoliv se jedná o menší sportovní od-

díl, bylo by výhodné mít jasnou představu a budoucí podobě klubu, jeho činnosti a 

fungování. 

• Špatné využití členských příspěvků jako zdroje financování klubu – využití této složky 

příjmů je v klubu minimální a nedostatečné. 

• Špatná informovanost veřejnosti o klubu – v současné době není povědomí veřejnosti 

o existenci a činnosti klubu příliš velké. Tato skutečnost negativně ovlivňuje šanci za-

ujmout případné zájemce o spolupráci. 

• Neaktuální webové stránky – webové stránky klubu nejsou pravidelně aktualizovány, 

přitom mohou být zajímavým prostředkem komunikace klubu s vnějším okolím a jeho 

prezentace v očích veřejnosti. Mohou zde být odkazy na sponzory klubu, informace o 

klubových akcích atd. 
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• Krátká historie – klub byl založen v roce 2008, tento fakt může být pro některé poten-

cionální sponzory klubu negativní, snižovat důvěru v dlouhodobější bezproblémový 

chod oddílu a návratnost své investice. 

 

4.4.3 Příležitosti 

• Čerpání dotací z kraje – za určitých okolností je možno úspěšné požádat o dotace 

z Moravskoslezského kraje, tato dotace by měla velmi výrazný pozitivní vliv na chod 

klubu. 

• Reálná možnost získání silného sponzora – i v době ekonomické krize je možné nalézt 

subjekty ochotné poskytnout prostředky sportovním organizacím. V regionu se nachá-

zí několik firem, které by potencionálně mohly mít o tuto spolupráci zájem. 

• Blízkost hranic s Polskem - možnost účasti na zahraničních závodech s minimálními 

cestovními náklady. Klub se tak může jednoduše účastnit kvalitních závodů a rozvíjet 

tak povědomí o své existenci u potencionálních sponzorů. 

• Pořádání Mistrovství SAC ČR – samotné přidělení pořadatelství této akce by bylo 

úspěchem, v případě opravdového zájmu by šlo toto mistrovství uspořádat dohromady 

kupříkladu s SK Šafrata Bohumín. Pak by tato možnost byla reálná i v krátkodobém 

horizontu. 

• Zkvalitnění závodů v regionu – samostatný seriál SPAC se každým rokem rozvíjí, 

hledá nové partnery a atraktivní lokality. 

• Rostoucí povědomí veřejnosti o cyklistice – díky dobrým výsledkům našich závodní-

ku (Jaroslav Kulhavý, Zdeněk Štybar, Roman Kreuziger a další) v největších závodech 

světa neustále roste povědomí sportovní veřejnosti o tomto sportu. Pro klub z toho 

může plynout několik výhod a nových příležitostí. 

• Vylepšení práce s mladými jezdci – s relativně malými náklady je možné dosáhnout 

značného vylepšení podmínek pro práci s mládeží. Klubu by se otevřela možnost čer-

pat dotace z dalších zdrojů a přilákat nové partnery. 
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4.4.4 Hrozby 

• Konkurence – v samotném městě Bohumín se nacházejí tři týmy s podobným zaměře-

ním, v celém regionu je jejich množství ještě mnohem větší.  

• Ztráta zájmu stávajících sponzorů – může se stát, že klub přijde o stávající partnery a 

to z mnoha důvodů, jež není schopen ovlivnit (ekonomické problémy sponzora, změna 

preferencí vedení, výměna managementu atd.). 

• Ztráta dotací z města Bohumín – ačkoliv je město stálým partnerem klubu, stále exis-

tuje možnost pozastavení dotací z jeho rozpočtu pro klub v následujících letech. 

• Vznik nových sportů – za stálého zvyšování zájmu populace o zdravý životní styl neu-

stále vznikají nová sportovní odvětví, případně se rapidně zvyšuje popularita někte-

rých stávajících sportů. 

• Zhoršení image cyklistiky – cyklistický sport se velmi často potýká s dopingovými 

skandály a aférami jezdců v profesionálním pelotonu, ty ho však mohou velmi výrazně 

a dalekosáhle poškodit nejen v očích veřejnosti ale i firem, možných a tolik potřeb-

ných partnerů. 
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5    NÁVRHY A DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ ČINNOSTI 

V této závěrečné kapitole jsou zpracovány některé návrhy a podněty pro občanské 

sdružení CK Hobby. Tyto doporučení by mohly vést ke zlepšení činnosti klubu. 

