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1.Úvod 

 

V současné době je sport mezi lidmi velice rozšířen, není to v každé zemi ve stejné 

míře, někde více někde méně. Už z faktu že většina lidí na světě nějaký sport provozuje nebo 

jej alespoň sleduje, nám jednoznačně vyplývá, jaký je ve sportu a v propagaci prostřednictvím 

sportu potenciál. Pro obchodní společnosti představuje sport obrovské finanční příležitosti     

a možnost své prezentace před širokou veřejností. K takovéto prezentaci využívají společnosti 

právě dobré jméno klubů a známých sportovců, které jsou těmito společnostmi sponzorovány. 

Sport ovšem není jen o propagaci a obchodu, je to jedna z hlavních volnočasových aktivit, 

která slouží také k upevňování zdraví a zlepšování tělesné kondice. 

Golf v České republice je dnes již na vysoké úrovni a jeho rozvoj a rozšíření se 

neustále zrychluje. Vznikají stále nové kluby, nová hřiště a s tím i nové příležitosti, jak pro 

zájemce o golf tak i pro firmy. Na světové scéně se Česká republika prozatím v golfu nijak 

silně neprojevila. Ovšem vývoj postupuje neustále kupředu a čím dál tím rychleji, a to platí ve 

všem. Dnes u nás vyniká hned několik desítek mladých hráčů a hráček, kteří ve světě, 

prozatím hlavně v Evropě, dosahují nemalých úspěchů. Někteří z nich pocházejí právě z mého 

domovského klubu v Šilheřovicích, na který bude zaměřena celá má bakalářská práce, a který 

reprezentuji. 

 

 Mezi základní cíle práce se řadí rozbor managementu klubu a jeho jednotlivých 

funkcí, spojených se samotnou organizací v klubu. Samozřejmě nenechám bez povšimnutí 

věčnou problematiku získávání finančních prostředků, vycházejících jak z každoročních 

platebních povinností členů, tak získaných prostřednictvím sponzorů a reklam. Také doufám, 

že touto prací pomohu analyzovat situaci v našem klubu, a odkrytím jeho slabých stránek či 

mezer a s tím i možného potenciálu, možná přidám cihlu k procesu jeho kvalitativního            

i kvantitativního vzrůstu.  

 Objasním nezasvěceným a zájemcům, kteří se seznámí s touto prací, přibližné náklady 

na golf. Také mnou provedený výzkum mezi veřejností, nám poskytne pohled ze strany 

veřejnosti, o současném mínění a představách o golfu. 
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2.Teoretická část, metody výzkumu 

 

Metodika je obecně považována za druh pracovního postupu. Metodika představuje 

souhrn praktik a postupů, použitých během celého životního cyklu vytvářeného procesu. 

Pro řešení dílčích problémů mohou být při výzkumném procesu uplatněny specifické 

postupy – metody.  

Metoda je často označována jako cesta, kterou je celek vybudován a získán. Je dána 

účelem a předmětem, a měla by být přiměřená. Často se užívá různých kombinací metod. 

V každé metodě se používají různé techniky. Tyto techniky se mohou lišit podle 

stavu materiálu či podkladů použitých při výzkumu. Může nastat i možnost, že zde 

neexistují žádná již zpracovaná data ani podklady ke zkoumanému předmětu a všechny 

skutečnosti potřebné pro studium si musíme zajistit a zpracovat. Při uplatňování metod 

jsou tyto techniky pracovními nástroji, jimiž je shromažďován materiál a zjišťována 

potřebná data pro interpretaci. Zpracování probíhá nejčastěji za použití výpočetní techniky. 

Tato kapitola se zmiňuje o některých z těchto metod a technik výzkumu. 

 

2.1.  Metody výzkumu 

 

Mezi metody, které jsem použila ve své bakalářské práci, patří: 

 

 metoda dotazování – jedná se o metodu nevědeckou a lze při ní použít dotazník, 

rozhovor, anketu 

 metoda terénního výzkumu – získávání informací sběrem v terénu, kde terénem 

míníme skupinu, pospolitost, respondenty 

 metoda statistická – využívá matematické statistiky při zpracování dat 

 metoda introspektivní – opírá se o tzv. „vnitřní“ poznatky výzkumníka 

 

Práce s dokumenty 

 

Jednou z použitých metod výzkumu je práce s dokumenty, kdy jsou data sesbírána    

v terénu a následně zpracována. Při výběru informací z těchto dokumentů bylo dle potřeb 

práce nutné z nich správně vybrat, zhodnotit věrohodnost a následně vše zpracovat. 
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Nejčastěji zpracovávanými dokumenty se staly především stanovy TJ a jednotlivé 

směrnice klubu, dále také některé golfové internetové stránky, týkající se činnosti klubu     

a zahrnující také popis náplně jeho sportovní činnosti. Všechny z takto použitých stránek 

jsou uvedeny ve zdrojích. 

 

2.2.  Techniky výzkumu 

 

Uvedeno je pouze několik nejrozšířenějších a nejvíce užívaných technik. 

 

2.2.1. Dotazník 

 

Dotazník je jednou z nejrozšířenějších technik výzkumu. Používá se, když je třeba 

získaný materiál podrobit kvantitativní analýze. Dotazník je tedy obvykle spojen 

s matematicko-statistickou metodou. 

Při konstrukci dotazníku musí být jasně vytýčena jeho podstata (získat konkrétní 

údaje o konkrétních věcech, výchozí hypotézy přeměnit na konkrétní otázky), dodržena 

správnost a účelnost otázek (musí vyplynout z určité hypotézy a sloužit ke splnění cílů 

výzkumu), dobrá znalost prostředí sledovaného jevu. 

