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1. ÚVOD 

 Sport ovlivňuje v dnešní společnosti rozsáhlé spektrum lidí. Je součástí tělesné 

kultury každého národa. Lze ho charakterizovat jako různé tělesné aktivity, motivované 

vítězstvím na rozdílných úrovních, které zvyšují fyzickou a psychickou kondici člověka a 

rozvíjí společenské vztahy ve společnosti. Mezi jedny z nejoblíbenějších sportů na světě 

patří lední hokej a není tomu jinak ani v naší republice. Kolébkou ledního hokeje je 

Kanada, odkud se hokej postupně šířil do celého světa. Prošel velkými změnami, ať už v 

oblasti pravidel, tak v oblasti výzbroje.  

 Česká republika patří mezi hokejové velmoci. I přes její velikost, co se počtu 

obyvatel týče, dosahujeme srovnatelných výsledků s takovými velikány, jako jsou Spojené 

státy americké, Rusko nebo Kanada. Tímto fenoménem jsem byl dostižen i já. 

Prostějovský hokejový klub je od roku 1999 mým mateřským klubem. Bylo mi nabídnuto 

hrát i za jiné kluby, například za Přerov, Moravskou Třebovou a Kroměříž. Jako hráči 

prostějovského klubu jsme navštěvovali nově zřízenou hokejovou třídu na základní škole 

Melantrichova, pokračovali jsme ve sportovní třídě na gymnáziu Jiřího Wolkera a následně 

jsme se s několika spoluhráči stali i studenti oboru Sportovní management na VŠB – TUO 

Ostrava. 

  Všechny výše uvedené iniciativy byly impulsem k volbě tématu Bakalářské práce 

„Analýza finanční a organizační struktury hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov“. 

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na sportovní terminologii, vymezení 

ekonomických pojmů, možnosti získávání finančních prostředků a typologii sportovních 

organizací. V praktické části je popsána spojitost Prostějova se sportem, historie hokeje v 

Prostějově a charakteristika hokejového klubu. Dále jsou rozebrány právní formy, 

organizační struktury LHK Jestřábi Prostějov a ekonomické a sportovní cíle klubu. Hlavní 

metodou výzkumu v práci byla obsahová analýza poskytnutých dokumentů, ze které byla 

následně vypracována struktura nákladů a výnosů klubu. Jednou z dalších metod byl 

rozhovor s manažerem klubu na téma silných a slabých stránek společnosti. Přiblížil v něm 

i příležitosti a hrozby prostějovského klubu. Získané informace byly podkladem pro 

vytvoření SWOT analýzy. Ve čtvrté kapitole je celkové shrnutí výnosů a nákladů LHK 

Jestřábi Prostějov. V páté kapitole jsou vyjádřeny návrhy a doporučení ke zlepšení finanční 

situace klubu. V závěru se věnuji vyhodnocení a shrnutí veškerých zjištění. 
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 Cílem bakalářské práce je analyzovat organizační a finanční strukturu vybraného 

hokejového klubu. Dalším cílem je zpracování získaných údajů o finančních tocích a  

SWOT analýza klubu. 
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ A METOD 

VÝZKUMU 

2.1. Úvod do sportovní terminologie 

2.1.1. Sport 

 Sport je významným fenoménem dnešní doby. Patří do tělesné kultury a tím se řadí 

i do kultury obecné. Pro sport jsou charakteristické specifické vlastnosti, postavení a 

funkce ve vztahu k ostatním oblastem společenského života (Durdová, 2012). 

 Definice sportu lze podle Durdové (2005) kategorizovat z těchto hledisek: 

 definice vycházející z úrovně sportovních soutěží vymezující sport vrcholový, 

výkonnostní a rekreační, 

 definice dělící sporty na kolektivní a individuální, 

 definice dělící sporty na kontaktní a bezkontaktní, 

 definice dělící sport na amatérský a profesionální, 

 definice kladoucí důraz na vymezení tělocvičných aktivit, 

 definice vycházející z prvku rizika ve sportu, 

 definice založené na zdravotním aspektu sportu- sport součást zdravého 

životního stylu, 

 definice vycházející z funkcí sportu - rozvoj jedince, uspokojování potřeb, 

prožitkovost, soutěživost, 

 definice vycházející z jednotlivých sportovních disciplín, 

 definice vymezující národní, tradiční sporty, 

 definice sportu vzhledem ke sportovnímu tréninku, 

 definice vycházející ze sociologického, filozofického a dalšího pojetí. 

 Především sport prezentovaný nejvyššími výkony sehrává ve světě mimořádnou 

úlohu. Oblíbenost sportu ve světě stále roste, lidé sport potřebují, sportem uspokojují své 

potřeby a zájmy a špičkové sportovní momenty na sebe upoutávají pozornost nejen 

příznivců sportu ale i čelních představitelů státu, vědců a umělců různého ideologického 

filozofického či náboženského vyznání. Lidé pohybující se ve vrcholovém sportu ovlivňují 

myšlení a chování populace (Choutka, 1988). 
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2.1.2. Kolektivní sport 

 Kolektivními sporty jsou ty, ve kterých proti sobě nastupují dvě skupiny hráčů, a 

tyto skupiny se snaží svými schopnostmi a dovednostmi navzájem porazit. Velkou roli zde 

také hraje týmová taktika. Je zde velmi důležitá součinnost a souhra celého týmu oproti 

sportu individuálnímu, kde je výsledek dán pouze výkonem jednotlivého hráče.  

2.1.3. Lední hokej 

 Lední hokej je kolektivní sport hraný na ledové ploše. Řadí se mezi nejrychlejší 

sporty světa. Hráči bruslením dosahují vysokých rychlostí a vystřelený puk někdy překoná 

rychlost i 170 km/h. Hrají proti sobě 2 týmy a cílem je vstřelit více branek než soupeř. 

V každém týmu může být maximálně 22 hráčů. Na ledové ploše proti sobě hraje 6 hráčů 

z každého týmu. Tým se skládá z útočníků, obránců a dvou brankařů. Brankař má za úkol 

zabránit vstřelení puku do branky, a proto je jeho výstroj na rozdíl od hráčské lépe 

chráněná.  

 Důležitým prvkem hry je hrací doba. Hrají se tři třetiny a každá trvá 20 minut 

čistého času. Hru přerušují 3 nebo 4 rozhodčí. Jeden nebo dva hlavní, kteří mají na starost 

regulérnost hry, udělují vyloučení a tresty. Čároví rozhodčí kontrolují dodržování dvou 

základních pravidel, která omezují pohyb puku. Těmi jsou postavení mimo hru a zakázané 

uvolnění. Ostatní pravidla se liší podle typu soutěže, která se hraje.  

 Za nejlepší profesionální ligy na světě jsou považovány Kontinentální hokejová liga 

KHL a severoamerická NHL. V České republice se hrají 4 ligy, z nichž nejvyšší je 

Extraliga, dále pak první liga, druhá liga a krajský přebor. Hrají se také nižší soutěže, jako 

jsou noční hokejové ligy a záhorské ligy, které jsou čistě amatérské. Pravidla, podle 

kterých se hraje ve všech českých ligových soutěžích, jsou shodná s pravidly Mezinárodní 

hokejové federace IIHF. Ženy hrají samostatně svou vlastní soutěž, která se nazývá Liga 

žen. Má upravená pravidla a ve srovnání se světovým měřítkem ženského hokeje je na 

vysoké úrovni (Gut  Pacina, 1986). 

2.2. Management 

 Podle Druckera (1999) může být management jednou z nejdůležitějších inovací 

minulého století. Dále pak uvádí, že je ale velmi obtížné jej definovat, protože to je 

specifický americký pojem a výstižně jej přeložit do jiných jazyků je velice obtížné. 
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 Management jako vědní disciplína popisuje jednak funkci, ale hlavně lidi, kteří by 

tuto funkci měli vykonávat, přičemž to zahrnuje jejich sociální postavení a autoritu, 

kompetence, ale také disciplínu a studijní obor (Drucker, 1999). 

 Koontz a Weihrich (1993) chápou management jako proces vytváření a udržování 

určitého prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a efektivně 

uskutečňují zvolené cíle. 

2.2.1. Úrovně managementu 

 Management je rozdělen do tří úrovní: 

 top management představuje nejvyšší úroveň managementu, která má na 

starost dlouhodobé strategie činnosti organizace, 

 middle management je střední management a vykonává operativní činnosti 

organizace, 

 first-line management je funkční management první linie a zajišťuje řízení 

každodenních činností organizace (Durdová, 2002). 

2.2.2. Sportovní management 

 Lze chápat jako aplikace klasického managementu, do sportovního prostředí, jako 

jsou sportovní kluby a svazy, ale také společnosti, které vyrábí, půjčují nebo poskytují 

služby a výrobky spojené se sportem.  

 Sportovní management také představuje profesionální přípravu pro ty, kteří chtějí 

pracovat v managementu sportovních klubů a společnostech. Studijní obor sportovní 

management začal vznikat na univerzitě v Ohiu v USA od roku 1957.  Největší důraz byl 

kladen na obsah studia, který měl být zaměřen na výchovu absolventů schopných rozumět 

všeobecnému managementu a aplikovat do různých oblastí své činnosti v managementu 

sportu.  

 Sportovní management lze definovat podle Čáslavové (2009, s. 18) jako: „Způsob 

uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných 

jednot, družstev, které alespoň z části akcentují podnikatelsky orientované chování.“ 
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2.3. Manažer 

 Manažer řídí aktivity lidí tak, aby organizace optimálně dosáhla vytyčených cílů. Je 

to především koordinace práce s jednotlivými skupinami v různých odděleních nebo i s 

jednotlivci. Koordinuje i týmy složené ze zaměstnanců různých oddělení nebo i dočasných 

zaměstnanců nebo i pracovníků dodavatelských firem (Robbins  Coulter, 2004).    

2.3.1. Sportovní manažer  

 Jedná se o povolání, ve kterém jeho představitel řídí tělovýchovné a sportovní 

svazy, spolky, kluby, tělovýchovné jednoty a družstva, kde je kladen důraz na 

podnikatelskou činnost. Sportovní manažer je také osoba podnikající v oblasti výroby 

sportovního zboží nebo provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb 

(Durdová, 2012).  

2.3.2. Vlastnosti manažera 

 Vlastnosti manažera můžeme rozdělit na vlohy a schopnosti, přičemž vlohy jsou 

vlastnosti vrozené a schopnosti jsou získané. 

 Mezi vlastnosti vrozené patří potřeba řídit a moci. Manažer musí mít silný vliv na 

ostatní, a ten získá nejen díky své autoritě, ale hlavně svým znalostem, zkušenostem a 

dovednostem.  Zároveň však musí umět porozumět svým spolupracovníkům a mít vhodný 

temperament a inteligenci (Lednický, 2008). 

 Pro manažera jsou velmi důležité také vlastnosti získané, jako jsou ekonomické a 

sociálně-psychologické znalosti, odborné znalosti problematiky a metod řízení. Hodně 

důležitá je také duševní a tělesná kondice.  

2.3.3. Role manažera 

 Durdová (2012) ve své knize uvádí členění manažerských rolí: 

 interpersonální - představitel, vedoucí, zprostředkovatel, 

 informační - monitor, distributor, mluvčí, 

 rozhodovací - podnikatel, řešitel konfliktu, poskytovatel zdrojů, vyjednavač. 

 Tyto role se vzájemně doplňují, překrývají nebo na sebe navazují. Nelze je brát na 

lehkou váhu, protože by to vedlo k nedostatkům a chybám v řídící práci. 
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2.3.4.  Funkce 

 Robbins a Coulter (2004) rozdělili základní manažerské funkce na plánování, 

organizování, výběr a rozmístění spolupracovníků, vedení lidí a kontrolu.   

 Plánování je funkcí manažera, při které se stanovují cíle organizace, strategie 

pro jejich dosažení a tvoří se plán pro sloučení jednotlivých činností. 

 Organizování je funkce, která představuje stanovení úkolů. Kdo učiní 

rozhodnutí, kdo je bude plnit, kdo ponese odpovědnost, kdo a komu bude 

podávat zprávy.   