5.1 Perspektivní možnosti nové spolupráce  

Je nezbytně nutné, aby se jakýkoliv subjekt právní formy občanského sdružení 

neustále snažil navázat kontakty s potencionálními partnery. Je také nezbytné se neustále 

pokoušet tyto přesvědčit o výhodách, které pro ně z tohoto spojení plynou. Pokud jde 

konkrétně o situaci CK Hobby, tak z průzkumu vyplývá, že alespoň určité množství firem 

v regionu by za určité situace bylo ochotno takovouto spolupráci navázat. 

 Jakýkoliv cyklistický klub má, pokud se nejedná přímo o tým nejvyšší úrovně, vždy 

problém zabezpečit, nebo alespoň pomoci svým členům k odpovídajícímu materiálu, který by 

jim plně umožnil využít svůj výkonnostní potenciál a také si naplno užít jízdy na kole. CK 

Hobby má již jednoho důležitého partnera z této oblasti, a sice firmu Paul – Lange, která 

klubu poskytuje slevu 40% na svůj sortiment. I když je množství značek komponentů a jiného 

cyklistického vybavení, které firma na náš trh dováží rozsáhlé, chybí v něm jakýkoliv výrobce 

jízdních kol nebo alespoň rámů, na kterých si mohli členové oddílu kola podle svých 

preferencí nechat poskládat. Tato firma taky ze své podstaty nemůže nabízet žádný servis 

jízdních kol. 

5.1.1 Průzkum potencionální podpory v regionu 

Ze struktury a velikosti příjmů občanského sdružení CK Hobby jasně vyplývá, že klub 

je zcela závislý na podpoře firem či fyzických osob. Bez této podpory by klub neměl dostatek 

příjmů na pokrytí výdajů spojených s výkonem své činnosti, vykazoval by záporný 

hospodářský výsledek a bylo by zásadní otázkou, jestli za těchto okolností vůbec v činnosti 

sdružení pokračovat. 

Rozhodl jsem se tedy pomocí velmi krátkého dotazníku alespoň orientačně zjistit, jaká 

je potencionální ochota firem v regionu podporovat sportovní neziskovou organizaci formou 

sponzoringu. Samotnému zaslání dotazníku předcházela domluva s dotázanou osobou v 

organizaci, zdali tato bude ochotna jej vyplnit, náhodné dotazování by v tomto případě 

nemělo pravděpodobně význam, jelikož lze předpokládat, že by zástupci dotazovaných 
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organizací neměli žádný zájem spolupracovat. Jednalo se o relativně menší firmy,  

s pravděpodobnou oblastí působení hlavně v regionu Severní Moravy a Slezska. Tímto 

způsobem se podařilo nashromáždit 32 vyplněných dotazníků, od zástupců daných organizací. 

Dotazník se skládal z 8 velmi jednoduchých otázek, a je součástí přílohy č. 11. 

Samotné odpovědi jsou interpretovány níže v podobě grafů vlastního zpracování. 

Ochota dotazovaných potencionálně podpořit sportovní neziskovou organizaci 

Graf 5. 1  

 

První otázka byla stěžejní a také filtrační otázkou, nemělo smysl se respondentů 

dotazovat dále na specifičtější otázky ohledně daného problému, pokud na tuto odpověděli 

záporně. Překvapivý je relativně velký počet kladných odpovědí a ochota subjektů 

potencionálně podporovat sportovní neziskové organizace, celých 17 firem prostřednictvím 

svých zástupců připustilo možnost za určitých okolností sport podporovat. Samozřejmě nelze 

předpokládat, že by tyto organizace byly ochotné navázat spolupráci ihned, avšak stále se dle 

mého názoru jedná o povzbudivý fakt. Na další otázky (vyjma otázky č. 8) tedy odpovídalo 

17 zástupců daných organizací, zbylých 15 nemohlo být pro specifičtější dotazy ohledně 

případného sponzoringu využito. 
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Preferovaná forma podpory 

Graf 5. 2  

 

Tato otázka tedy byla relevantní pro 17 subjektů, které podporu připustily, zcela 

jednoznačně zde převládá sponzoring formou finanční podpory, pouze 3 firmy uvedly, že by 

preferovaly materiální podporu, a 2 poskytnutí určitých služeb sportovní organizaci. Lze 

předpokládat, že firmy považují tuto formu sponzoringu jako nejjednodušší a také nejvíce 

nápomocnou pro sportovní klub. Je také zřejmé, že ne všechny subjekty působí v oblasti, kde 

by jejich služby anebo produkty mohly být pro sportovní organizaci nějakým přínosem. 