 

Typy otázek: 

 

 Otevřené (volné otázky) – dotazovaný odpovídá svými slovy, vyjadřuje se volně 

k problému, náročné pro zpracování, protože se musí provést kategorizace odpovědí. 

 Polootevřené – vedle výčtu alternativ je ještě jedna možnost („jiná odpověď“), kterou 

respondent může využít v případě, že mu nevyhovuje žádná z předtištěných odpovědí 

(alternativ). 

 Uzavřené – dávají dotazovanému určitý výčet odpovědí (možností), ze kterých si 

vybírá. Tyto se dělí na dichotomické (odpovědi vzájemně se vylučující, typu          

ano – ne) a polytomické (výběrové, kdy si dotazovaný vybere pouze jednu možnost). 

 

Otázky byly kladeny typem otevřené i uzavřené, kdy dotazovaní odpovídali stylem 

ano – ne, ale měli také možnost odpovědět jinak, než bylo v dotazníku uvedeno. 
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2.2.2. Rozhovor 

 

Při rozhovoru neboli interview získává výzkumník informace bezprostředním ústním 

jednáním s dotazovaným. Děje se tak prostřednictvím správně kladených otázek, 

směřujících k zjištění zkoumané skutečnosti. Otázky musí být obsahově i jazykově 

srozumitelné, jednoznačné, jasné a správně formulované. Z toho ty nejdůležitější otázky se 

kladou doprostřed rozhovoru. 

Důležité při rozhovoru je vyvarovat se zbytečných chyb ze strany tazatele, kdy může 

dojít k ovlivnění dotazovaného – vyjadřováním vlastních názorů, rozdílným sociálním 

postavením mezi tazatelem a dotazovaným, vlivem věku, pohlaví či dialektu tazatele, 

sugestivním kladením otázek a přílišnou délkou rozhovoru. Dále také přítomností dalších 

osob, které narušují průběh rozhovoru. 

Je velice vhodné si celý rozhovor zaznamenávat, ať už na záznamový arch nebo na 

diktafon. Avšak v druhém případě je nutné požádat o svolení dotazovaného. 

 

Použité typy rozhovorů: 

 

 nestandardizovaný, volný rozhovor – je připraven předem, ale na rozdíl od 

standardizovaného se rozhovor značně podobá běžnému rozhovoru, vede 

k bezprostřednímu projevu respondenta, 

 zjevný rozhovor – výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi cíl své 

otázky, vyžádá si jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky a zaznamenává odpovědi. 

[4] 
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3.Organizační struktura ve sportu 

 

Nejčastější právní formou sportovních klubů v České republice jsou občanská 

sdružení, ale mohou vznikat také jako obchodní společnosti. V České republice jde 

především o akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Organizační struktura 

těchto společností je ustanovena v obchodním zákoníku. 

 

Organizování a organizační struktura ve sportovních klubech musí vést k vytvoření 

prostředí vhodného a směřujícího k naplňování cílů organizace. Kluby si ustanovují cíle 

sportovní, ekonomické a často i sociální a přitom vycházejí ze svých finančních možností. 

V ČR se sportovní kluby snaží hlavně o zlepšení situace svého finančního zázemí. Poté si 

mohou stanovovat vyšší, prestižnější a dlouhodobější cíle než kluby s finančními 

problémy. Přitom sportovní cíle se týkají zviditelnění sportu nebo sportů, které klub 

provozuje. Důraz je kladen na úspěchy a umístění družstev jednotlivců, doplňování 

sportovců a jejich sportovní růst, rozvoj vlastní členské základny. Ekonomické cíle jsou 

orientovány k vytváření finančních zdrojů, které by mohly sloužit k plnění sportovních 

cílů, vytvářet optimální podmínky v organizaci včetně materiálového zabezpečení. 

Neziskové organizace jsou vázány jednoznačně na sponzory. Ve sportovních klubech 

vytvořených na bázi obchodní společnosti je strategie podmíněna výsledky podnikatelské 

činnosti. [5] 

 

3.1.  Akciová společnost (a.s.) 

 

Jedná se o společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité 

jmenovité (nominální) hodnotě. Akciová společnost je osobou právnickou a zapisuje se do 

obchodního rejstříku. Tvorba organizační struktury těchto společností je zčásti, především 

ve vyšších úrovních řízení, vázána obchodním zákoníkem. U českého modelu akciové 

společnosti jde o valnou hromadu, dozorčí radu, představenstvo a vrcholový management. 

Obecné schéma akciové společnosti znázorněno na obr. 3.1. 
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Valná hromada 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Je orgánem kolektivním, 

který tvoří všichni akcionáři. 

 

Do působnosti valné hromady patří: 

 

 rozhodnutí o změně stanov, 

 rozhodnutí o zvýšení či snížení základního jmění, 

 volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni             

a odvoláváni dozorčí radou, 

 volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, 

 schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty                 

a stanovení tantiém, 

 rozhodnutí o zrušení společnosti, 

 rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné 

hromady. 

 

Představenstvo 

 

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti, řídí ji a jedná jejím 

jménem. Rozhoduje o všech záležitostech a.s., pokud nejsou zahrnuty do působnosti valné 

hromady. Členy představenstva volí a odvolává vlaná hromada akciové společnosti. 

 

Dozorčí rada 

 

Z vymezení v obchodním zákoníku je dozorčí rada chápána jako kontrolní orgán. 