 Výběr a rozmístění spolupracovníků jsou funkce, při kterých se vybírají 

vhodní kandidáti na konkrétní pracovní pozice, zaškolují se a určuje se jejich 

pracovní náplň.   

 Vedení lidi ovlivňuje činnost nejen jednotlivců ale i celých týmů a vhodně je 

motivuje. Řeší problémy, zapříčiněné chováním podřízených. Z těchto důvodů 

je velmi důležité správně zvolit komunikační cesty. 

 Kontrola je srovnání plánovaných cílů organizace se skutečnou výkonností. 

Pokud dojde mezi nimi k zásadnímu rozdílu, je nutné vyhodnocení a odstranění 

příčin. 

2.4. Marketing  

 Marketing není jen věda zabývající se prodejní technikou a reklamou. Nelze ho 

chápat pouze jako nástroj, používaný k přesvědčení a uskutečnění prodeje, ale jako nástroj, 

kterým se výrobce a prodejce snaží uspokojit potřeby zákazníka. K úspěšnému odbytu 

nového produktu lze dospět tak, že marketingový expert dobře porozumí požadavkům 

zákazníka, podle nich ho vytvoří, vhodně zvolí jeho cenu, způsob distribuce a podpory 

prodeje (Kotler  Armstrong, 2004). 

 Marketing je společenský proces, v němž jedinci a skupiny získávají to, co 

potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, nabízíme a svobodně směňujeme s jinými 

výrobky a službami, které mají hodnotu (Kotler  Keller, 2013). 

 Kotler a Keller (2013, s. 35) uvádí Druckera, který vysvětluje podstatu marketingu 

tímto způsobem: „Můžeme předpokládat, že určitá potřeba prodeje bude existovat vždy. 

Cílem marketingu je však učinit prodej nadbytečným. Marketing se totiž snaží znát a 

chápat zákazníka natolik dobře, že navržený výrobek nebo služba mu budou vyhovovat, a 
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prodají se tudíž samy. Výsledkem marketingu by ideálně měl být zákazník připravený 

koupit. Jediné, co by potom zbývalo, je učinit výrobek nebo službu dostupnými.“ 

2.4.1. Sportovní marketing 

 Sportovní marketing v současnosti představuje dvě tendence. První je marketing 

sportovních produktů a služeb, které jsou orientovány přímo na spotřebitele. Sportovní 

marketing také představuje užití marketingu jako sportovní reklamy (Durdová, 2005). 

 „Sportovní marketing umožňuje sportovním organizacím strukturalizovat nabídku 

sportovních produktů, řídit ji v souladu s požadavky trhu a zvolit k tomuto účelu systém 

nástrojů, pomocí nichž lze stanovených cílů dosáhnout.“ (Durdová 2005, s. 6) 

2.5. Marketingový mix 

 Marketingový mix představují 4 základní kategorie nástrojů, které společnost užívá 

k tomu, aby dosáhla stanovených cílů. Tyto kategorie nástrojů McCarthy nazval jako 4P 

marketingu a patří sem: výrobek (product), cena (price), distribuce (place) a komunikace 

(promotion). Na obrázku 2.1 je znázorněný marketingový mix a jeho 4 základní nástroje, 

pomocí kterých se snaží ovlivnit cílový trh. 

 

Obrázek 2.1 Nákres marketingového mixu 

 

Zdroj: upraveno dle: https://managementmania.com/cs/marketingovy-mix-4p 

https://managementmania.com/cs/marketingovy-mix-4p
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2.5.1. Výrobek 

 Výrobek představuje nejen průmyslové a spotřební výrobky, ale také služby. Do 

této oblasti patří jeho značka, velikost, vzhled a typ balení. Také sem patří vlastnosti, 

kvalita, design a služby spojené s tímto výrobkem. 

2.5.2. Cena 

 Pod kategorii cena se řadí platební podmínky, spojené s koupí výrobku, doba 

splatnosti, rabaty, slevy a ceníková cena.  

2.5.3. Distribuce 

 Distribuce zahrnuje fyzické přesunutí výrobku, ale i přeměnu vlastnických vztahů a 

následné pomocné aktivity. Patří sem distribuční kanály, pokrytí, sortiment, lokality, 

zásoby a dopravu.  Způsob, jakým se výrobek dostává od výrobce, až ke konečnému 

spotřebiteli znázorňuje distribuční cesta a skládá se z velkoobchodů, maloobchodů, 

zprostředkovatelů a různých typů dopravy. 

2.5.4. Komunikace 

 Patří sem všechny formy a druhy komunikace, které souvisejí s ovlivňováním 

spotřebitele, ve vztahu nabízenému výrobku. Řadíme sem aktivity spojené s podporou 

prodeje, reklamou, přímým marketingem, prodejními silami a public relations (Kotler  

Keller, 2013). 

 Hlavními cíli komunikace jsou odlišování produktu od ostatních, vytvoření a 

ovlivňování jeho poptávky, zdůrazňovaní výhod oproti konkurenci, budování pozitivní 

image a tvoření značky.  

Reklama  

 Reklama je placená forma neosobní prezentace přes média. Mezi její výhody patří 

nízké náklady na kontakt, možnost opakování zprávy a působivost. Nevýhodou je však její 

neschopnost uzavírat obchody a obtížné měření efektivnosti. 

Podpora prodeje 

 Je forma neosobní komunikace, která slouží ke krátkodobému ovlivnění prodeje. 

Její výhody jsou rychlé poskytnutí zpětné vazby, možnost načasování a přidává výrobku na 
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zajímavosti. Mezi nevýhody patří krátkodobá funkčnost, malá efektivita při budování 

věrnosti a závislost na ostatních nástrojích komunikace.  

Public relations 

 Jsou techniky a nástroje, prostřednictvím kterých se společnost nebo podnik 

prezentuje veřejnosti. Velmi důležitým aspektem PR je oboustranná komunikace. Je to 

neplacená osobní forma prezentace produktu, projektu nebo společnosti. PR může 

s nízkými náklady zvyšovat prestiž a důvěryhodnost, udržovat produkt nebo společnost 

v povědomí veřejnosti. Je však velmi obtížné dosahovat trvalé přízně, a dostatečné 

kontroly. 

Osobní prodej 

 K ovlivňování zákazníka dochází prostřednictvím osobního kontaktu. Přednostmi 

osobního prodeje je schopnost udržet pozornost zákazníka prostřednictvím okamžité 

zpětné vazby a schopnost dokončit prodej díky prezentaci na míru. Jsou zde však vysoké 

náklady a často se vyskytuje odmítavý přístup zákazníků, založena na nedůvěře.  

Direct marketing (přímý marketing) 

 Přímý marketing je proces, při kterém dochází prostřednictvím osobního kontaktu 

k ovlivňování zákazníka. Mezi kladné stránky patří možnost efektivního zacílení na 

spotřebitele s širokým výběrem a obousměrná komunikace s nízkými náklady na jeden 

kontakt. Je velmi důležitá kvalita a aktualizace databází. 

2.6.  Možnosti získávání finančních prostředků 

2.6.1. Veřejné rozpočty 

 Peníze z veřejných rozpočtů jsou rozděleny do sportovních organizací především na 

zabezpečení sportovní reprezentace, sportovních center mládeže, veřejně prospěšných 

programů v oblasti sportu, investice do sportovních zařízení a podpora tělovýchovných a 

sportovních akcí různého charakteru.  

Statní rozpočet 

 Státní rozpočet je nejvyšší formou veřejného rozpočtu a jeho skladba je uvedena 

v samostatném zákoně o státním rozpočtu. Je na každý rok schvalován parlamentem a stát 

podle něj hospodaří v daném kalendářním roce. Mezi hlavní příjmy státního rozpočtu patří 
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daně, pojistné a sociální zabezpečení, cla a příjmy z prodeje a pronájmu majetku České 

republiky. Příjmy státního rozpočtu vzhledem ke sportovním organizacím jsou především z 

daňové povinnosti sportovních organizací, splátek návratných finančních výpomocí a 

plateb za používání státního majetku. Naopak výdaji státního rozpočtu vzhledem ke 

sportovním organizacím jsou příspěvky a dotace občanským sdružením.   

Rozpočet krajů, měst a obcí 

 Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost je orgán krajského zastupitelstva, 

který má v kompetenci udělování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Rada 

kraje rozhoduje o poskytnutí dotace občanským sdružením, které působí ve sportu a 

tělovýchově. 

 Rozpočet měst a obcí je kvůli svému charakteru nejbližší sportovním organizacím 

na úrovni sportovních klubů. Tyto rozpočty regulují metodiky a vyhlášky, které schválily 

příslušné zastupitelstva. Činnosti sportovních organizací mohou obce na svém území 

ovlivnit řadou pravomocí, které jim zákon o obcích umožňuje.  

2.6.2. Členské příspěvky 

 Příspěvky členů jsou tradičním zdrojem získávání financí sportovních klubů. Tyto 

příspěvky lze rozdělit na dvě základní skupiny. První skupinou je zápisné, které se platí 

pouze jedenkrát při vstupu nového člena do sportovního klubu. Častým důvodem toho 

příspěvku je limitování počtu členů a udržení prestiže sportovního odvětví nebo 

sportovního klubu. Do druhé skupiny řadíme členské a oddílové příspěvky, které se 

používají k financování činnosti klubu. Platit se mohou jedenkrát měsíčně nebo jedenkrát 

ročně. Určení a schválení výše členských příspěvků má za úkol valná hromada. Výše 

členských příspěvků se liší podle jednotlivých sportovních odvětví a jednotlivými regiony.  

2.6.3. Příspěvek od zastřešující sportovní organizace 

 Zastřešující organizace jako je ČSTV, Sokol, ČASPV a jiné jsou spoluvlastníci 

loterijní společnosti SAZKA a. s. Je to v Evropě ojedinělý případ, že tyto organizace 

disponují vlastním finančním zdrojem nezávislým na jiných subjektech. To jim dává 

možnost přispívat nižším článkům na hlavní činnosti, údržbu a provoz tělovýchovných a 

sportovních zařízení.  Příspěvky na činnost se do klubů a oddílů dostávají přes svazovou 
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linii, na rozdíl od příspěvků na údržbu a provoz, které se do klubů dostávají po tzv. územní 

linii nebo přímo do tělovýchovné jednoty.  

2.6.4. Vstupné  

 Je to tradiční zdroj získávání financí, které české sportovní kluby a tělovýchovné 

jednoty využívají. Výše vstupného na sportovní akce závisí na sportovním odvětví a úrovni 

její soutěže. V České republice je významný zdroj především v ledním hokeji, fotbalu, 

basketbalu a volejbalu. Vstupné podléhá zdanění, proto většina malých vesnických klubů 

využívá dobrovolného vstupného, které patří do kategorie darů a existuje pro něj možnost 

daňového osvobození.  

2.6.5. Sponzoring 

 Mezi typické formy sponzoringu patří sponzorování jednotlivých sportovců, 

sportovních akcí, týmů, klubů a institucí. Prostředky, které kluby, spolky nebo organizace 

touto aktivitou získají, většinou slouží k zabezpečení chodu. 

  Podle Durdové (2009, s. 55) „Sponzoring znamená partnerský vztah mezi 

hospodářstvím (podnikem, jednotlivcem) na jedné straně a sportem na straně druhé, při 

vzájemném respektování zájmů obou stran, je specifickou formou partnerství mezi 

sponzorem a sponzorovaným, kde každý dosáhne svých cílů pomocí druhého.“ 

 Nejčastěji se sponzoring sjednává formou smlouvy o reklamě. Sponzor nabízí 

klubu, spolku nebo organizaci finanční prostředky, sportovní vybavení, hostinské služby 

nebo dopravu a sponzorovaná organizace na oplátku nabízí zviditelnění formou reklamy, 

nebo jiné sjednané protivýkony.    