Výše potencionální finanční podpory 

Graf 5. 3  

 

V této otázce byly firmy, které v předchozí otázce odpověděly kladně dále dotázány, 

jak velkou sumu finančních prostředků by byly ochotny uvolnit. Nejčastější odpovědí byla 
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možnost „do 20 000 Kč“, ani jedna z odpovědí nepřipustila možnost poskytnutí finančního 

obnosu vyššího než 50 000 Kč. 

Délka případné spolupráce 

Graf 5. 4  

 

Zde jsem se dotazoval, na jak dlouhou dobu by firmy byly ochotny uzavřít smlouvu o 

podpoře daného sportovního klubu. Jednoznačně nejpreferovanější byla délka 1 roku, 

případně dvouletého kontraktu, pouze 1 subjekt uvedl, že byl ochoten svolit k déletrvající 

spolupráci. Výsledky této otázky však nejsou překvapivé, těžko lze předpokládat, že by 

podnikatelské subjekty relativně menší velikosti mohly vědět a dovolit si podporovat 

sportovní klub v dlouhodobém horizontu, když mohou nenadále čelit výkyvům na trhu, které 

mohou ohrozit jejich vlastní existenci. Preference pouze krátkodobé spolupráce se tak jeví 

jako logická volba. 
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Preferované formy protihodnoty ze strany sportovního klubu 

Graf 5. 5  

 

V této otázce měli respondenti možnost označit i více správných odpovědí, všichni 

využili možnosti poukazující na umístění loga jejich firmy na dresech či jiném týmovém 

oblečení sportovního klubu. Jde vidět, že tento druh protihodnoty je pro potenciální partnery 

velmi atraktivní. Druhou nejčastější odpovědí byl zájem o reklamní poutače s logy své firmy 

na sportovních akcích organizovaných klubem, 8 firem připustilo zájem o umístění odkazu na 

webových stránkách klubu, možnost jiného druhu podpory využil pouze jeden subjekt – 

uvedl, že by si přál mít jméno své organizace v názvu klubu. 

Tato možnost byla předmětem další otázky, pouze 6 firem projevilo zájem o tuto 

možnost, což je oproti 11, které tuto možnost zamítly relativně malý počet. Lze pouze 

spekulovat o příčině této malé atraktivnosti, možná je obava o příliš velké propojení klubu a 

firmy v očích veřejnosti, a možnost nenávratného poškození dobrého jména firmy sportovním 

klubem. 
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Negativní ovlivnění potencionálního sponzora regionálním působením klubu 

Graf 5. 6  

 

V předposlední otázce jsem se zajímal, zdali by pozitivní názor na případnou 

spolupráci se strany sponzorů mohl být negativně ovlivněn faktem, že se sportovní klub bude 

zúčastňovat podniků z velké části konaných pouze v regionu. 12 firem uvedlo, že tato 

skutečnost pro ně nepředstavuje žádný problém, pouhých 5 připustilo možný negativní vliv 

této skutečnosti. Dá se předpokládat, že tento fakt je do velké míry ovlivněn výběrem 

respondentů, pokud by byly dotazovány podnikatelské subjekty specializující se výhradně na 

oblast celé České republiky, bylo by toto číslo pravděpodobně vyšší. 

Zájem respondentů o cyklistický sport 

Zde jsem se dotazoval respondentů na jejich vztah k cyklistice, odpovídalo všech 32 

původních dotazovaných a z výsledků vyplynulo, že 24 osob, které ve jménu firmy 

odpovídaly na otázky dotazníku má určitý vztah k cyklistickému sportu. Tento fakt by jistě 

nebyl určujícím kritériem při zvažování případného sponzoringu. Lze ovšem předpokládat, že 

v případě nerozhodnosti a stejné váhy argumentů pro i proti, by právě tato skutečnost mohla 

rozhodnout ve prospěch spolupráce. Vždyť z celkového počtu 17 respondentů, kteří 

spolupráci připustili, 14 má k cyklistice určitý vztah. 