Úkolem tohoto orgánu je prosazovat všechny strategické záměry akcionářů, dohlížet na 

výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti. 
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Vrcholový management 

 

Představuje profesionální operativní řízení společnosti. Formuje se vzhledem ke 

konkrétní povaze činnosti společnosti, protože vymezení činnosti již není dáno obchodním 

zákoníkem. U sportovních klubů začíná diferenciace organizačních struktur právě při 

organizování jeho profesionálního managementu. 

 

 

 

Obr. 3.1 Obecné schéma akciové společnosti. 

 

3.2.  Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

 

Organizační struktura společnosti s ručením omezeným musí ve sportu respektovat 

strukturu orgánů předepsanou obchodním zákoníkem. Mezi tyto orgány patří: valná 

hromada, jednatelé společnosti, dozorčí rada. První dva jsou orgány obligatorní, společnost 

je zřídit musí. Dozorčí rada je však orgán fakultativní, společnost ji zřizuje pouze tehdy, 

pokud se na tom dohodnou společníci ve společenské smlouvě. Obecné schéma společnosti 

s ručením omezeným znázorněno na obr. 3.2. 

 

Valná hromada 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Je orgánem výlučně s vnitřní 

působností a není oprávněna jménem společnosti jednat navenek. 
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K její působnosti patří: 

 

 odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti, 

 schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

 schvalování stanov a jejich změn,  

 rozhodování o změně společenské smlouvy, 

 rozhodování o zvýšení či snížení základního jmění nebo o hodnotě nepeněžitého 

vkladu, 

 jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

 jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

 vyloučení společníka, 

 rozhodování o zrušení společnosti, jestliže to společenská smlouva připouští. 

 

Jednatelé společnosti 

 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Konkrétní počet 

jednatelů stanoví společenská smlouva. Je-li ustanoveno více jednatelů, pokud neurčí 

společenská smlouva nebo stanovy způsob jednání jménem společnosti, má oprávnění 

jednat jménem společnosti každý z jednatelů samostatně. 

 

Dozorčí rada 

 

Do působnosti dozorčí rady patří: 

 

 dohlížet na činnost jednatelů, 

 nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené 

údaje, 

 přezkoumávat roční účetní závěrku, 

 podávat zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak 

jednou ročně 

 je oprávněna v případech, kdy to vyžadují zájmy společnosti, svolat valnou hromadu. 
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Mimo orgány, stanovené obchodním zákoníkem jsou také vytvářeny orgány 

profesionálního managementu, jehož forma je u sportovních klubů typu s.r.o. rozdílná. 

 

 

 

Obr. 3.2 Obecné schéma společnosti s ručením omezeným. 

 

3.3.  Občanské sdružení 

 

Občanské sdružení jako typ organizace ve sportu je nejčastější. Představují jej 

spolky, jejichž úprava zakládání a právní existence je provedena zákonem č. 83/90 Sb.      

o sdružování občanů. Označení právnické osoby typu spolku termínem občanské sdružení 

je uvedeno v textu tohoto zákona. 

Základním dokumentem občanského sdružení jsou stanovy. Od těchto stanov se 

odvíjí i organizační struktura sdružení, která je v nich projednávána na úrovni orgánů 

klubu.  

 

Za ty se považují: 

 valná hromada (konference), 

 prezident klubu, 

 výbor klubu, 

 a dozorčí rada klubu (event. revizoři účtů).  

 

Některé názvy jsou shodné s obchodními společnostmi, avšak principální realizace 

činnosti jednotlivých orgánů je odlišná. Obecné schéma občanského sdružení znázorněna 

na obr. 3.3. 
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Valná hromada 

 

V organizaci typu občanského sdružení valná hromada vykonává: 

 

 projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o stavu klubového majetku, práv  

a závazků, 

 projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady (event. revizorů účtů), 

 projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující 

období, 

 stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství 

zakládajícího člena klubu, výši ročního klubového příspěvku pro činné členy klubu, 

 schvaluje podmínky smluvního členství, 

 přijímá čestné členy klubu, 

 stanoví volební období orgánů, 

 volí členy výboru klubu, 

 volí a odvolává dozorčí radu, resp. revizory účtů, 

 rozhoduje o vstupu a vystoupení z klubu nebo ze spolkových sportovních institucí, 

 rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku, 

 rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov, 

 rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu. 

 

Prezident klubu 

 

Prezidenta klubu volí ze svého středu samotní členové výboru klubu (prezidia). 

Vykonává řídící funkci výboru klubu a vystupuje jako jeho zástupce. 

 

Mezi jeho úkoly patří: 

 

 svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu, 

 řídit zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně), 

 uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu, 

 uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. 
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Výbor klubu 

 

Výbor klubu (prezidium) přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou 

výslovně svěřeny valné hromadě anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru klubu 

valnou hromadou svěřeny, nebo je pravomoc klubu vyjádřena přímo ve stanovách.[2] 

 

Dozorčí rada 

 

Tento orgán vykonává funkci kontrolní, a dohlíží na veškeré operace klubu. Dozorčí 

rada není u občanského sdružení zákonem stanovený orgán, jeho vytvoření je zcela 

dobrovolné. Je zřizována valnou hromadou. 

 

Dozorčí rada resp. revizoři účtů jsou oprávněni: 

 

 kontrolovat všechny účetní a finanční operace klubu, stav hospodaření s penězi, právy 

a majetkem klubu a podávat o tom zprávy výboru klubu a valné hromadě, 

 rozhodovat o případném sporu o kvalitě právního, účetního nebo finančního dokladu, 

 navrhují v případě zjištěných nedostatků nápravná opatření. 

 

 

 

Obr. 3.3 Obecné schéma občanského sdružení
1
. 