2.6.6. Reklama 

 Ve většině definic se reklama popisuje placenou, neosobní formou prezentace 

služeb, zboží, myšlenek nebo organizace, která využívá specifické komunikační média 

působící ve sportu. Na příjmech z reklam jsou sportovní kluby nebo organizace závislé a 

neobejdou se bez nich. Čím je atraktivnější umístění reklamy, tím i roste její cena a 

poptávka po ní.  
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Mezi nejčastější umístění reklam patří: 

 reklama na sportovní ploše, mantinelech nebo sportovním nářadí, 

 reklama na sportovních oděvech a dresech, 

 reklama na ukazatelích a výsledkových tabulích, 

 reklama na vstupenkách, plakátech a jiných propagačních materiálech, 

 reklama na billboardech, internetu a jiných přenosných médiích. 

2.6.7. Příjmy plynoucí z tzv. odstupného, výchovného nebo hostování 

 Tato forma získávání finančních prostředků se ve sportovních organizacích 

vyskytuje nejčastěji. Odstupné a výchovné jsou dva základní typy vztahů mezi dvěma 

sportovními organizacemi. Odstupné je vztah, při kterém jeden klub odstoupí své 

postavení smluvní strany jinému klubu a za to obdrží dohodnutou finanční odměnu.  

Výchovné je paušální náhrada za výdaje, které vzniky při výchově sportovce. Platí se při 

schváleném přestupu sportovce, který působí minimálně na výkonnostní úrovni.  

2.6.8. Finanční zdroje plynoucí z podnikatelské činnosti 

 Podnikání je vymezeno v obchodním zákoníku. Znaky podnikání podle tohoto 

zákoníku jsou soustavnost, samostatnost, provozování podnikatelské činnosti pod vlastním 

jménem a na vlastní zodpovědnost. Podnikatelská činnost je konána za účelem zisku. 

Nejčastějšími typy podnikatelské činnosti jsou nabízení reklamních služeb, při které 

dochází k propagaci komerčních subjektů a jejich produktů. Dále sem také patří pronájem 

sportovišť, pořádání akcí zábavního charakteru, poskytování hostinských služeb a prodej 

sportovního zboží.  

2.7. Typologie sportovních organizací 

 V České republice není stanovena specifická právní forma pro oblast sportu a 

tělesné výchovy. Z těchto důvodů se sportovní organizace vyskytují především ve formách 

občanského sdružení nebo obchodních společností s různou právní formou, jako jsou 

akciové společnosti, společnosti s ručním omezeným, příspěvkové organizace a zřídka i 

veřejné obchodní společnosti. Právní forma občanské sdružení, podle zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů, převažuje v oblastech masového, výkonnostního a vrcholového 

sportu v České republice (Durdová, 2012). 
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2.7.1. Organizační struktury sportovních klubů  

 Organizační strukturu obchodních společností určuje obchodní zákoník. 

Organizační struktura má velký vliv na dosahování cílů sportovního klubu a proto by se 

pro ně měla snažit vytvářet příznivé podmínky. Kluby si pro sebe určují různé cíle, kterých 

chtějí dosáhnout v krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých časových intervalech. 

Finanční prostředky jsou velmi důležitým faktorem při stanovování cílů. Tyto cíle můžeme 

rozdělit na sportovní, ekonomické a sociální. Sportovní cíle jsou hlavně zviditelnění 

sportu, který klub provozuje, rozvoj a úspěchy sportovců daného klubu a rozšiřování 

členské základny. Hlavním ekonomickým cílem je vytváření finančních zdrojů pro 

zajištění optimálního chodu klubu, na nákup nových hráčů a materiálního vybavení pro 

klub. Udržování klubového souladu, pozitivní nálady a prostředí jsou nejčastější sociální 

cíle (Durdová, 2012). 

2.7.2. Neziskové organizace 

 „Podle zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu § 18, odstavec 7 jde o organizace 

charakteru právnické osoby, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání.“ 

(Novotný 2010, s. 113) 

 V citovaném zákoně je dále uvedeno, že se jedná o organizace typu zájmová 

sdružení právnických osob, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické 

strany a hnutí, státem uznávané církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, 

obce, příspěvkové organizace, státní fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké 

školy (Novotný, 2010).  

2.7.3. Občanské sdružení 

 V textu zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů se pro označení právnické osoby 

typu spolku užívá termín občanské sdružení. Občanské sdružení patří společně s obecně 

prospěšnými společnostmi, nadacemi a nadačními fondy mezi neziskové organizace a je to 

subjekt, který nebyl založen za účelem dosahování zisku. A z tohoto důvodu občanská 

sdružení velice často dále vytváří obchodní společnosti, nejčastěji akciové společnosti a 

společnosti s ručením omezeným, nebo se v tyto společnosti přímo přetváří. Struktura 

občanského sdružení je na obrázku 2.2. 
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Obrázek 2.2 Struktura občanského sdružení 

 

Zdroj: upraveno dle: ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 2009, ISBN: 978-80-7376-150-

9 

Valná hromada 

 Valná hromada klubu typu občanského sdružení: 

 projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu, zprávu dozorčí rady, 

rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující období, který 

také schvaluje, 

 stanovuje výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o 

členství zakládajícího člena klubu a výši ročního klubového příspěvku pro 

činné členy klubu,  

 schvaluje podmínky smluvního členství a přijímá čestné členy klubu, 

 mezi další činnosti patři stanovení volebních období orgánů, volba členů 

výboru klubu a dozorčí rady, 

 rozhoduje o vstupu a vystoupení z klubu nebo ze spolkových sportovních 

institucí, převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku, 

 rozhoduje také o změnách, úpravách a doplňcích stanov, a také o zániku, 

rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu (Durdová, 2012). 

Dozorčí rada 

 Dozorčí rada nebo také revizoři účtů jsou oprávněni kontrolovat všechny účetní a 

finanční operace klubu, stav hospodaření s penězi, právy a majetkem klubu. Dále o tom 

také vypracovávají zprávy pro výbor klubu a valnou hromadu. Mají rozhodovací právo v 
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případném konfliktu o kvalitu právního, účetního nebo finančního dokladu a navrhují 

v případě zjištěných nedostatků nápravná opatření.  

Výbor klubu 

 Přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné 

hromadě nebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru klubu valnou hromadou 

svěřeny. Pravomoc výboru klubu může být také přímo vyjádřena ve stanovách.  

Prezident klubu 

 Prezident klubu svolává řádnou i mimořádnou valnou hromadu, řídí zasedání 

výboru klubu (alespoň 1x měsíčně), uzavírá a sjednává písemně právní úkony jménem 

klubu a uzavírá jménem klubu pracovně právní vztahy. 

2.7.4. Akciová společnost a.s. 

 Organizační strukturu akciové společnosti tvoří valná hromada, dozorčí rada, 

představenstvo a vrcholový management. Struktura akciové společnosti a jejich hlavních 

orgánů je zobrazena na obrázku 2.3.  

Obrázek 2.3 Struktura akciové společnosti 

 

Zdroj: upraveno dle: ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 2009, ISBN: 978-80-7376-150-

9 
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Valná hromada 

 Valná hromada je vrcholový orgán, skládá se z akcionářů a ti:   

 rozhodují o stanovách a jejich změnách, zvýšení nebo snížení základního 

jmění,  

 rozhodují o vydání dluhopisů a vymezení práv s nimi spojených, zrušení 

společnosti, jejím sloučení, splynutí rozdělení či přeměně na jinou právní 

formu, 

 schvalují roční účetní uzávěrky, rozhoduje o rozdělení zisku včetně stanovení 

výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, 

 rozhodují o otázkách přijetí útvaru či poskytnutí záruky na úvěr, způsobu krytí 

ztrát společnosti včetně použití rezervního fondu, 

 stanovují odměny členů představenstva a dozorčí rady a rozhodují o způsobu 

rozdělení likvidačního zůstatku majetku společnosti, 

 rozhodují o zřízení, zrušení, postavení a působnosti jiných orgánů společnosti a 

dalších otázkách, které si valná hromada ke svému rozhodnutí vyhradí.  

 

Dozorčí rada 

 Je chápana jako kontrolní orgán. Členové dozorčí rady: 

 dohlíží na výkon působnosti představenstva, uskutečňování podnikatelské 

činnosti, 

 mají přístup ke všem dokladům a zápisům tykajících se činnosti společnosti, 

 kontrolují, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností, 

 kontrolují, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu 

s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.  

Představenstvo  

 Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti. Konkrétně 

zastává tyto funkce: 

 svolávají valnou hromadu a realizují jejich usnesení, 

 předkládají valné hromadě veškeré návrhy, 

 schvalují jednací řád představenstva, 
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 vypracovávají účetní uzávěrky organizace, 

 jmenují a odvolávají vedoucí zaměstnance společnosti v souladu s 

organizačním řádem.  

Vrcholový management 

 Vrcholový management organizace zastupuje generální ředitel. Má na starost 

operativní řízení společnosti a jedná za společnost ve věcech, ke kterým má pravomoc 

nebo byl představenstvem zmocněn. Dále rozhoduje o realizaci zásad, které představenstvo 

schválilo. Mezi oblasti, ve kterých působí, patří: 

 obchodní, finanční a cenová politika, 

 personální a mzdová politika, 

 investiční rozvoj a rozvoj systému řízení, 

 významné smlouvy a právní akty, v případě že nespadají do kompetence 

vyšších orgánů společnosti (Čáslavová, 2009).  

2.7.5. Společnost s ručením omezeným s.r.o. 

 Podle obchodního zákoníku je společnosti s ručením omezeným předepsaná 

struktura orgánů, do které patří valná hromada, jednatelé a dozorčí rada. Struktura 

společnosti s ručeným omezeným je znázorněné na obrázku 2.4. 

Obrázek 2.4 Struktura společnosti s ručením omezeným 

 

Zdroj: upraveno dle: KOSÍK, Miloš a Miroslav Pacut. Organizace sportu. Ostrava: VŠB-TUO, 2009.ISBN 

978-80-248-2017-0 
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Valná hromada  

 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným. Mezi její 

kompetence patří: 

 schvalování stanov a jejich změn, 

 schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, 

 schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky, 

rozdělení zisku a úhrady ztrát,  

 schválení smlouvy o výkonu funkce, ovládací smlouvy, smlouvy o převodu 

zisku, smlouvy o tichém společníkovi a jejich změn, 

 rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, zvýšení či snížení 

základního kapitálu, připuštění nepeněžitého vkladu, nebo o možnosti 

započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 

vkladu,  

 jmenování, odvolání a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady. 

Jednatelé 

 Jsou statutárním orgánem společnosti. Každý z jednatelů je oprávněn samostatně 

jednat jménem společnosti, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak.  

 Jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 

 vést seznam společníků a informovat je o záležitostech společnosti. 

Dozorčí rada 

 Dohlíží na činnost jednatelů, 

 nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam 

obsažené údaje, 

 přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a v zákonem stanovených 

případech i mezitímní účetní závěrku, 

 přezkoumává návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své 

vyjádření valné hromadě, 

 podává zprávy valné hromadě jednou ročně, pokud není ve společenské 

smlouvě stanovená jiná lhůta.  
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2.8. Metody výzkumu 

 Metoda výzkumu je postup nebo také návod, který určuje způsob získání, 

zpracování a vyhodnocení informací. Znázorňuje cestu vedoucí od určitých podmínek až 

ke splnění daných cílů, podle stanovených pravidel a principů. Metody se od sebe liší 

sociologickými technikami, které využívají. Tyto techniky jsou pracovními nástroji, 

pomocí kterých se sbírá materiál na vyhodnocování informací.  

2.8.1. Obsahová analýza poskytnutých dokumentů 

 Při výzkumu touto metodou dochází ke sběru informací z poskytnutých dokumentů.  

Důraz je kladen na to, aby byly z dokumentů správně vybrány, zhodnoceny a 

zanalyzovány informace, z hlediska požadovaného výzkumu. Hodnotíme také kvalitu a 

věrohodnost zdroje použitých informací. Je důležité dbát na to, abychom se vyvarovali 

zkresleným informacím, které by měli za následek zkreslení celkového výstupu. Mezi 

dokumenty, které touto metodou můžeme zpracovávat, patří osobní dokumenty, zápisy 

z porad, výkazy, kroniky, časopisové a novinové články a internetové stránky.  