Zhodnocení 

Výsledky tohoto dotazníku je nutno brát s určitou rezervou, na druhou stranu je velmi 

dobré vědět, že poměrně velké množství firem v regionu připouští možnost sponzorování 

sportovního klubu typu neziskové organizace. Lze tak předpokládat, že pokud zástupce 

sportovního klubu přijde se zajímavou nabídkou, a bude mít štěstí na vhodný moment anebo 
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osobu, která bude zainteresována v oblasti sportu, může se podařit vzájemnou spolupráci 

navázat. A to především na kratší období, i to je však velmi vítaná pomoc pro menší občanská 

sdružení s pokrytím nákladů souvisejících s výkonem jejich činnosti. 

 

5.1.2 Spolupráce s výrobci jízdních kol 

Pro občanské sdružení CK Hobby by bylo zcela ideální najít sponzora mezi firmami 

zabývajícími se dovozem určité značky, v naprosto ideálním případě přímo výrobou jízdních 

kol. Tato spolupráce by mohla dopomoci členům klubu získat potřebná závodní kola pro svou 

činnost. Nalézt takového partnera není vůbec jednoduché. Výrazně může pomoci přítomnost 

až překvapivě vysokého množství firem, které se v regionu Severní Moravy a Slezska 

zabývají výrobou jízdních kol vhodných pro závodní podobu silniční cyklistiky a mohou tak 

být subjekty vhodnými ke spolupráci. Jedná se o tyto společnosti vyrábějící jízdní kola: 

• BikeFun international s.r.o. - (www.bikefunint.cz), firma vyrábějící kola pod 

značkami Superior (www.superiorbikes.eu) a Rock Machine 

(www.rockmachine.us), má své sídlo v Kopřivnici. 

• Maxbike s.r.o. - sídlí v Ostravě – Vítkovicích (www.maxbike.cz) 

• Race Bike s.r.o. (RB) - sídlo má v Jezdkovicích nedaleko Opavy (www.rb-

bike.cz) 

• 4ever Bikes s.r.o. - má své sídlo ve Studénce (www.4ever.cz) 

• Novus bike s.r.o. - vyrábí kola pod značkou Sundance bicycles  a sídlí 

v Oticích nedaleko Opavy (www.sundance-bike.cz) 

 

Pro potencionální sponzory může být atraktivní skutečnost, že již samotné používání 

kol těchto firem závodníky by bylo jasně viditelnou propagací výrobků dané firmy. Značka 

jízdního kola je totiž patrná již na první pohled na rám a v případě hromadného používání 

více závodníky najednou je tento efekt ještě umocněn. Výrobce by mohl rovněž klubu vyrobit 

kola ve speciálním designu tak, aby tento danou značku propagoval co možná nejvíce a to 

přesně podle představ samotného výrobce. Tato spolupráce by pro klub byla natolik 

významná a přínosná, že by mohlo být případnému sponzorovi nabídnuta možnost stát se 

titulárním sponzorem, tzn. mít jméno své firmy v samotném názvu klubu CK Hobby. 
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5.1.3 Spolupráce s prodejnou se servisem jízdních kol 

Během častého používání je cyklistický materiál vystaven neustálým vlivům okolního 

prostředí jako je prach, voda a různé jiné nečistoty, které mohou v krajním případě způsobit 

defekt nebo celkovou destrukci daného komponentu. Z tohoto důvodu je nutná pravidelná 

údržba tohoto materiálního vybavení. Běžnou údržbu zvládne každý jezdec sám, ovšem na 

složitější servisní zásahy nemá ani znalosti, ani potřebné speciální vybavení. 

Klub by se tedy měl snažit navázat spolupráci s prodejnou, jejíž součástí je i odborný 

servis jízdních kol, taková spolupráce by pak umožnila členům klubu využívat za 

zvýhodněných podmínek služby tohoto servisu. Bylo by možné upřesnit, kdy bývá obsluha 

servisu nejméně pracovně vytížené a měla by tak na tuto práci čas, a to bez omezení služeb 

pro běžného zákazníka. Klub by samozřejmě nabídl určitou protihodnotu. 