 

                                                 
1
  Dozorčí rada je zakreslena mimo hlavní osu orgánů z důvodu, že její členové jsou voleni 

valnou hromadou pouze pro funkci kontrolní, tzv. nezávislá kontrola, a neměli by být členy jiných orgánů. 
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4.Finance ve sportu 

 

Získávání finančních prostředků nutných pro úspěšný a zdárný chod sportovní 

organizace je prozatím největším problémem současného sportovního managementu. 

Sportovní organizace může finanční prostředky získat různými způsoby, podle toho o jaký 

typ organizace je jedná (viz. Kapitola 3). Například občanské sdružení, jako právní forma 

většiny českých sportovních organizací, splňují podstatu neziskových organizací. Termín 

„neziskové organizace“ jako takový sice není v právním systému České republiky 

definován, avšak obvykle jsou takto nazývány organizace založené pro výkon veřejně 

prospěšné činnosti, které mají ve společnosti nezastupitelný význam. 

 

4.1.  Finanční prostředky z veřejných rozpočtů 

 

Prostředky z veřejných rozpočtů jsou v současné době rozděleny do sportovních 

organizací zejména na zabezpečení sportovní reprezentace, sportovních center mládeže      

a veřejně prospěšných programů v oblasti sportu (sportovní talent, sport a škola, sport 

zdravotně postižených, sport pro všechny, atd.). Dále na investice do sportovních zařízení  

a podporu tělovýchovných a sportovních akcí různého charakteru.  

 

Veřejný rozpočet lze rozdělit do tří kategorií, a to: 

 

 státní rozpočet, 

 rozpočet krajů, 

 rozpočet měst a obcí. 

 

Zkoumaný golfový klub bohužel není dotován všemi z těchto kategorií, proto blíže 

uvádím pouze rozpočet měst a obcí. 

 

4.1.1. Rozpočet měst a obcí 

 

Tento rozpočet je svým charakterem nejbližší sportovním organizacím na úrovni 

sportovních klubů, jelikož se může stát jejich významným finančním zdrojem. Rozpočty 

města a obcí se řídí metodikou nebo vyhláškou schválenou příslušným zastupitelstvem. 
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Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, kterými může obec ovlivnit činnost sportovních 

organizací na svém území. Skladba příjmů a výdajů obce, ovlivňující její pomocnou 

činnost v oblasti sportu, je velice individuální záležitost související s velikostí obce, 

geografickou polohou, demografickým složením i charakterem a rozsahem aktivit 

probíhajících na jejím území. Avšak žádný právní předpis neukládá obci konkrétní 

povinnost finančně podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu na svém území. Přesvědčit 

obecní orgány o investicích v této oblasti je úkolem sportovních manažerů a jiných 

pověřených osob spojených se sportovními kluby na území dané obce. [5] 

 

4.1.2. Další možnosti získávání financí ve sportu 

 

Významným zdrojem financí pro sportovní kluby, na jejich sportovní činnost, se 

mohou stát také finanční prostředky ze zdrojů Českého svazu tělesné výchovy (dále jen 

ČSTV). 

 

Mezi tyto zdroje patří: 

 

 tržby z prodeje nadbytečného majetku a majetkových částí, 

 příjmy z podílu na zisku a z dividend, zejména pak prostředky čerpané od akciové 

společnosti Sazka z výnosů jí pořádaných loterií určených podle loterijního zákona na 

podporu tělovýchovy a sportu, 

 prostředky získané sportovními asociacemi od komerčních partnerů. 

 

Další příjmy plynoucí klubu jsou z vybraných vstupních a klubových ročních 

členských příspěvků, vklady do soutěží, dary a reklama (viz. Podkapitoly 4.2 a 4.3), 

poplatky za tréninkovou přípravu, vstupní poplatky, dotace, granty, a jiné. 

 

Od 1. května 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, pro občanská sdružení, 

mimo jiné, vznikly nové formy získávání financí, například z fondů Evropské unie. 

Z těchto fondů lze čerpat na základě kvalitních projektů v oblastech, které Evropská unie 

podporuje. Do těchto oblastí patří rozvoj regionů, infrastruktury a průmyslu, vzdělávání     

a rekvalifikace, cestovní ruch, životní prostředí a zemědělství. Kde golf by mohl patřit 

hned do více oblastí najednou. 
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4.2.   Sponzoring ve sportu 

 

Sponzoring ve sportu slouží k získávání dodatečných finančních zdrojů, vytváří 

specifickou vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, věcné prostředky         

a služby se dávají k dispozici osobám a organizacím působícím ve sportu. Sponzor 

očekává od sponzorovaného protislužby, spojené s účelem dosažení marketingových cílů 

sponzora. Často se užívá pojem reklamní nebo kooperativní partnerství, takový sponzorský 

vztah by měl být založen na oboustranně známých cílech, vzájemně prospěšných přínosech 

a mravně-etických principech. Firmy se rozhodují sponzorovat sport především z důvodu 

projevení „dobrého vystupování“ a zájmu o společnost, spíše však chtějí zviditelnit své 

produkty a vytvořit příznivé podmínky pro publicitu a zájem médií
2
. 

Sponzoring balancuje na pomezí reklamy a daru. Od reklamy se liší tím, že sponzor 

poskytuje příspěvek sponzorovanému, tím sponzorovanému plynou určité povinnosti         

a závazky ke sponzorovi. Kdežto u reklamy zadavatel (plátce) reklamy sleduje úmysl 

přímo propagovat své podnikatelské aktivity. Současné trendy směřují spíše k věcným 

darům, kterými bývají například technická zařízení nebo vlastní produkty.  