2.8.2. Rozhovor 

 Tato metoda patří v současnosti mezi nejpoužívanější a veřejnosti nejznámější 

metody výzkumu.  Rozhovor je založen na bezprostředním slovním kontaktu mezi 

výzkumníkem a respondentem nebo skupinou respondentů. Výzkumník nebo také tazatel 

má předem připravené přesně nebo alespoň z části zformulované otázky, které pokládá 

respondentovi v určitém pořadí, s cílem zjistit požadované informace.  Dosažení tohoto 

cíle nejvíce závisí na více faktorech. Umění správně formulovat otázky, které by měli být 

jazykově i obsahově srozumitelné, jasné, krátké a nedvojsmyslné. Dalším faktorem je aby 

tyto otázky byly podány kompetentní osobě a správné vyhodnocení odpovědí. Podle míry 

standardizace rozlišujeme 3 základní typy rozhovorů: 

Standardizovaný 

 Tato forma rozhovoru představuje kvantitativní zkoumání a velmi se podobá 

dotazníku. Výzkumník má předem přesně připravené otázky, kterých se drží, zapisuje si 

odpovědi respondenta a nerozvíjí konverzaci mimo stanovené otázky. Standardizovaný 

rozhovor bývá často časově omezen. 
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Nestandardizovaný  

 Nestandardizovaný rozhovor je forma kvalitativního zkoumání. Představuje 

nejvyšší stupeň svobody otázek a odpovědí při rozhovoru. Scénář rozhovoru není předem 

připravený a výzkumník má pouze stanovený cíl a okruh informací, kterých chce 

dosáhnout. Otázky vznikají během komunikace a vedou k přirozenému projevu 

respondenta. Při tomto typu rozhovoru má výzkumník snazší možnost navázání kontaktu 

s respondentem. Nevýhoda této formy rozhovoru spočívá ve způsobu záznamu informací a 

následného vyhodnocení.  

Polostandardizovaný   

 Polostandardizovaný rozhovor je kombinací předchozích dvou forem rozhovorů. Je 

to částečně řízený rozhovor, při kterém má tazatel připravený soubor obecných otázek 

nebo témat, kterým se chce věnovat, ale nemá přesně definované pořadí a strukturu otázek. 

 Nevýhodou je přerušování komunikace novými a občas i nenavazujícími otázkami, 

ale výhodou je lehčí vyhodnocení. 

Typy otázek: 

 otevřené otázky - respondent má možnost více se vyjádřit k danému tématu, za 

pomoci otevřených otázek často získáváme chybějící informace a doplňujeme 

detailní pojmy, popisy nebo charakteristiku, 

 uzavřené otázky - respondent má k dispozici předem stanovené odpovědi, mezi 

kterými se rozhoduje, nejčastěji to jsou otázky, na které odpovídáme stručně 

ano, ne, nebo odpovědi s časovými údaji, například jak často se vyskytuje daný 

jev nebo děj.  

2.9. SWOT analýza 

 Je to metoda strategické analýzy, při které porovnáváme vnitřní faktory společnosti 

s vnějšími faktory prostředí. Vnitřními faktory společnosti jsou její silné (Strengths) a 

slabé (Weaknesses) stránky. Příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) jsou složkami 

vnějších faktorů prostředí. Princip fungování SWOT analýzy je znázorněn na obrázku 2.5. 

 SWOT analýzu definuje Kotler a Keller (2013, s. 80) takto: „Je nástrojem pro 

monitorování vnějšího a vnitřního marketingového prostředí.“ 
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 Silné stránky - silnými stránkami jsou faktory, ve kterých je společnost lepší 

nebo silnější než konkurence a tím se jí dostává výhody.  Mezi ně patří věrnost 

zákazníků, rychlost distribuce a tržní pozice.  

 Slabé stránky - slabými stránkami jsou aspekty, ve kterých je lepší konkurence 

a společnost má oproti konkurenci nevýhodu. Slabými stránkami mohou být 

vyšší cena, nižší stupeň automatizace nebo nedostatečná informovanost. 

 Příležitosti - příležitostí je potřeba a zájem kupujícího, které je společnost 

schopna se ziskem uspokojit. Je to nabídka něčeho, čeho se na trhu nedostává 

nebo nabídka stávajícího produktu avšak novým nebo lepším způsobem.  

 Hrozby - hrozbami jsou nepříznivé trendy a vývoje, nově vzniklé substituty 

nebo noví výrobci, které mohou vést k poklesu tržeb nebo zisku. Společnost by 

měla neustále monitorovat hrozby, aby o nich věděla a mohla jim čelit pomocí 

nouzového plánu (Kotler  Keller, 2013). 

 Základem této metody je hodnocení jednotlivých faktorů 4 základních skupin, které 

jsem výše uvedl. SWOT analýza je nedílným prvkem strategického plánování podniku. 

Komplexně vyhodnocuje fungování společnosti, nachází problémy a možnost vývoje. 

Cílem společnosti by mělo být minimalizovat hrozby a využívat příležitosti, omezit slabé 

stránky a rozvíjet stránky silné (Weber, 2009). 

Obrázek 2.5 Princip SWOT analýzy 

 

Zdroj: TOMEK, Gustav a Věra Vávrová. Marketing od myšlenky k realizaci. Praha: Professional Publishing, 

2007. ISBN 978-80-86946-45-0 
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2.9.1. Analýza interního prostředí  

 Je to analýza silných a slabých stránek společnosti a jejího prostředí, které může 

ovlivnit. Vnitřní prostředí tvoří finanční činitelé a celková finanční situace podniku. Mezi 

technologické činitele interního prostředí patří například výrobní kapacita. Personální 

činitelé vymezují pravomoci a odpovědnost a patří sem také ochota spolupracovat.   

 Pro vnitřní faktory se realizuje S - W analýza, která hodnotí především distribuci, 

personalistiku, inovaci, stupeň automatizace, financování a systém plánování a řízení 

výroby. 

2.9.2. Analýza externího prostředí  

 Je to analýza vnějšího okolního prostředí společnosti.  Je to sledování trendů a 

důležitých změn a jakékoliv související příležitosti a ohrožení, které se nedají tak lehce 

kontrolovat.  Avšak pomocí analýz ekonomických, politických, demografických, 

kulturních, sociálních a legislativních faktorů z okolí nebo vhodné analýzy konkurence je 

společnost schopna je identifikovat. Demografie studuje populaci, pohlaví, věk, porodnost 

a úmrtnost, počet obyvatel, hustotu osídlení a její vzdělanost. Ekonomické faktory jsou 

nutné pro odvození kupní síly. Ta závisí na výši mezd, úrovni cen, míře inflace a 

nezaměstnanosti. Přírodní prostředí zahrnuje přírodní zdroje, které se stávají vstupy do 

výrobního procesu, klimatické a geografické poměry. Do technických a technologických 

činitelů patří úroveň technického rozvoje, uplatňování moderních technologií, dostupnost a 

ceny výrobních prostředků. Mezi ostatní vnější činitele patří všichni ti, se kterými firma 

spolupracuje. 

 Pro vnější faktory se realizuje O - T analýza, která umožňuje rozšíření příležitostí 

na trhu a upozorňuje na budoucí problémy. 

 

 Spojením výše uvedených analýz vzniká SWOT analýza. Uskutečňuje rozbor 

silných a slabých stránek podniku v určitém marketingovém prostředí. Analýza vnitřního a 

vnějšího prostředí je znázorněna v celkovém schématu SWOT analýzy na obrázku 2.6. 
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Obrázek 2.6 Schéma SWOT analýzy 

 Zdroj: HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. ISBN 80-85424-83-5. 
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3. ANALÝZA MANAGEMENTU HOKEJOVÉHO KLUBU 

3.1. Prostějov město sportu  

 Město Prostějov se rozkládá v severní části Hornomoravského úvalu, na úpatí 

Prostějovské pahorkatiny, východně od Drahanské vrchoviny. Stékají se zde říčky Romže 

a Hloučela. Prvotní zmínky o Prostějovu jsou z první poloviny 12. století. Dnešní 

historické jádro města je vyhlášenou památkovou zónou. Hanácký Jeruzalém, tak se 

Prostějov nazýval díky své početné židovské komunitě, která byla v 18. století jedna 

z nejpočetnějších na Moravě.   

 Slávu a ohlas Prostějovu v současnosti získávají také úspěchy sportovců, kteří jsou 

registrováni v prostějovských klubech. Díky nim nejvyšší představitelé města propagují 

program a oficiální slogan – Prostějov město sportu. Je zde zastoupeno nepřeberné 

množství sportovních aktivit.  

 Městské lázně nabízí plavání v pětadvacetimetrovém bazénu a v létě je otevřený i 

aquapark.  V Prostějově se nachází hned několik fotbalových hřišť, je zde i hokejbalová 

plocha na ulici Melantrichova. Rovina, na které se Prostějov rozkládá, je ideální pro 

kolečkové a kolové aktivity, nejen centrum města ale i jeho okolí je protkáno hustou sítí 

cyklostezek.  

 V otázce pasivního sportu je nabídka v Prostějově, městě okresní velikosti, více než 

bohatá. Na nejvyšší úrovni jsou volejbalistky VK Agel a basketbalisté BK Orli Prostějov, 

kteří se opakovaně drží na špicích nejvyšších českých soutěží. V neposlední řadě jsou to 

také boxeři, kteří zasahují do bojů o nejvyšší mety v celorepublikových kláních. Dalším 

lákadlem je nejúspěšnější český tenisový klub TK Agrofert, kde se konají divácky velmi 

oblíbená tenisová klání Czech Open.   

 Nejpopulárnějším sportem, co se týká návštěvnosti, je pak bezesporu jeden 

z národních sportů – lední hokej.  Fanoušky ledního hokeje zajímá asi nejvíc ledová plocha 

místní víceúčelové haly - Zimního stadionu a tým LHK Jestřábi Prostějov. Bruslaři pak 

jistě ocení ledovou plochu, v  rozpisu je vyhrazených i několik hodin týdně pro veřejnost.   

 Radnice, slogan Prostějov město sportu, nejen hlásá ale i celkově pomáhá plnit 

svou nemalou podporou. Sportovní vyžití v Prostějově má takový rozsah, se kterým se 

mohou města podobné velikosti jen těžko rovnat. 
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3.2. Historie prostějovského hokeje 

 Hokej se v Prostějově začal hrát od roku 1913, kdy byl založen první hokejový 

klub. První zápas se hrál s Kroměříží a Prostějov prohrál 1:12. Dalším mezníkem 

ustanovení SK Prostějov v roce 1920, při kterém vznikl hokejový odbor.  Od roku 1924 se 

v Prostějově hraje pravidelná soutěž.  

 V meziválečném období hrál celek z Prostějova úspěšně Hanáckou župu, v sezóně 

1931/1932 se celek probojoval až do celostátního mistrovství, kde ve finále prohrál s 

pražským LTC těsně 3:4. Další rok oslavovali vítězství na Tatranském poháru. Ve velmi 

vydařené sezóně 1943/1944 SK Prostějov vyhrál Hanáckou župu, postoupil do divize, z ní 

se dostal do Svazového poháru a vítězstvím pak poprvé v historii postoupil do nejvyšší 

soutěže. 

 Následovala řada pádů a vítězství, tým změnil název na ČSSZ Prostějov, až do roku 

1953, v němž naposledy patřil mezi elitu. V dalším období hrál pod názvem Tatran 

Prostějov moravskou část celostátní soutěže, nebo i II. ligu, ale do nejvyšší soutěže se tým 

nedostal. V 70. letech TJ Prostějov sestoupil dokonce na krátkou dobu až do divize. Jenže 

nevyrovnané výkony poslaly klub do Jihomoravského kraje, kde opět nastala řada pádů a 

vítězství. 