 

5.2 Sloučení cyklistických klubů 

Pouze ve městě Bohumín působí tři cyklistické kluby s velmi podobným zaměřením a 

stejnou právní formou, v blízkém okolí ještě mnohem více. Domnívám se, že by bylo možné 

za vhodných okolností uvažovat o sloučení CK Hobby s jedním z těchto oddílů, a to 

k prospěchu obou těchto stávajícíh subjektů. Takřka ideální se jeví možnost sloučení 

s cyklistickým klubem TJ Kolík Bohumín, tento klub má okolo 15 členů a jeho činnost je 

v mnohém téměř shodná. SK Šafrata Bohumín by byl také vhodným partnerem k případnému 

sloučení, bylo by však nutno mít v podvědomí skutečnost, že tento klub již pod svým názvem 

existuje poměrně dlouho, má tedy svou historii, což by mohlo být překážkou. Je také 

početnější svou členskou základnou. Vzhledem k povaze samotné činnosti, délce 

tréninkových jízd a nutnosti dopravy na závody, by ani sloučení s klubem, který není přímo 

z Bohumína nepřekonatelným problémem. 

Případné sloučení by přitom mohlo oběma klubům výrazně pomoci jak při pořádání 

různých závodů, kvalitnější výchově mládeže tak i kvalitnější přípravě díky početnějšímu 

kolektivu, členové zmíněných týmu se navíc mezi sebou již znají se závodů a jiných akcí. 

V neposlední řadě by také usnadnilo pozici klubu při získávání dotací z rozpočtu města a 

případně i Moravskoslezského kraje, což považuji za obrovskou výhodu. 

Vzniklý subjekt by mohl mít název vzniklý kombinací názvů obou předchozích klubů, 

stejně jako by nové týmové dresy jednoduše kombinovaly barvy obou oddílů. Samozřejmostí 
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by byla nutnost dodržet závazky ke sponzorům obou klubů, se sloučením by měli ideálně 

souhlasit i oni. Veškeré reklamy, loga a také závazky obou původních týmů by musely být 

bez výhrad splněny, toto je základním předpokladem.   

 

5.3 Členské příspěvky 

Členské příspěvky členů klubu by mohly být podstatnou částí příjmů sportovního 

oddílu, dle rozboru příjmů tomu tak ovšem není. Podle mého názoru výše těchto příspěvků 

v žádném případě není odpovídající protihodnotou činnosti, kterou klub pro své členy 

vykonává (100 Kč anebo 200 Kč dle závodníka). Dalším faktem je, že vybírání těchto 

příspěvků je přiřazena tak malá důležitost, že se po členech, kteří je neuhradili, prakticky 

nijak nevymáhá. V mnoha případech na jejich úhradu přitom pouze zapomínají. 

Domnívám se tedy, že by hospodaření klubu velmi prospělo zvýšení těchto příspěvků, 

a s tím spojené důslednější kontroly jejich vybírání mezi členy. V roce 2011 se na těchto 

příspěvcích vybralo pouze 2700 Kč, při navýšení na 500 Kč za období jednoho roku a vybrání 

této částky od všech členů by tak klub měl při stávající členské základně 34 členů 17 000 Kč 

navíc pro své hospodaření a investici do klubové činnosti ve prospěch všech závodníků klubu. 

Tato částka by přitom nebyla v porovnání s celkovou výší příjmů v roce 2011 (90 941 Kč) 

rozhodně zanedbatelná a částka 500 Kč ročně je podle mého názoru více než přiměřená. 

 

5.4 Čerpání dotací z rozpočtu kraje 

Cyklistický klub CK Hobby pravidelně využívá možnosti čerpání dotací z rozpočtu 

města Bohumín. Existují ovšem i další možnosti čerpání dotací z rozpočtů územně-správních 

celků, jednou z těchto možností je čerpání dotací z rozpočtu krajů. V případě CK Hobby se 

tedy jedná o kraj Moravskoslezský.  

Rada Moravskoslezského kraje každoročně schvaluje různé dotační programy, kterými 

je specifikována oblast činností, o jejichž rozvoj a podporu má Moravskoslezský v daném 

období zájem. Různí žadatelé pak mohou dle svého uvážení o dotace z těchto dotačních 

programů žádat a to na základě žádosti odevzdané elektronicky (prostřednictvím datové 

schránky) nebo doručením originálu žádosti na podatelnu Krajského úřadu 
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Moravskoslezského kraje31. Vždy platí, že tato žádost musí být ve vlastním zájmu žadatele 

perfektně zpracována. 