 

4.2.1. Typy a formy sponzoringu ve sportu 

 

Sponzoring lze rozdělit na více typů podle podílu sponzora na celkovém objemu 

příspěvku: 

 

 exklusivní sponzor – spojen s titulem „oficiální sponzor“ – za vysokou cenu přejímá 

sponzor veškeré protivýkony, 

 hlavní sponzor – přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, 

 vedlejší sponzor – rozdělují si méně atraktivní reklamní možnosti, 

 kooperační sponzor – protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, 

přičemž se dá využít rozličné doby platnosti sponzorských smluv. 

 

 

 

                                                 
2
  Podrobné příčiny sponzorování firmami uvedeny v literatuře: NOVOTNÝ, Jiří a kol. 

Ekonomika sportu: vybrané kapitoly (2006). 
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Charakteristické formy sponzoringu pro golfové kluby jsou: 

 

 sponzorování sportovních týmů – tato forma přešla z vrcholového sportu do sportu 

výkonnostního i do sportu pro všechny, za sponzorem poskytnuté finance, sportovní 

vybavení a ubytovací či jiné služby, sponzorovaný tým nabízí reklamu na dresech, 

také prostřednictvím inzerátu, atd., 

 sponzorování sportovních akcí – široká škála možností, které lze nabídnout 

sponzorovi (reklama v programovém sešitu, reklama na vstupenkách a mantinelech 

stadionu, reklama o přestávkách, atd.),  

 sponzorování sportovních klubů -  velké množství protislužeb, neboť sportovní klub 

může nabídnout jak sportovce a sportovní družstva, tak i pořádání sportovních akcí, 

 sponzorování sportovních institucí – také mnoho možností propagace (svazy, 

federace, národní olympijské výbory, atd.).[5] 

 

4.2.2. Sponzorské dary 

 

Sponzoring je v praxi často uplatňován pomocí sponzorských darů. 

Charakteristickými rysy sponzorských darů je bezplatnost a dobrovolnost. Předmětem daru 

bývají převážně peníze a movité věci, avšak pouze ty, na které má dárce vlastnické právo. 

Podmínky přijetí takového daru jsou v českém právním řádu vymezeny občanským 

zákoníkem a to darovací smlouvou. Tato smlouva nezavazuje obdarovaného k žádnému 

protiplnění ve prospěch dárce, avšak může být poskytnuto dobrovolně. Sponzoring není 

v našem právu vymezen, z toho vycházejí i související daňové aspekty. 

 

Existují dvě skupiny posuzování sponzoringu jako poskytování darů: 

 

 dary poskytované na základě zákona o daních z příjmů zohlednitelné v daňové 

povinnosti dárce, 

 dary ostatní bez omezení – u již zdaněných prostředků. 
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Poskytování darů na veřejně prospěšnou činnost (tudíž i na sportovní organizace jako 

občanská sdružení) stanovuje zákon o daních z příjmů z těchto aspektů: 

 

 komu lze dar poskytnout a na jaké účely, 

 charakter daňové zohlednitelnosti daru, 

 výše daňové zohlednitelnosti daru. 

 

4.3.  Sportovní reklama 

 

Reklama je placenou formou neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek 

subjektu, instituce nebo organizace prostřednictvím komunikačních médií. Mezi obecná 

média, kterých reklama využívá, patří zejména televize, rozhlas, denní tisk, časopisy, 

plakáty a film. Sportovní reklamy je využíváno jako reklamy se sportovními motivy nebo 

jako reklamy s využitím specifických médií komunikace v oblasti sportu. 

Sportovní reklama seznamuje potencionální zákazníky s novou firmou, výrobkem či 

službou nebo usiluje o zvýšení povědomí a informovanosti o nich mezi veřejností.            

K tomuto využívá hlavně dresy a výstroj sportovců, sportovní nářadí a náčiní, hrací plochu, 

propagační materiály, výsledkové tabule a ukazatele, atd. 

 

4.3.1. Druhy sportovní reklamy 

 

Liší se podle využití uvedených komunikačních médií. Mezi nejčastěji používané 

druhy sportovní reklamy na golfu patří tyto: 

 

 reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích – většinou text, používají často 

výrobci těchto zařízení,  

 reklama na propagačním materiálu (ročenky, skórkarty
3
, atd.) – pomáhá zájemci        

o reklamu (podnik, firma) vstoupit do povědomí širokého okruhu potencionálních 

zákazníků a seznámit je se službami či výrobky, 

 internet – využití moderní výpočetní techniky, vysoká návštěvnost jednotlivých 

serverů uživateli internetu. 

                                                 
3
  Skórkarta, počeštěno od anglického scorecard – karta, do které si hráči zapisují počet ran na 

jednotlivých jamkách. 
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Reklama či inzerce smí být umístěna, pokud to není vysloveně zakázáno, téměř 

kdekoli na hřišti kolem hracích ploch. Nejčastěji bývá umístěna u odpališť, na viditelném 

místě blízko fervejí
4
, tak aby vizuálně nepřekážela ve hře, také okolo grýnů

5
, na 

praporcích, ojediněle se vyskytuje také vysekaná v trávě přímo na fervejích. Dále               

u klubovny na umělohmotných plachtách připevněných k oplocení pozemku. Na 

billboardech a reklamních tabulích podél cesty na hřiště, na skórkartách, v názvu turnaje, 

na hlavní informační tabuli, bannery na internetových stránkách, i jinde podle možností 

jednotlivých klubů a hřišť. 