 V 90. letech přišlo oživení, klub se vrátil do I. ligy. V ročníku 1995/1996 sehrál 

vyrovnané zápasy v play-off s tehdy do extraligy postupující Opavou. Pak proběhlo 

několik majetkových změn i změn ve vedení klubu, několik přejmenování klubu a vše 

vyvrcholilo v roce 1997 přemístěním hráčů a i licence do Rosic. V roce 1999 vznikl HC 

Prostějov a zakoupením havířovské licence vstoupil opět do I. ligy. V sezóně 2003/2004  

spadl do II. ligy. 

 Opět nastaly změny a HC Prostějov nahradili HK Jestřábi Prostějov. Po roce ve II. 

lize opět postoupili výše. V sezoně 2005/2006  se umístil klub až na předposlední příčce a 

až úspěšná baráž zachovala I. ligu.  V sezóně 2007/2008 klub spadl do II. hokejové ligy, v 

které působí dodnes. 

3.3. Zimní stadion 

 Víceúčelová sportovní hala se nachází v severo-západní části Prostějova. V této 

části města je situována většina sportovních areálů využívaných k tenisu, fotbalu, 

volejbalu, basketbalu, házené a lukostřelbě. Poprvé se o výstavbě zimního stadionu 
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v Prostějově začalo uvažovat již ve druhé polovině 30. let a poté po druhé světové válce. 

Nakonec bylo umělé kluziště vybudováno až v roce 1957.  

 Výstavba zastřešení byla dokončena v roce 1976 a je jedinečná díky provedení 

ocelové konstrukce haly. Postupně byl v bezprostřední blízkosti vybudován komplex se 

společenským zázemím, restaurací, motelem a barem. Rok 1996 přinesl rozsáhlé 

rekonstrukce haly, při kterých především došlo ke zmodernizování šaten, sociálních 

zařízení a instalaci nového akustického ozvučení haly, které lze vidět na obrázku 3.1. 

K vyřešení akustiky v tomto specifickém tvaru stavby si vyžádalo dlouholeté zpracování 

několika studiemi. 

Obrázek 3.1 Instalace akustického ozvučení haly v roce 1996  

 

Zdroj: http://www.lhkjestrabi.cz/zobraz.asp?t=stadion 

 V roce 2003 došlo k další modernizaci haly a to především vybudováním VIP 

prostor, výstavbou nových hlavních vchodů a pokladen, a nové vrátnice. V důsledku změn 

vedení a názvu klubu došlo i ke změnám složení barev na zimním stadionu.  

 Na podzim roku 2004 započala výměna skleněných výplní na východní a západní 

straně zimního stadionu. K těmto výplním také byly nainstalovány bezpečnostní zábrany a 

nové osvětlení. V roce 2005 došlo k modernizaci ledové plochy a chlazení, přibyla nová 

světelná tabule a mantinely. Instalace nového chlazení je vidět na obrázku 3.2.   

 

 

http://www.lhkjestrabi.cz/zobraz.asp?t=stadion
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Obrázek 3.2 Instalace nového chlazení ledové plochy 

 

Zdroj: http://www.lhkjestrabi.cz/zobraz.asp?t=stadion 

 V současné době má zimní stadion kapacitu 5125 míst. Dnešní vzhled stadionu je 

zobrazen na obrázku 3.3. Zimní stadion je majetkem města Prostějova a provozuje ho 

Domovní správa Prostějov s.r.o. Stadion je především využíván k lednímu hokeji a 

krasobruslení, ale konají se zde i různé kulturní akce a koncerty.  

Obrázek 3.3 Součastný vzhled zimního stadionu v Prostějově 

 

Zdroj: http://www.lhkjestrabi.cz/zobraz.asp?t=stadion 

3.4. Charakteristika klubů 

 Klub LHK Jestřábi Prostějov je rozdělen na LHK Jestřábi o.s., které se stará o chod 

jednotlivých mládežnických kategorií v soutěžích a LHK Jestřábi s.r.o., která má na starost 

http://www.lhkjestrabi.cz/zobraz.asp?t=stadion
http://www.lhkjestrabi.cz/zobraz.asp?t=stadion
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působení A týmu v 1. lize mužské kategorie. Tyto kluby působí pod jednou hlavičkou a 

probíhá mezi nimi 100% spolupráce. 

3.4.1. LHK JESTŘÁBI o.s. 

 LHK Jestřábi o.s. je nezisková organizace. Valná hromada klubu se schází jednou 

ročně. Předsedou klubu je Michal Tomiga st.  Michal Tomiga ml. je místopředseda pro 

sport, Zdeněk Zabloudil je místopředsedou pro ekonomiku a Jan Radič místopředseda pro 

komunikaci. Tito výše zmínění mohou písemně sjednávat a uzavírat jménem klubu 

pracovně právní vztahy.   

 Dalšími činiteli klubu jsou trenéři, kteří se podílejí nejen na tréninku dětí a jejich 

fyzické kondice, ale také na výchově už od útlého věku. V tabulce 3.1 jsou znázorněny 

trenérské týmy v jednotlivých mládežnických kategoriích. 

Tabulka 3.1 trenéři jednotlivých kategorií 

kategorie hlavní trenér asistent trenéra 

přípravka Lukáš Majer Petr Marák a Rudolf Hudec 

2. třída Lukáš Majer Petr Marák a Rudolf Hudec 

3. třída Lukáš Majer Petr Marák a Rudolf Hudec 

4. třída Lukáš Majer Petr Marák a Rudolf Hudec 

mladší žáci Michal Janeček David Šebek a David Soldán 

starší žáci Michal Janeček David Šebek a David Soldán 

mladší dorost David Šebek David Soldán a Michal Tomiga 

starší dorost Ivo Horák Jan Směták 

junioři Martin Kužílek Petr Zachar 

 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi o.s. 

 

3.4.2. LHK JESTŘÁBI s.r.o. 

 Společnost LHK Jestřábi s.r.o. vlastní licenci na provoz 2. ligy ledního hokeje 

v mužské kategorii. Společnost se skládá z dvou majitelů. Michal Tomiga ml. je 

vlastníkem 60% společnosti a je předsedou klubu, 40% vlastní LHK Jestřábi o.s. Michal 
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Tomiga st. je zplnomocněnec společnosti s.r.o. pro práci a komunikaci. Dalším článkem 

struktury společnosti je realizační tým. 

 Hlavní trenér je Petr Zachar a asistenti trenéra jsou Martin Kužílek a Michal 

Tomiga st. Lékaře pro klub zastupuje MUDr. Vladimír Macháček, který zajišťuje nejen 

dohled při zápasech A- týmu ale i závažnější operace a následnou léčbu hráčů. 

Fyzioterapeut, který se stará o rehabilitace hráčů je Mgr. Michael Polák. Vedoucí mužstva 

zajišťuje bezproblémový chod šatny mužů a její vybavení jako je pitný režim, výdej a 

opravy výstroje a výzbroje, ale také o dobrou atmosféru v týmu. Tento post zastupuje Josef 

Ovečka. Masérem je Roman Ovečka a jeho náplní jsou masáže a celková regenerace po 

tréninkách a zápasech.  

Cíle hokejového klubu 

 V Prostějově má hokej dlouholetou tradici a proto je také mezi hlavními cíli klubu 

postup do 1. ligy v mužské kategorii a zvýšit návštěvnost, která je průměrně 1100 diváků 

na zápas. Zvýšením počtu diváků dojde i ke zvýšení příjmů ze vstupného, což by klubu 

velmi pomohlo. Návštěvnost samozřejmě souvisí s úspěšností týmu v lize. V Prostějově je 

spousta lidí, kteří nechodí pouze na hokej ale také na basketbal a volejbal, proto také velice 

závisí na rozpisu zápasů, jelikož se zápasy mohou křížit. V případě klíčových zápasů proto 

dochází k vzájemné domluvě mezi kluby. Prostějov se už několik let po sobě úspěšně 

dostává do vyřazovacích bojů „play-off“ druhé ligy o postup do první ligy.  

 S úspěchy ve sportovním odvětví je především spojena i potřeba velkého množství 

finančních prostředků k zajištění kvalitního týmu. Z tohoto důvodu je dalším hlavním 

ekonomickým cílem klubu zajištění hlavního sponzora a co největšího množství menších 

sponzorů. Důležité je udržovat dobré vztahy s městem Prostějov, které patří mezi 

nejdůležitější sponzory z dlouhodobého hlediska. Město napomáhá klubu pokrýt náklady, 

spojené s provozem.   

 Mezi další cíle patří přilákání nových dětí k hokeji a výchova vlastní mládeže pro 

prostějovský klub. Z ekonomického hlediska je totiž výhodnější se zaměřit na mládež a 

vychovat si vlastní hráče do mužského hokeje. Před začátkem sezóny klub pořádá ve všech 

kategoriích soustředění, na kterých se týmy dostávají do fyzické kondice. Trenéři se snaží 

hráčům vštípit zásady životosprávy, zdravého životního stylu a „fair play“. V neposlední 

řadě také vyvolat týmového ducha. Těsně před zahájením sezóny kluby pořádají 
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mládežnické turnaje. Na těchto turnajích jejich týmy porovnávají před sezónou síly s týmy 

z jiných soutěží a krajů, častokrát i ze zahraničí.  

3.5. VÝNOSY KLUBU 

3.5.1. Výnosy klubu LHK Jestřábi o.s. 

 V této podkapitole jsou uvedeny jednotlivé položky výnosů klubu LHK Jestřábi o.s. 

Jejich součet je zobrazen v tabulce 3.2. Grafické znázornění těchto výnosů je v grafu 3.1.  

Dotace od města Prostějov 

 Rada města Prostějova považuje hokej za jeden z preferovaných sportů a má zájem 

na tom, aby hokejový klub v Prostějově nadále působil. Výše finanční podpory záleží na 

rozpočtu města. V roce 2012/2013 poskytlo město občanskému sdružení veřejnou finanční 

podporu v rámci projektu VFP Veřejná finanční podpora města Prostějova v hodnotě     

322 025,00 Kč na dopravu mládežnických kategorii na zápasy a částku 1 772 756,74 Kč na 

provoz zimního stadionu. Město Prostějov poskytlo klubu ještě mimořádnou dotaci          

80 675,00 Kč na sportovní činnost.    

Dotace od Olomouckého kraje 

 Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje dotační program Příspěvky v oblasti sportu, 

který je zaměřen na podporu sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém 

kraji. Občanské sdružení LHK Jestřábi získalo v roce  2012/2013 příspěvek 167 487,56 Kč 

na celoroční sportovní činnost. 

Klubové příspěvky 

 Příspěvky jsou jedním z nejvýznamnějších způsobů získávání finančních 

prostředků. Klub stanoví výši příspěvku na měsíc a je na rodičích, zda budou platit 

měsíčně, nebo zaplatí celkovou částku za rok v jedné platbě. Částky se mohou v 

jednotlivých kategoriích mládeže lišit. Celková suma poplatků za účast na trénincích činí 

658 934,00 Kč. 

Přijaté dary 

 Klub obdržel dary na mládež v hodnotě 18 000,00 Kč. Většina těchto darů pochází 

od rodičů hráčů. I když není částka závratná, vedení klubu si této pomoci velmi váží.   
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Tabulka 3.2 Výnosy LHK Jestřábi o.s. 

položka výnosů částka 

dotace na provoz stadionu - Město Prostějov 1 772 756,74 Kč 

tržby - příspěvky od rodičů 658 934,00 Kč 

dotace na dopravu - Město Prostějov 322 025,00 Kč 

dotace na provoz - Olomoucký kraj 167 487,56 Kč 

mimořádná dotace od Města Prostějov 80 675,00 Kč 

přijaté dary 18 000,00 Kč 

celkem 3 019 878,30 Kč 

 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi o.s. 

 

 

Graf 3.1 Výnosy LHK Jestřábi o.s. 

 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi o.s. 
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3.5.2. Výnosy klubu LHK Jestřábi s.r.o. 

 V této podkapitole jsou uvedeny jednotlivé položky výnosů LHK Jestřábi s.r.o.  

Jejich součet je zobrazen v tabulce 3.3. Grafické znázornění těchto výnosů je v grafu 3.2. 