Pro rok 2013 byl krajem schválen a otevřen dotační program „Podpora sportu 

v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“, který může být potencionálně zajímavým i pro 

občanské sdružení CK Hobby. Jednotlivými prioritami pro přidělení dotací tohoto programu 

jsou: 

• Podpora regionálních sportovních akcí v Moravskoslezském kraji (výše dotace 

20 000 Kč – 50 000 Kč) 

• Podpora významných celostátních a mezinárodních sportovních akcí 

v Moravskoslezském kraji (výše dotace 50 000 Kč – 400 000 Kč) 

• Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež (výše dotace 

20 000 Kč – 200 000 Kč) 

Ve všech případech se poskytovatel (Moravskoslezský kraj) bude podílet 

financováním maximálně 50 % nákladů realizovaného projektu. 

Za současných podmínek by mohl CK Hobby pravděpodobně žádat o dotace v oblasti 

„Podpora regionálních sportovních akcí v Moravskoslezském kraji“ a to na pořádání závodů 

v regionu. Poskytnuté finanční prostředky by zcela dovolily znatelné navýšení kvality 

sportovní akce pro všechny zúčastněné. 

Za určitých okolností, a sice přidělení pořadatelství Mistrovství SAC ČR by bylo 

možné požádat také o dotaci z druhé oblasti priorit dotačního programu. Mistrovský závod je 

zcela jistě událostí celostátního charakteru a dalo by se říci, že tak beze zbytku splňuje 

podstatnou podmínku pro přidělení dotace z této oblasti.  

Čerpání dotací z třetí oblasti dotačního programu není však za současné situace 

v klubu příliš pravděpodobný. Pro reálnou možnost poskytnutí těchto finančních prostředků 

by bylo nutné změnit některé skutečnosti v rámci klubu. 

Specifika rozvoje talentu mládeže 

 Ačkoliv v klubu působí mladí cyklisté, a jejich co možná nejefektivnější výchově je 

v možnostech CK Hobby kladena opravdu vysoká důležitost, v případě jejich stále se 
                                                 

31 Moravskoslezský kraj, 28. Října 117, 702 18, Ostrava 
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zvyšující výkonnosti a potenciálu tito jezdci odcházejí do větších cyklistických klubů v kraji. 

Nejde v první řadě o finanční stránku, prostředky na výchovu mladých závodníků nejčastěji 

plynou z podpory jejich rodičů a to i ve větších oddílech, je ale nutné jim zařídit odborné 

vedení v rámci tréninkové skupiny věkem podobných cyklistů a možnost startu na 

odpovídajících podnicích, jen tak může jejich talent být odpovídajícím způsobem rozvíjen.  

Pokud by si klub nastavil priority tímto směrem, nebylo by nepřekonatelnou 

překážkou stát se klubem, který by byl schopný do určitého věku opravdu kvalitně 

podporovat rozvoj mladých sportovců. Mimo jiné by stačilo angažování člověka, který by se 

staral o přípravu tréninkového plánu pro tyto jezdce. Ten má různá specifika a vytvořením 

malé skupiny těchto jezdců by jeho realizace byla relativně jednoduchá, v případě skupiny je i 

účast na závodech, které jsou konány ve větší vzdálenosti organizačně jednodušší (Společná 

úhrada cestovních nákladů atd.).  

 

5.5 Zakoupení týmového vozidla 

Občanské sdružení CK Hobby nehradí svým členům žádné náklady spojené 

s cestováním na závody, tyto náklady by byly až příliš vysoké. I když se klub účastní hlavně 

závodů v rámci kraje (i tyto mohou být navíc značně vzdálené), často se také někteří jezdci 

účastní závodů a cyklistických akcí konajících se v rámci celé České republiky a v určité části 

Polska, výjimečně i v jiných státech Evropy. 