 

4.3.2. Funkce reklamy 

 

Mezi hlavní funkce reklamy patří tyto: 

 

 funkce informační – je důležitá v počátcích existence produktu, kdy je nutné 

stimulovat primární poptávku. Informuje například o novém produktu, o změně ceny, 

o způsobu užívání produktu, o novém užívání již známého produktu nebo o nových 

službách (event. o doplňkových službách nebo poskytovaném servisu), 

 funkce přesvědčovací – má význam v prostředí intenzivní konkurence. Působí na 

vytváření selektivní poptávky, tj. poptávky po produktu konkrétního výrobce. Jejím 

smyslem je posílení preference zboží určité firmy, snaha o získání zákazníků 

konkurenta, potlačení obav zákazníka spojených s užíváním produktu, posílení image 

firmy v mysli zákazníka, změna image produktu a tlak na okamžitý nákup, 

 funkce upomínací – uplatňuje se především ve studiu zralosti produktu a jejím účelem 

je připomenout zákazníkovi výrobek nebo službu, kterou již dobře zná.[1] 

 

Sportovní reklama může plnit všechny tři funkce. V dnešní době je samozřejmostí, 

že sport provádí nebo sledují milióny lidí. To samozřejmě přitahuje zájem firem, pro něž 

vystupují příznivci sportu jako potencionální zákazníci. Důležitým reklamním motivem je  

i vysoké společenské postavení, prestiž a image předních světových sportovců. 

                                                 
4
 Fervej, počeštěno od slova fairway (ang. hrací pole) – na golfovém hřišti část nízce střižené 

hrací plochy, pokrývající největší prostor, a to mezi odpalištěm a grýnem. 

5
   Grýn neboli jamkoviště, počeštěno od slova green (ang. zelený) – část nejníže střižené 

a válcované hrací plochy, kde je umístěna praporková tyč. 
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Odborníci vidí efektivní využití v úzké návaznosti na nositele, tj. média, která 

reklamu zprostředkovávají, protože sportovní reklama může uplatňovat a rozvíjet všechny 

výše uvedené funkce. Každý nositel vykazuje specifický profil účinnosti, který je třeba 

analyzovat a uplatňovat z hlediska plánování propagační strategie, je patrné, že jejich užití 

je úzce spojeno s efekty ve funkci přesvědčovací a upomínací. 

Na základě tohoto poznání může manažer klubu ke každému druhu reklamy přiřadit 

jednotlivé funkce a druhy působení na zákazníka, z čehož vyplývají náměty pro jednání se 

sponzory. Čím více druhů reklam a argumentů může klub předložit, tím větší 

pravděpodobnost, že daného sponzora získá. 
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5.Vlastní výzkumné šetření v golfovém klubu 

 

V praktické části své bakalářské práce jsem se zabývala historií, organizačními         

a finančními poměry v klubu, které jsou blíže rozebrány na následujících stránkách.  

 

5.1. Historie golfu v Šilheřovicích 

 

Strůjcem založení golfového klubu v Šilheřovicích byl Ing. Jan Cieslar, který si více 

než 10 let pohrával s myšlenkou postavit na Ostravsku golfové hřiště. Po dlouhém hledání 

vhodné lokality v oblasti Beskyd a okolí Ostravy, byl nakonec zvolen zámecký park 

v Šilheřovicích. Díky velkému pochopení tehdejšího vedení podniku Nová Huť byl v roce 

1968 vypracován projekt a hned poté se začalo stavět třetí 18-ti jamkové hřiště 

v Československu. V roce 1969 bylo vybudováno už všech 18 jamek, avšak teprve po 

vylepšeních v roce 1970 bylo hřiště v takovém stavu, aby se mohl pořádat první turnaj. 

Ke každému klubu neodmyslitelně patří také klubovna, neboli zázemí hráčů              

a personálu. V průběhu času se užívaly provizorní zázemí, jelikož první projekt na 

výstavbu nové klubovny nebyl „Krajskou památkovou péčí“ schválen. Další možností, 

která se o několik let později zrealizovala, bylo rekonstruovat stávající objekt devastované 

původní „Oranžerie Rothschildů“. Samotní hráči golfu se pak na těchto pracích a na údržbě 

hřiště nekonečně dlouho a bezplatně podíleli. Roku 1980 byla klubovna konečně 

kolaudována, a v dubnu na začátku sezóny 1981 slavnostně otevřena a předána do užívání. 

Zámecký park, ve kterém se golfové hřiště nachází, byl založen kolem roku 1820 

Friedrichem z Eichendorfu o rozloze 90 ha. Další vlastníci Rothschildové pak nechali park 

i zámek, který parku dominuje, přestavět do nynější podoby. Zámecký park je vybudován 

ve stylu anglického parku, ve kterém se nachází hned několik uměleckých skvostů. 

Nachází se zde také spousta vzácných dřevin dovezených ze všech koutů světa. 

V současné době vlastní většinu pozemků, o rozloze přibližně 76 ha, TJ Mittal 

Ostrava (dřívější Nová Huť). Celá lokalita zámeckého parku je zapsána jako nemovitá 

kulturní památka a je zařazena do evropské soustavy NATURA 2000. 

Ing. Jan Cieslar, jakožto významná osobnost a zakladatel prvního severomoravského 

klubu byl v roce 2004, in memoriam, zapsán do „Síně slávy českého golfu" založené 

v roce 2000. 
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5.2.  Management Park golf klubu TJ Mittal Ostrava 

 

Park golf klub TJ Mittal Ostrava, dále jen PGCMO, je jedním z nynějších 12 

sportovních klubů založených občanským sdružením TJ Mittal Ostrava, dále jen TJ. Níže 

uvedené schéma znázorňuje organizační uspořádání v TJ (viz. Obr. 5.1). 