Příjmy plynoucí z reklam 

 Jeden z hlavních příjmů klubu jsou bezesporu ty, které plynou z reklam. Klub 

nabízí velké množství možností spolupráce v oblasti reklamy. Ceny za umístění reklam se 

liší a domlouvají se při osobní schůzce. Často se na základě individuálních požadavků 

vytváří reklamní balíčky, obsahující několik z níže uvedených forem. V sezóně 2012/2013 

získal klub z reklam 3 958 887,19 Kč. 

Možnosti umístění reklamy: 

 dresy hráčů (rukávy, přední a zadní strana), 

 kalhoty (boky kalhot, přední a zadní strana), 

 štulpny (přední a zadní část), 

 helma (přední a zadní strana, bok helmy a vrchní část helmy), 

 oblečení realizačního týmu, 

 mantinely, plexiskla a ledová plocha, 

 ochozy ledové plochy, 

 prezentace během přestávky na ledové ploše, 

 polepy rolby, 

 prostory pod střechou stadionu a prostory na administrativní části zimního 

stadionu, 

 venkovní reklamy na budově zimního stadionu, 

 prezentace pomocí hlasatele. 

Prodej vstupenek a permanentek 

 Výše získaných finančních prostředků z prodeje vstupenek a permanentek 

jednoznačně závisí na výsledcích mužstva v soutěži. Jestliže se týmu daří, je na vrchních 

místech v tabulce ligy a hraje atraktivní hokej, budou příjmy vyšší, jelikož bude chodit i 

větší množství návštěvníků.  V sezóně 2012/2013 bylo na domácích zápasech 25238 

diváků. 1097 je průměrný počet diváků na zápas. Celkové příjmy z prodeje vstupenek 

činily 573 191,49 Kč a z prodeje permanentek 89 181,82 Kč. Dohromady to činí            

662 373,31 Kč. 
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Přijaté dary 

 Klub přijal dary v hodnotě 60 000,00 Kč. 

Dotace od města Prostějov 

 Rada města Prostějova považuje hokej za jeden z preferovaných sportů a má zájem 

na tom, aby hokejový klub v Prostějově nadále působil. Výše finanční podpory záleží na 

rozpočtu města. V roce 2012/2013 poskytlo město klubu veřejnou finanční podporu v 

rámci projektu VFP Veřejná finanční podpora města Prostějova v hodnotě  567 176,29 Kč 

na provoz zimního stadionu. 

Dotace od Olomouckého kraje 

 Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje dotační program Příspěvky v oblasti sportu, 

který je zaměřen na podporu sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém 

kraji. LHK Jestřábi s.r.o. získalo v sezóně  2012/2013 příspěvek 202 913,44 Kč na 

sportovní činnost. 

Ostatní služby 

 V sezóně 2012/2013 byly výnosy plynoucí z ostatních služeb 50 652,66 Kč. 

 

Tabulka 3.3 Výnosy LHK Jestřábi s.r.o. 

položka výnosů částka 

tržby z prodeje reklamy 3 958 887,19 Kč 

tržby z prodeje vstupenek 573 191,49 Kč 

dotace na provoz stadionu - Město Prostějov 567 176,29 Kč 

provozní dotace - Olomoucký kraj 202 913,44 Kč 

tržby z prodeje permanentních vstupenek 89 181,82 Kč 

přijaté dary 60 000,00 Kč 

ostatní služby 50 652,66 Kč 

celkem 5 502 002,89 Kč 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi s.r.o. 
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Graf 3.2 Výnosy LHK Jestřábi s.r.o. 

 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi s.r.o. 
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Pronájem ledové plochy 

 Pronájem ledové plochy pro mládež je největší nákladovou položkou občanského 

sdružení. LHK Jestřábi o.s. za ni zaplatili v sezóně 2012/2013 částku 2 004 925,00 Kč.  

Řadí se sem nejen pronájem plochy na tréninky ale také pronájem na všechny domácí 

zápasy. Od kategorie starších žáků a výše mají hráči trénink 4-5 týdně a o víkendu většinou 

jeden zápas na domácí ploše. 

Služby- trenérská činnost 

 V sezóně 2012/2013 působilo v prostějovském klubu 11 trenérů. V mládežnickém 

hokeji je 9 kategorií, přičemž v každé kategorii je vedoucí týmu, hlavní trenér a jeden 

případně 2 asistenti trenéra. Výplaty trenérům mládeže činily 1 193 000,00 Kč.  

72% 

10% 

10% 

4% 
2% 

1% 
1% 

Výnosy LHK Jestřábi s.r.o. 
tržby z prodeje reklamy

Tržby z prodeje vstupenek

dotace na provoz stadionu-
Město Prostějov

provozní dotace- Olomoucký
kraj

tržby z prodeje
permanentních vstupenek

přijaté dary

ostatní služby



41 

 

Doprava 

 Jak je výše zmíněno, každá z mládežnických kategorií má 2 zápasy týdně, přičemž 

jeden z nich je většinou venku. V rámci úspor jsou vždy sloučeny zápasy dvou kategorií 

stejného klubu na jeden termín, aby mohli jet autobusem na zápasy společně. Klub tak 

ušetří velké množství financí, ale i přesto bylo za dopravu zaplaceno 736 713,00 Kč, což se 

částečně hradilo z dotace na dopravu, kterou poskytlo Město Prostějov.  

Oprava výstroje a výzbroje 

 Ve vyšších kategoriích mládeže, jako jsou mladší a starší dorost a junioři, klub 

půjčuje na sezónu hráčům jednotlivé části výstroje a výzbroje. V sezóně je potřeba tuto 

výstroj a výzbroj průběžně opravovat. Mezi nejčastější opravy patří výměna kůže na 

rukavicích, záplatování kalhot, sešití roztržených dresů a jiná poškození chráničů. V 

sezóně 2012/2013 za tyto služby klub zaplatil 293 387,67 Kč. 

Český červený kříž 

 Český červený kříž zajišťuje primární zdravotní službu na zápasech mládeže. V 

sezóně 2012/2013 to činilo 214 922,00 Kč. 

Služby - činnost rozhodčích 

 V této kategorie nákladů jsou znázorněny platy rozhodčím na domácích zápasech 

mládeže, které v sezóně 2012/2013 činily 208 380,00 Kč. Do 4. třídy jsou na ledě pouze 2 

rozhodčí, od 4. třídy už jsou 3, jeden hlavní rozhodčí a dva čároví. Na zápasech jsou však i 

2 rozhodčí za bránami, kteří signalizují vstřelení branky a 2-3 rozhodčí, kteří obstarávají 

časomíru.  

Náklady na propagaci 

 Do této kategorie se počítají veškeré náklady klubu, které zaplatil za marketing a 

propagaci. Jsou to například reklamy klubu v médiích, náklady na vedení webových 

stránek, tvorba reklamních a upomínkových předmětů. Celkem bylo zaplaceno za 

propagaci 179 419,53 Kč. 
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Tabulka 3.4 Náklady LHK Jestřábi o.s. 

položka nákladů Částka 

pronájem ledové plochy 2 004 925,00 Kč 

služby - trenérská činnost 1 193 000,00 Kč 

doprava 736 713,00 Kč 

oprava výstroje a výzbroje 293 387,67 Kč 

český červený kříž 214 922,00 Kč 

služby - činnost rozhodčí 208 380,00 Kč 

náklady na propagaci 179 419,53 Kč 

Celkem 4 830 747,20 Kč 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi o.s. 

 

 

Graf 3.3 Náklady LHK Jestřábi o.s. 

 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi o.s. 
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3.6.2. Náklady LHK Jestřábi s.r.o. 

 V této podkapitole jsou uvedeny jednotlivé položky nákladů LHK Jestřábi s.r.o.  

Jejich součet je zobrazen v tabulce 3.5. Grafické znázornění těchto výnosů je v grafu 3.4. 

Služby - hráčská činnost 

 Největší nákladovou položkou společnosti LHK Jestřábi s.r.o. byly v sezóně 

2012/2013 platy hráčům "A" týmu. Téměř všichni hráči "A" týmu, pouze kromě juniorů, 

kteří jsou bráni na zkoušku na tréninky nebo zápasy, mají uzavřené smlouvy s klubem. Plat 

hráče se skládá ze dvou částí. První je pevná část, která je stanovena při podepsání 

smlouvy před sezónou. Druhá část platu se odvíjí podle hráčské výkonnosti, jeho věku a 

podle počtu let, které v tomto klubu působil. Ve smlouvě je stanovena například částka za 

každý bod, který v zápase získá, ale také srážky z platu za různé přestupky, které jsou ve 

smlouvě uvedeny. Pokud je tým v průběhu sezóny úspěšný, vedení klubu přidává každému 

hráči prémie. V sezóně 2012/2013 činily celkové výplaty hráčům 3 039 088,00 Kč. 

Spotřeba materiálu 

 Za materiál se v sezóně 2012/2013 zaplatilo 1 447 213,62 Kč. Největší část tvoří 

nákup nové výstroje a výzbroje pro hráče. Před sezónou se nakupuje hromadně výstroj pro 

celý tým a v průběhu sezóny se už jen doobjednávají jednotlivé položky. Za výstroj a 

výzbroj se v sezóně 2012/2013 zaplatilo 1 180 164,19 Kč. V průběhu sezóny je potřeba 

opravovat chrániče, zašít roztržené dresy, vyměnit kůži na rukavicích, ale také pravidelně 

prát dresy a štulpny. Opravy a udržování výstroje a výzbroje činily 248 512,84 Kč. Do této 

kategorie nákladu ale také patří nákup kancelářských potřeb pro management klubu, které 

stály 18 536,59 Kč. 

Služby - realizační tým 

 Do této kategorie nákladů patří platy realizačnímu týmu. U mužů působí 3 trenéři, 

vedoucí týmu, lékař, fyzioterapeut a masér. Za sezónu 2012/2013 bylo na mzdách pro 

realizační tým zaplaceno 688 803,00 Kč. 

Náklady na propagaci 

 Do této kategorie se počítají veškeré náklady klubu, které zaplatil za marketing a 

propagaci. Jsou to například reklamy klubu v médiích, náklady na vedení webových 
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stránek, tvorba reklamních a upomínkových předmětů. Celková částka zaplacená za 

propagaci činila 545 103,97 Kč. 

Pronájem ledové plochy 

 Za pronájem ledové plochy pro A tým zaplatila společnost LHK Jestřábi s.r.o. v 

sezóně 2012/2013 částku 433 137,76 Kč.  Řadí se sem pronájem plochy na tréninky a na 

všechny domácí zápasy. Tato položka je částečně financována z dotací od města Prostějov. 

Ostatní služby 

 Tato položka obsahuje náklady na zajištění pořadatelské a lékařské služby na 

zápasy A týmu. Celková částka za sezónu 2012/2013 je 325 257,39 Kč. 

Služby - činnost rozhodčích 

 V této kategorii nákladů jsou znázorněny platy rozhodčím na domácích zápasech A 

týmu, které v sezóně 2012/2013 činily 170 875,00 Kč. Při zápasech v mužské kategorii 

jsou na ledě 4 rozhodčí, 2 rozhodčí za bránami signalizující vstřelení branky a 4 rozhodčí, 

kteří obstarávají časomíru a trestné lavice.  

Doprava 

 V sezóně 2012/2013 bylo za dopravu na zápasy A týmu zaplaceno 95 944,00 Kč.  

Ubytování pro hokejisty 

 V klubu LHK Jestřábi Prostějov hrají nejen odchovanci prostějovského klubu, ale 

působí zde na hostování a střídavých startech i hráči z jiných klubů. Jelikož by byly 

náklady na dopravu na jednotlivé tréninky a zápasy příliš vysoké, klub jim hradí 

ubytování. Celková částka zaplacená za ubytování činila 94 800,00 Kč. 
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Tabulka 3.5 Náklady LHK Jestřábi s.r.o. 

položka nákladů Částka 

služby - hráčská činnost 3 039 088,00 Kč 

spotřeba materiálu 1 447 213,62 Kč 

služby - realizační tým 688 803,00 Kč 

náklady na propagaci 545 103,97 Kč 

pronájem ledové plochy 433 137,76 Kč 

ostatní služby 325 257,39 Kč 

služby - činnost rozhodčích 170 875,00 Kč 

doprava 95 944,00 Kč 

ubytování pro hokejisty 94 800,00 Kč 

celkem 6 840 222,74 Kč 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi s.r.o. 