Z těchto důvodů by bylo výhodné vlastnit klubové vozidlo (klidně ojetý vůz), které by 

mohli členové oddílu využívat pro cestování na veškeré akce a závody. Ideálně by se jednalo 

o dodávku pro více osob (např. Volkswagen Caravelle, který je možno spatřit v příloze č. 13) 

tak, aby náklady spojené s cestováním byly co možná nejnižší. Taková vozidla mají většinou 

8 míst, což je vzhledem k faktu, že na především vzdálenější závody jezdí menší skupiny 

výkonnostně orientovaných členů velmi výhodné (úspora finančních prostředků za pohonné 

hmoty, možnost výměny řidičů atd.), a vybavení je možno přichytit z venku. Při ještě menší 

skupině je jednoduchou úpravou interiéru možno počet těchto míst snížit na úkor úložného 

prostoru a dát veškeré potřebné vybavení cyklistů pohodlně dovnitř. V případě zvýšení 

orientace klubu na výchovu mladých jezdců, kdy je pak z důvodů jejich nízkého věku 

v případě cestování osobními vozy nutný doprovod několika osob s řidičským oprávněním, je 

tento přínos ještě o to patrnější.  
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V případě závodů v blízkém okolí by pak toto vozidlo bylo využito jako týmové 

zázemí, k umístění vybavení, případně pro poradu před závodem atd. 

Pořízení vozidla by bylo relativně nákladnou investicí, otevírá ale také nové možnosti 

pro potencionální sponzory klubu, je totiž ideální reklamní plochou, která bude dobře 

viditelná na všech akcích, kterých se klub zúčastní. V tomto případě by bylo vozidlo nutno 

udržovat dostatečně čisté, aby loga a reklamní slogany partnera byly co možná nejlépe vidět. 
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6 ZÁVĚR 

Občanské sdružení CK Hobby Bohumín je stejně jako nespočet dalších neziskových 

organizací v České republice odkázáno na neustálý boj o vylepšení své situace. Tyto 

organizace se všemi možnými dostupnými způsoby snaží nalézt řešení jak dosáhnout potřebné 

úrovně příjmů a tím pokrýt své výdaje. To vše proto, aby mohly alespoň udržet, případně 

vylepšit úroveň své činnosti. 

Cílem této práce bylo mimo jiné zjistit, jaké činnosti tento konkrétní klub vykonává, 

zdali se mu daří je financovat, a pokud možno nalézt řešení, které by dopomohla tyto činnosti 

zkvalitnit. 

Práce byla rozdělena do několika částí, první část obsahuje teoretické pojmy spojené 

s danou problematikou, jako je sport, některé možnosti jeho financování či právní formy 

sportovních organizací u nás. Část druhá již popisuje samotný sportovní klub, jaké formě 

cyklistiky a jakým podnikům se jeho členové věnují. V třetí části je již rozebrána jeho 

finanční situace, spolu s některými provozními skutečnostmi, také se zde nachází SWOT 

analýza. Konečně čtvrtá, závěrečná část je věnována některým návrhům a doporučením, které 

by, jak pevně věřím, mohly pomoci sportovnímu klubu jeho provoz alespoň trochu vylepšit. 

Pozitivním faktem na závěr je skutečnost, že ačkoliv historie CK Hobby Bohumín je 

vcelku krátká, klub dokáže se svými prostředky obstojně hospodařit a fungovat na poměrně 

konstantní úrovni, bez závažných problémů. Otázkou zůstává, zdali toto jeho členům stačí, 

jestli by nestálo za to pokusit se celkovou úroveň klubu vylepšit. Existují totiž možnosti jak 

toho dosáhnout. Předně bylo dokázáno, že je reálné najít partnera pro spolupráci z řad 

soukromých fyzických či právnických osob, nutné je jen vynaložit větší úsilí spojené  

s hledáním a jednáním s těmito potencionálními sponzory. 

Klub má také velké mezery v čerpání financí z dotací kraje a nebo ČSTV, v současné 

situaci je tato možnost spíše nereálná, stačilo by však nalézt výše zmíněného silnějšího 

partnera, investovat finanční prostředky do práce s mládeží, či častějšímu pořádání 

sportovních podniků a i tato možnost by byla dosažitelná. 