 

 

 

Obr. 5.1 Organizační struktura TJ Mittal Ostrava. 

 

PGCMO zaujímá, ve výše zobrazené struktuře, místo sportovního klubu řízeného 

prezidiem zvoleným valnou hromadou klubu. Tento organizační stupeň, má ve struktuře 

stanov TJ své vlastní místo. Stanovy TJ v této části uvádějí vlastní organizační strukturu    

a funkce jednotlivých orgánů samotného klubu (viz. Obr. 5.2.). 
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PGCMO jako klub řízený prezidiem zvoleným valnou hromadou klubu 

 

Jako takový klub je PGCMO předurčen k naplňování cílů činností TJ, přitom má 

vycházet ze základního poslání a věnovat svou péči především: 

 

 společenské výchově, 

 zvyšování rozvoje fyzických a duševních zdatností a vlastností při sportovním             

a tělovýchovném procesu, 

 účasti na soutěžích, 

 organizaci a vedení soustředění, školení, seminářů, 

 výuce trenérů, cvičitelů, rozhodčích a organizačních pracovníků a funkcionářů. 

 

Nejvyšším orgánem PGCMO je valná hromada, kterou svolává prezidium klubu 

nejméně jednou ročně v termínu nejpozději 5 týdnů před konáním valné hromady TJ. 

Valná hromada se může konat i vícekrát v roce, pokud o svolání požádá prezidium TJ, 

prezidium klubu nebo nejméně jedna třetina členů klubu starších 15 let. Platí podmínka, že 

valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na to, kolik členů se jí zúčastní. Jednání 

valné hromady v roce 2010 se zúčastnilo 97 členů klubu, z nynějších přibližně 600. 

 

Do pravomocí valné hromady PGCMO patří: 

 

 stanovení počtu členů prezidia a dozorčí rady, volení a odvolání prezidenta, členů 

prezidia a členů dozorčí rady, 

 schválení navrhovaného plánu činnosti a rozpočtu klubu, v mimořádných situacích, 

kdy je prezidiem klubu schválen rozpočet se schodkem bez krytí vlastními klubovými 

příjmy, se stane závazným jen po schválení prezidiem TJ, 

 schválení zprávy činnosti klubu, 

 schválení kontrolní a revizní zprávy dozorčí rady, 

 schválení zprávy o hospodaření a ekonomických výsledcích. 

 

Prezidium klubu řídí činnost klubu a většinou se skládá z pěti členů. Slůvko většinou 

píši kvůli situaci nastalé po letošní valné hromadě, kdy pátý člen odstoupil z funkce. Čtyři 

členové jsou voleni valnou hromadou, ti pak ze svého středu zvolí prezidenta klubu. 
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Zvolení členové následně jmenují pátého člena, který se stává právoplatným členem 

prezidia. Prezidium je tak tvořeno pěti členy. Jménem prezidia klubu jedná prezident, 

v nutném a naléhavém případě může prezidium jednáním pověřit i jinou osobu, např. 

některého z členů prezidia. Prezidium PGCMO se schází jedenkrát měsíčně pod vedením 

prezidenta klubu. 

Pravomoc prezidia klubu je uvedena ve stanovách TJ, pozměněných a přijatých dne 

7. 6. 2005. 

 

Nynějším prezidentem klubu byl zvolen Ing. Jaroslav Dusílek, který byl na danou 

funkci zvolen již poněkolikáté.  

 

Dalšími členy prezidia klubu jsou: 

 

 Ing. František Holiš – ve funkci předsedy TMK (tréninková a metodická komise), 

 Jan Moučka – ve funkci předsedy STK (sportovně technická komise), 

 Ing. Pavel Vidura – řeší právní spory, 

 předseda komise pro hřiště, bohužel na poslední valné hromadě odstoupil z funkce. 

 

Funkce pana Vidury je v posledních letech opravdu třeba. Nynější majitel Loveckého 

zámečku, který se nachází uprostřed zámeckého parku, vlastnící přilehlou část pozemků, 

na kterých se rozkládá 17tá a 18tá jamka, si nepřeje, aby klub a tudíž i jeho členové, tyto 

pozemky užívali. V současné době by mělo probíhat soudní řízení o tomto případu, se 

snahou vyřešit tuto záležitost ku prospěchu obou stran. Pokud se tento spor o užívání 

majetku do pár let nevyřeší, je v plánu managementu klubu i TJ poupravit rozlohu 

stávajícího hřiště. Další možností do budoucna, o které se uvažuje, je výstavba hřiště 

nového. Pro tento krok je však potřeba mnohem vyšší kapitál. 

 



 - 29 - 

 

 

Obr. 5.2 Organizační struktura PGCMO. 

 

K další úpravě vztahů a závazků mezi členy klubu a samotným klubem byly 

vytvořeny jednotlivé klubové směrnice.  

 

Prozatím byly vytvořeny 3 klubové směrnice, a to: 

 

 klubová směrnice č. 1 – příspěvky, poplatky, vstupní vklady a uplatňování úlev, 

 klubová směrnice č. 2 – kritéria pro stanovení výše úlev za reprezentaci klubu, 

 klubová směrnice č. 3 – poskytování příspěvků k úhradě výloh na sportovní činnost. 