 

Graf 3.4 Náklady LHK Jestřábi s.r.o. 

 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi s.r.o. 

45% 

21% 

10% 

8% 

6% 

5% 

3% 
1% 1% 

Náklady LHK Jestřábi s.r.o. 

služby- hráčská činnost

spotřeba materiálu

služby- realizační tým

náklady na propagaci

pronájem ledové plochy

ostatní služby

služby- činnost rozhodčích

doprava

ubytování pro hokejisty



46 

 

3.7. Rozhovor   

 Rozhovor byl proveden s předsedou LHK Jestřábi o.s. Michalem Tomigou st., který 

je také zmocněnec pro práci a komunikaci ve společnosti LHK Jestřábi s.r.o. Rozhovor byl 

uskutečněn v kanceláři na zimním stadionu v Prostějově.  

1. Na začátek bych se Vás chtěl zeptat, jaký je Váš vztah k lednímu hokeji? 

Jelikož jsem od svých 6 let byl veden ke sportu, a jedním z těchto sportů byl i hokej, tak 

velmi kladný. Aktivně jsem hrál hokej asi do svých 30 let a v té době jsem začal působit i 

jako trenér mládežnických týmů. Při činnosti trenéra jsem pak už hrál jen na amatérské 

úrovni. 

2. Jak dlouho působíte v prostějovském klubu? 

V prostějovském hokejovém klubu působím od roku 1968, kdy jsem začínal s ledním 

hokejem, nicméně postupem času jsem střídavě působil i v jiných městech. 

3. Jaké zázemí poskytuje hokejovému klubu zimní stadion v Prostějově? 

Zimní stadion se nachází v části Prostějova, kam se soustředí většina sportovních areálů. 

To je velkou výhodou pro trenéry a oddíly. Mají obrovské možnosti dělat tréninky v 

různorodých podmínkách. Zimní stadion v Prostějově má nové moderní chlazení ledové 

plochy a nové mantinely, velký problém je však stav sociálních zařízení a toalet, které jsou 

ve velmi špatném stavu a vyžadují rekonstrukci. 

4. Co Vás vedlo k převzetí klubu? 

Snaha a chuť zlepšit jméno prostějovského hokeje. Po revoluci se v prostějovském klubu 

začali majitelé střídat po třech letech a to klubu vůbec nesvědčilo. Dal jsem si za cíl 

zastavit tuto výměnu a postupně najít tým lidí, kteří by do hokeje investovali a nebrali 

hokej pouze jako ekonomicky ziskovou činnost. 

5. Co je podle Vás největším problémem součastného sportovního 

managementu? 

Sehnat lidi, kteří by do hokeje, a vlastně celkově do sportu jako takového, chtěli investovat 

peníze ze svého zisku. Největší problém je podle mého názoru v tom, že naše daňové 

zákony firmám neumožňují odpočet těchto sponzorských darů. A tím pádem to nemá pro 

lidi, kteří chtějí do sportu investovat žádný smysl.  
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6. Na co klade největší důraz hokejový klub v Prostějově? 

Prioritou klubu je výchova mládeže, protože sportovní oddíly mají po rodině a škole 

největší možnost ji ovlivnit. Nicméně v současnosti klesá zájem mládeže o sport. A proto 

klub každoročně pořádá nábor nových hráčů a hráček do hokejových tříd. Mimo tréninků 

na ledě se děti učí i základům gymnastiky, koordinace pohybů, rychlosti a celkové 

pohybové všestrannosti.  

7. Myslíte si, že do Prostějova hokej patří a má popularitu mezi obyvateli? 

Ano hokej má v Prostějově dlouholetou tradici a je součástí sportovního života ve městě a 

právě díky tomu ho Město Prostějov velmi podporuje. Klub se také snaží spolupracovat se 

základními školami, na kterých fungují sportovní hokejové třídy. Velkou výhodou 

hokejového klubu je vysoká podpora fanoušků a dlouholeté spolupráce. Hokejový klub má 

své webové stránky, na kterých je umístěno diskusní fórum. Myslím si, že diskusní fórum je 

skvělý nástroj pro zpětnou vazbu, získávání informací o spokojenosti návštěvníků a 

vzniklých problémech. 

8. Jak jste byl jako předseda klubu spokojen s návštěvností a atmosférou v 

sezóně? 

Oproti minulým rokům chodilo méně fanoušků, ale je to celkový pokles ve všech sportech. 

Ekonomická situace mnoha fanoušků není nejlepší. A to se odráží i v návštěvnosti. V 

Prostějově byli vždy dobří a obětaví fanoušci a to se projevovalo i při zápasech. Stačilo se 

podívat na jiné stadiony a tam jste viděli, že na hokej tam nechodila ani třetina naši 

návštěvnosti. A to se nebavím ani o vyšších hokejových soutěžích. 

9. Jaké má prostějovský klub vztahy s okolními kluby HC Olomouc a HC Zubr 

Přerov? 

HC Zubr Přerov působí v druhé lize, stejně jako Prostějov. Mezi Prostějovem a Přerovem 

panuje rivalita, každý vzájemný zápas se považuje za hanácké derby a tato konkurence 

motivuje hráče k lepším výsledkům. HC Olomouc hraje v první lize. Vztah s tímto klubem 

nebudu komentovat. Ale je škoda, že kluby nespolupracují v oblasti výchovy mladých hráčů 

mezi sebou. 
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10. Jak probíhá propagace hokejového klubu v Prostějově? 

Veřejnost se snažíme zaujmout ve více sférách. Provozujeme neustále aktualizované 

webové stránky, vydáváme pravidelný bulletin, poskytujeme rozhovory do medií, 

organizujeme pravidelné autogramiády. Hráči se účastní dobročinných akcí, jako je 

dárcovství krve nebo podpora boje proti rakovině prostaty. Samozřejmě nejlepší propagací 

klubu jsou jeho dobré výsledky. Pokud nejsou dobré výsledky, nastávají v klubu problémy.   

11. S jakými problémy se může hokejový klub potýkat? 

Největší problém nastává při nedostatku financí, který může být zapříčiněn ztrátou 

sponzorů a snížením podpory města. Podle dostupných financí sestavuje management 

klubu před sezónou tým. Úspěch však nezávisí jen na množství financí, ale také na hráčích, 

jejich fyzické a psychické kondici a zda nejsou zranění. Velký podíl na úspěchu klubu mají 

také trenéři, kteří si musí neustále zlepšovat své kvalifikace a přizpůsobovat trénink 

nejnovějším poznatkům a technologiím. 

12. A jaké jsou vaše zkušenosti ze spolupráce se sponzory?  

Jak už jsem řekl, v současné době je největší problém sehnat sponzory. Stále je ekonomická 

krize a kromě služeb, které sponzorům nabízíme protihodnotou z toho nic moc nemají. 

Daňové zákony zatím sportu a investování do něj moc nenahrávají no. Sponzoring je 

prostě jen výpomoc od kamarádů. 

13. Jak byste zhodnotil sezónu 2012/2013? 

Druhý rok po sobě jsme hráli se svými odchovanými hráči špičku 2. ligy a myslím si, že 

jsme hráli pro diváky atraktivní hokej, což si myslím že je smysl 2.ligy a dosavadního 

vývoje hokeje v Prostějově. 
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4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ 

 I přesto že je klub LHK Jestřábi Prostějov rozdělen na LHK Jestřábi o.s. a LHK 

Jestřábi s.r.o., vše funguje pod jednotnou hlavičkou a spolupráce mezi vedeními 

jednotlivých společností je stoprocentní. A to je důvod ke sloučení veškerých výnosů a 

nákladů obou klubů, abych dospěl k celkovému výsledku hospodaření klubu.     

4.1. Celkové výnosy klubu 

 V této podkapitole jsou sečteny všechny výnosy obou společností. Součet všech 

výnosů je zobrazen v tabulce 4.1. Grafické znázornění těchto nákladů je v grafu 4.1. 

Tabulka 4.1 Celkové výnosy klubu LHK Jestřábi Prostějov 

položka výnosů částka 

prodej reklamy 3 958 887,19 Kč 

dotace města Prostějova 2 742 633,03 Kč 

prodej vstupenek 662 373,31 Kč 

příspěvky od rodičů 658 934,00 Kč 

dotace Olomoucký kraj 370 401,00 Kč 

přijaté dary 78 000,00 Kč 

ostatní služby 50 652,66 Kč 

celkem 8 521 881,19 Kč 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi s.r.o. 
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Graf 4.1 Celkové výnosy klubu LHK Jestřábi Prostějov 

 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi s.r.o. 

4.2. Celkové náklady klubu 

 V této podkapitole jsou sečteny všechny náklady obou společností. Součet všech 

nákladů je zobrazen v tabulce 4.2. Grafické znázornění těchto nákladů je v grafu 4.2. 

Tabulka 4.2 Celkové náklady klubu LHK Jestřábi Prostějov 

položka nákladů částka 

služby - hráčská činnost 3 133 888,00 Kč 

pronájem ledové plochy 2 438 062,76 Kč 

služby - realizační tým a trenéři 1 881 803,00 Kč 

spotřeba materiálu 1 740 601,29 Kč 

doprava 832 657,00 Kč 

náklady na propagaci 724 523,50 Kč 

ostatní služby 540 179,39 Kč 

služby - činnost rozhodčích 379 255,00 Kč 

celkem 11 670 969,94 Kč 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi o.s. 
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Graf 4.2 Celkové náklady klubu LHK Jestřábi Prostějov  

 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi o.s. 

 

4.3. Srovnání výnosů a nákladů 

 V sezóně 2012/2013 náklady převýšily výnosy a vznikl schodek ve výši 3 149 

088,75 Kč. Porovnání částek jednotlivých společnosti a celkové srovnání výnosů a nákladů 

je zobrazeno v tabulce 4.3 a grafu 4.3. 

 

Tabulka 4.3 Srovnání výnosů a nákladů 

výnosy s.r.o. výnosy o.s. výnosy celkem  náklady s.r.o. náklady o.s. náklady celkem  

5 502 002 Kč 3 019 878 Kč 8 521 880 Kč 6 840 222 Kč 4 830 747 Kč 11 670 969 Kč 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi o.s. 
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Graf 4.3 Srovnání výnosů a nákladů LHK Jestřábi Prostějov 

 

Zdroj: zpracováno z poskytnutých dokumentů LHK Jestřábi o.s. 

  

 Z grafu 4.3 lze vyčíst, že v sezóně 2012/2013 byly výnosy společnosti LHK 
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 Tento schodek byl zapříčiněn odchodem strategického partnera v průběhu sezóny. 
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komplikované situaci. Podařilo se sehnat část financí na nezbytné fungování klubu. Vedení 

se snažilo přejít s klubem do úsporného režimu, avšak některá finanční plnění smluv s 

hráči a trenéry dobíhají dodnes. 
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Na základě poskytnutých informací z rozhovoru s představitelem prostějovského klubu 

byla vytvořena SWOT analýza, která je zobrazena v Tabulce 4.4. 