Nabízí se rovněž reálná možnost sloučení klubu s dalším podobným oddílem, to by 

mohlo případný spád událostí a přísun nových možností ještě urychlit. Záleží tedy jen na 

zodpovědných členech klubu jak se rozhodnou, kde vidí budoucnost svého týmu. Ještě jednou 

doufám, že by jim tato práce mohla alespoň trochu otevřít cestu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

SAC – Sdružení amatérských cyklistů 

SPAC – Slezský pohár amatérských cyklistů 

UCI – Mezinárodní cyklistická unie (Union Cycliste Internationale) 

ČSC – Český svaz cyklistiky 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV – Ministerstvo vnitra 

MO – Ministerstvo obrany 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

DIČ – Daňové identifikační číslo 

IČO – Identifikační číslo organizace 

ČSTV – Český svaz tělovýchovy 

MTB – Horská kola (Mountain bike) 

BMX – Bicycle motocross 

XC – Olympijská podoba závodů horských kol (Cross country) 

CK – Cyklistický klub 

TJ – Tréninková jednota, tělovýchovná jednota 

SK – Sportovní klub 

AC – Atletický klub 

FK – Fotbalový klub 

PSK – Policejní sportovní klub 

ČMFS - Českomoravský fotbalový svaz
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Kalendář závodů SPAC 2013 

Místo Datum Název Pořadatel Typ závodu 

Karlovice 27. dubna Cena Trispolu ACS Drak Vrbno silnice 

Nošovice 12. května Časovka-Arcellor Mittal Racing Olešná časovka 

Krnov 19. května O cenu Krnova Cyklistika pro všechny Krnov silnice 

Bohumín 2. června Memoriál Jana Ferdyna Lowell pro Šafrata team silnice 

Velké Heraltice 8. června Tour de Sádek Tj Lokomotiva Krnov silnice 

Velká Polom 16. června Velkopolomské okruhy Tj Velká Polom silnice 

Frenštát p.R. 22. června Cena Continentalu CK Frenštát p.R. závod do vrchu 

Javorový 23. června Tour de Javorový Tj TŽ Třinec závod do vrchu 

Suchdol n.O. 29. června Memoriál Aloise Dohnala Cyklokramao Suchdol n.O. silnice 

Stará Ves n.O. 7. července Mezi ploty ACK Stará Ves n.O. kritérium 

Janovice 4. srpna Grand Prix Forman Team Forman Cinelli silnice 

Stonava 11. srpna Stonavská časovka SDH Stonava časovka 

Mokré lazce 17. srpna Mokrolazecká 60. LK Mokré Lazce silnice 

Frenštát p.R. 25. srpna Velká cena Lašska CK Frenštát p.R. silnice 

Paskov 1. září Paskovský kriťák Sokol Žabeň kritérium 

Bohumín - Bělá 8. září Bělské okruhy CK Hobby Bohumín silnice 

Olešná 15. září Tour de Čupek Racing Olešná silnice 

Krásná 21. září O pohár obce Krásná SDH Krásná časovka do vrchu 

Orlová 22. září Do vrchu Bahenec CK Orlín Orlová časovka do vrchu 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Příloha č. 2 – Dres CK Hobby Bohumín o. s. 

 

 

Zdroj: CK Hobby Bohumín 
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Příloha č. 3 – Stanovy CK Hobby Bohumín o. s. 

 

 
 



 

2 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 



 

5 

 

 

Zdroj: CK Hobby Bohumín
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Příloha č. 4 – Propozice závodu „Bělské okruhy 2011“ 
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Zdroj: CK Hobby Bohumín 
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Příloha č. 5 – Zápis výroční členské schůze 2011 

Zdroj: CK Hobby Bohumín
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Příloha č. 6 – Závodní silniční kolo 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.pinarello.com/eng/dogma65_carbon_799.ph
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Příloha č. 7 – Komorová struktura ČSTV 

 

 

Zdroj: Durdová, I. Ekonomické aspekty sportovního managementu. Ostrava:VŠB-TUO. 2012., str. 89. 
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Příloha č. 8 – Konečná fáze národního hospodářství podle Pestoffa 

 

 

Zdroj: Rektořík, J. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress 2007. str. 16. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9 – Znak města Bohumín

 

 

 

Zdroj: http://www.kamsi.info/Bohumin/

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Znak města Bohumín 
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Příloha č. 10 – Logo společnosti Bonatrans 

 

 

Zdroj: http://www.16iwc.com/exhibitors.php 
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Příloha č. 11 - Dotazník 
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Zdroj: Vlastní zpracování
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Příloha č. 12 – Foto z vyhlášení výsledků závodu „ Stonavská časovka 2009“ 

 

Zdroj: CK Hobby Bohumín 
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Příloha č. 13 – Volkswagen Caravelle 

 

Zdroj: http://www.carpages.co.uk/volkswagen/volkswagen-caravelle-lwb-23-03-09.asp 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 