Tabulka 4.4 SWOT analýza 

Strenghts- Silné stránky Weaknesses- Slabé stránky 

 Moderní ledová plocha a mantinely  Nezrekonstruovaná část ZS 

 Vysoká podpora města  Nestabilní sponzoři 

 Součást sportovního života ve městě  Nízká úroveň regenerace 

 Dlouholetá tradice hokeje ve městě  Absence pracovníka zaměřeného na sponzory 

 Vysoká podpora fanoušků   

 Spolupráce se školami   

 Výhodná poloha zimního stadionu   

    

Opportunities- Příležitosti Threats- Hrozby 

 Popularizace ledního hokeje  Snížení podpory města 

 Nábor nových hráčů  Sestup do nižších soutěží 

 Zlepšení  výchovy mládeže  Klesající zájem mládeže o sport 

 Větší propagace klubu  Ekonomická krize 

 Zlepšení  kvalifikace trenérů  Zranění klíčových hráčů 

 Získání nových sponzorů  Týmy v sousedních městech 

 Postup do vyšších soutěží   

Zdroj: Zpracováno z rozhovoru a poskytnutých dokumentů 

  

 Ze SWOT analýzy je evidentní, že silnými stránkami prostějovského hokejového 

klubu je vysoká podporu ze strany města a fanoušků. Město pro klub vytváří na zimním 

stadionu kvalitní zázemí, zajistilo rekonstrukci chlazení ledové plochy, moderní mantinely 

a rekonstrukce tribun. Díky tomu, že má hokej v Prostějově dlouhodobou tradici, má 

hokejový klub ve srovnání se všemi sporty v Prostějově největší návštěvnost. Pro 

obyvatele Prostějova se stal součástí sportovního života ve městě.  

 Klub se snaží o co největší spolupráci s fanoušky. Fan klub a vedení hokejového 

klubu se často schází na porady, jelikož spolu úzce spolupracují na plánování zájezdů na 

zápasy, choreografii při zápasech a jiných podpůrných aktivitách. Pro fanoušky je tedy 
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velmi jednoduché vyjádřit klubu nesouhlas. Ten mohou vyjádřit také na fóru umístěném na 

stránkách klubu. Pokud má veřejnost dotaz, má možnost kontaktovat klub na webových 

stránkách v sekci "ptejte se", kde jim vedení klubu odpoví.  

 Slabou stránkou a do jisté míry i hrozbou je získávání sponzorů a obstarání 

finančních prostředků na sezónu. V budoucnu by kvůli tomu mohlo dojít i k sestupu do 

nižší ligy. V managementu klubu chybí osoba, která by se soustředila pouze na práci se 

sponzory a jejich oslovováním. Je možné to brát jako příležitost, zvýšit úspěšnost v 

oslovování sponzorů a tím i zvýšení finančních prostředků na sezónu. Největší příležitostí 

klubu je postup do vyšší soutěže, v které prostějovský klub mnoho let hrál, a návštěvnost 

na zápasech patřila mezi nejvyšší v soutěži.  

 Slabou stránkou jsou určitě sociální zařízení a toalety na zimním stadionu, které 

jsou ve špatném stavu a vyžadují rekonstrukci.  Hráči by určitě také uvítali výstavbu 

regenerační zóny na zimním stadionu, jelikož se na zimním stadionu žádná nenachází a 

hráči musí kvůli regeneraci docházet na Sportcentrum.  

 Jednou z hlavních hrozeb jsou kluby, které hrají v okolí Prostějova. Tyto kluby 

mohou prostějovskému klubu odebírat hráče a snižovat návštěvnost domácích zápasů. 

Další hrozbou je pád do nižších soutěží, což by mohlo mít za následek odchod dosavadních 

sponzorů a nižší sledovanost. Velkou hrozbou je obecně klesající zájem mládeže o sport. 

Dalším negativem je sázení hráčů na výsledky, které se v minulosti objevilo. Velmi 

nepříznivě by to ovlivnilo spolupráci se sponzory, přízeň fanoušků a města.  V současné 

době se mezi další negativní jevy počítá i bující korupce ve sportovním světě. Tím pádem 

to lez považovat jako vážnou hrozbu i pro hokejový klub. Je to spojeno s celkovým 

úpadkem morálky ve společnosti.  

 Mezi další slabé stránky patří nepříznivé jevy společnosti, které se projevují 

nezájmem dětí o sport a tím pádem i lední hokej. Tomu se může částečně zamezit tím, že 

děti a mládež budeme patřičně motivovat a zapojovat do sportovních aktivit. Tento aspekt 

je podpořen ekonomickou krizí, v tomto případě se projevuje poklesem finančních 

možností rodičů a tím podpory dětí v ledním hokeji, Lední hokej patří mezi nákladnější 

sporty, výzbroj a výbava se musí neustále obměňovat vzhledem k fyzickému růstu hráčů a 

i její opotřebení není zanedbatelné. Stejně tak i kvalita výzbroje je přímo úměrná ceně.  

V tomto by měl vyjít klub vstříc rodičům a oslovením sponzorů snížit mládežnické 

poplatky a poskytnout třeba množstevní slevy na výzbroj.  
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 Také posty trenérů nejsou vždy obsazovány kvalifikovanými trenéry. To velmi 

ovlivňuje výsledek týmu a také výchovnou funkci sportu. Je nutné neustále zvyšovat 

kvalifikaci trenérů a motivovat je k dalšímu studiu.  Není vždy pravidlem, že dobrý 

hokejista musí být dobrý trenér. Je důležité zvolit správný způsob předávání nejen 

hokejových ale i životních zkušeností. Podstatný je nejen kladný vztah ke sportu, ale musí 

se také budovat vztah dětí k potřebnému vzdělání a přirozené autoritě.  
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Na základě výzkumného šetření, které bylo v bakalářské práci provedeno, bylo 

klubu LHK Jestřábi Prostějov navrženo pár změn, které by mohly vést ke sportovním 

úspěchům a zlepšení ekonomické situace v klubu.   

 Bylo mnou doporučeno managementu klubu vyčlenit osobu, která by se soustředila 

pouze na práci se sponzory a jejich oslovováním. To by mohlo zvýšit úspěšnost v 

oslovování sponzorů a tím by došlo i ke zvýšení finančních prostředků na sezónu. Tento 

pracovník by se měl snažit o to, aby byly smlouvy se sponzory podepsány již v období 

srpna, jelikož v tomto období dochází ke schválení rozpočtu. Finanční plnění těchto smluv 

by mělo proběhnout hned v počátku sezóny, aby nedošlo k opakování nepříjemné situace 

spojené s odchodem sponzora v průběhu sezóny.  

 Dalším doporučením je nabízet sponzorům místo smlouvy o sponzorství smlouvu 

na reklamu, která je na rozdíl od darů daňově uznatelná bez omezení.  

 Jelikož v Prostějově a blízkém okolí existuje větší množství dopravců, jako další 

návrh bylo klubu doporučeno zvolit dopravní společnost na základě výběrového řízení. 

Další možností jak snížit cenu za dopravu je navrhnout dopravci protislužbu formou 

reklamy na ledové ploše či mantinelech. 

 Jako další opatření je doporučeno neustálé zvyšování kvalifikací trenérů a 

motivace k dalšímu studiu. I ve sportu jako je lední hokej, dochází neustále k progresivním 

změnám v trénování a strategiích. Bylo také navrženo využívat videoanalýzu zápasů už v 

mládežnických kategoriích.  

 Dalším doporučením pro klub bylo rozšíření členské základny v nejmladších 

kategoriích. V tomto by měl vyjít klub vstříc rodičům snížením finanční zátěže na výstroj a 

výzbroj, snížit členské poplatky a oslovit výrobce výstroje k poskytnutí množstevní slevy 

pro hráče klubu. Kvalitnějším trenérským přístupem a širší členskou základnou v 

jednotlivých kategoriích by klub mohl získat postupem času vlastní kvalitní hráče do 

mužské kategorie a ušetřit tak náklady na nákup cizích hráčů. Důležitým aspektem při 

výchově kvalitních hráčů je také neustálá motivace. Té by se mohlo dosáhnout účastí 

hráčů mužské kategorie na mládežnických trénincích a tím tak přiblížit mladším hráčům 

jejich vzory z mužského hokeje.  
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 V rámci rozšíření divácké základny je klubu navrženo zvýhodněné vstupné pro 

ženy a různé sociální skupiny jako jsou dětské domovy a ústavy sociální péče, protože 

doposud platí jednotné vstupné pro všechny dospělé návštěvníky. Hned v návaznosti na 

tuto problematiku byl poskytnut návrh na okamžitou rekonstrukci sociálních zařízení a 

toalet na zimním stadionu, které jsou v nedostatečném množství a havarijním stavu. V 

rámci zkvalitnění služeb pro hráče bylo doporučeno vybudování regeneračního centra 

přímo v prostorách zimního stadionu, aby se nemuselo platit za služby jiným zařízením. 
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6. ZÁVĚR 

 Primárním cílem bakalářské práce byla analýza finanční a organizační struktury 

hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov, se zaměřením na výnosy a náklady obou 

společností ale i klubu jako celku. Mezi další cíle patřilo vyhodnocení silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb klubu. 

 V práci je poukazováno na souvislost ekonomických aspektů, zejména finanční a 

organizační struktury v hokejovém prostředí. Klub LHK Jestřábi Prostějov je rozdělen na 

společnost s ručením omezeným, jehož muži hrají 2. ligu, a občanské sdružení, které 

zajišťuje chod mládežnických oddílů.  

 V teoretické části mé práce byly z odborné literatury charakterizovány základní 

pojmy sportovní terminologie, které souvisí s tématem. Dále byly rozebrány základní 

pojmy managementu a marketingu aplikovaného do sportovního prostředí. Zkoumali se 

možnosti získávání finančních prostředků a formy sportovních organizací v České 

republice. Závěrem teoretické práce byly popsány výzkumné metody, které jsou použity v 

analýze hokejového klubu.  

 V praktické části byla zkoumána konkrétní situaci ve sledovaném hokejovém klubu 

LHK Jestřábi Prostějov. Cílem bylo analyzovat strukturu organizace a skladbu financí. Z 

počátku byl popsán Prostějov jako město sportu, dalším předmětem zkoumání byl objekt 

zimního stadionu a historie klubu. Bližší pozornost byla věnována struktuře obou 

společností, jejich vlastnickým vztahům a společným sportovním a ekonomickým cílům. 

Podrobněji byla analyzována struktura výnosů a nákladů jednotlivých společností z 

poskytnutých dokumentů. Při zpracování bakalářské práce byl uskutečněn rozhovor s 

předsedou občanského sdružení a na základě poskytnutých informací v následující kapitole 

sestavena SWOT analýza. Jelikož působí tyto společnosti pod jednotnou hlavičkou, bylo 

třeba sloučit veškeré výnosy a náklady obou klubů, aby se dospělo k celkovému výsledku 

hospodaření klubu, který vykazoval schodek v hodnotě 3 149 088,75 Kč. 

Tento schodek byl zapříčiněn odchodem strategického partnera v průběhu sezóny. Klub 

byl nucen řešit tuto svízelnou situaci přechodem do úsporného režimu a hledáním 

scházejících financí z jiných zdrojů. 

 Z tohoto důvodu byla následující kapitola věnována návrhům a doporučením, které 

by mohly posunout klub ve sportovní i ekonomické oblasti. Vedení klubu přivítalo názor 

nestranného pozorovatele a tím jsme dospěli k přesvědčení, že práce nebyla zbytečná a je 



59 

 

pouze na jejich rozhodnutí zda zrealizují některý z návrhů. Práce byla průběžně 

konzultována s vedením hokejového klubu.  

 Poděkování patří Michalu Tomigovi, který ochotně poskytl důležité informace a 

dokumenty k vypracování práce. Jsem přesvědčen, že všechny zvolené cíle bakalářské 

práce se povedlo splnit.  

 Závěrem je hokejovému klubu LHK Jestřábi Prostějov přán postup do 1. ligy, 

strategický sponzor a spousta věrných a spokojených fanoušků.  
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Seznam zkratek 

BK    Basketbalový klub 

ČASPV  Česká asociace sportu pro všechny  

ČSTV   Český svaz tělesné výchovy 

HC   Hockey club - hokejový klub 

IIHF   International ice hockey federation - Mezinárodní hokejová federace 

KHL   Kontinentální hokejová liga 

LHK   Lední hokejový klub 

NHL   Národní hokejová liga 

PR        Public relations - vztahy s veřejností 

SWOT   Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - silné a slabé  

   stránky, příležitosti a hrozby 

TK   Tenisový klub 

VFP    Veřejná finanční podpora 

VIP   Very important person - Velmi důležitá osoba 

VK   Volejbalový klub 
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