 

5.3. Reklama v golfu 

 

Golfové hřiště v Šilheřovicích je často vyhledávanou lokalitou pro širokou škálu 

vyznavačů golfu, ale i pro náhodné turisty, kteří se parkem „potulují“. Už tento fakt je 

obrovskou příležitostí pro firmy, jak oslovit právě tyto potencionální zákazníky. Velké 

mínus je však v tom, že park je považován za kulturní památku, a proto není dovoleno 

umisťovat podél jamek a kolem celého hřiště jakékoliv reklamní poutače. Rušily by totiž 

ráz přírodního vzhledu parku, a právě proto klub reklamy umisťuje převážně u své 

klubovny. 

V této kapitole uvádím, kde všude a jakým způsobem propagují obchodní 

společnosti, firmy či podnikatelé na golfovém hřišti v Šilheřovicích své výrobky či služby. 
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5.3.1. Reklama na golfovém hřišti 

 

Pro každé golfové hřiště je rozmístění reklam v oblasti celého areálu individuální, 

každý resort má své originální řešení a může nabídnout něco jiného. Šilheřovické hřiště je 

omezeno ve velkém měřítku právě proto, že park ve kterém se nachází, je považován za 

kulturní památku. Ovšem v průběhu času byly vytvořeny další možnosti k umístění reklam, 

což je uvedeno dále. 

 

Reklama před klubovnou 

 

V těchto prostorách „před klubovnou“, jak se často říká, se nachází parkoviště 

olemované živým plotem, který dále pokračuje podél chodníku ke klubovně a odděluje jej 

od venkovního posezení přilehlé restaurace, s výhledem na jezírko s vodotryskem, 

v horkých letních dnech často vyhledávaného místa odpočinku unavených hráčů. O nouzi 

pohledů na prostory kolem nich tudíž nelze uvažovat. Aby v takovémto prostředí reklama 

vynikla, musí být dostatečně velká, proto je na tuto reklamu určena plocha asi dvou metrů 

čtverečních, na obr. 5.3 vlevo dole. Reklama může být připevněna buď k ohrazení 

pozemků, plotu a jinému, případně umístěna na kovové či dřevěné konstrukci kolem 

živého plotu, avšak ne těsně u jezírka. Formu těchto „mini billboardů“ před klubovnou lze 

ovšem vidět jen zřídka. Tento způsob zveřejnění reklamy by žadatele vyšel na 80 000 Kč 

za kus na celý rok. 
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Obr. 5.3 Fotografie prostor před klubovnou. 

 

Reklama na stojanech podél cesty do klubovny 

 

Klubovna, jak už to bývá, má přední a zadní vchod. Výše zmíněná forma mini 

billboardů je sice zřídka kdy viděna před klubovnou, avšak podél cesty vedoucí od 

klubovny směrem na hřiště je to jiná. Celá plocha je touto formou reklamy přímo posetá. 

Není to sice jediná cesta na hřiště, je však nejlukrativnější. Důvodem je nepřetržitý pohyb 

hráčů i případných turistů směrem z nebo do klubovny. Klubovna je místem setkání hráčů 

před i po hře, vyhodnocují se zde výsledky, vyhlašují vítězové, konají rauty. Před 

příchodem do klubovny či na hřiště projde kolem těchto tabulí většina hráčů, proto zde 

reklama plní svůj účel. Vzhledem k tomu je hodnota takovéto reklamy o ploše přes půl 

metru čtverečního poměrně nízká, a to 40 000 Kč za kus na rok. 
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Obr. 5.4 Fotografie prostor za klubovnou. 

 

Reklama na hlavní informační tabuli 

 

Hlavní informační tabule se nachází po cestě na hřiště za stojany s reklamami. Je na 

ní umístěn plán hřiště (viz. Obr. 5.5). Kolem této tabule procházejí téměř všichni hráči, 

protože cesta kolem této tabule vede ke klubové recepci, kde se každý hráč musí ohlásit 

před tím, než začne hrát, a po hře zde odevzdává svou skórkartu. Také z toho důvodu, že je 

zde umístěno druhé, nově zbudované parkoviště u Restaurace Krušovice. Cena reklamy 

umístěné na informační tabuli činí 30 000 Kč na kus za rok. 
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Obr. 5.5 Plán hřiště. 

 

Reklama u odpališť 

 

Na hřišti je osmnáct jamek a každá má své odpaliště. Z toho vyplývá, že je zde 

osmnáct použitelných prostor pro reklamní panel. Každý hráč, který jde na hřiště, ať už při 

turnaji nebo jen cvičně projde kolem každého z nich, protože z tabule těsně nad reklamním 

prostorem si čtou údaje o jamce, kterou budou právě hrát. Reklamní prostor o rozměrech 

0,7 x 0,2 m se nachází v nejspodnější části tabule. Za tuto reklamní plochu je účtována 

jednotná sazba 30 000 Kč za kus na rok. 

 



 - 34 - 

 

        

Obr. 5.6 Fotografie makety tabule u odpaliště 18té jamky. 

 

Reklama na skórkartách 

 

Hráči zapisují svůj výsledek, počet ran, na každé z 18 jamek do skórkarty. Někteří 

během hry a někteří až po ní, ale vždy je do ní musí zapsat, aby jim byl např. při turnaji 

uznán jejich celkový výsledek. Na skórkartě se mimo jiné nachází zmenšený plán hřiště, 

také z ní lze sledovat údaje o jednotlivých jamkách, jejich délku, obtížnost, a další. Za rok 

hráči spotřebují na jednom hřišti přibližně 16 000 ks skórkaret. Hráči si často berou 

skórkartu i domů k vedení statistik o své hře. Tím pádem je i zde umístění reklamy účinné. 

Ročně se tiskne, i s rezervou 2000 kusů, celkem 18 000 kusů skórkaret. Plocha 9 x 7 cm, 

kterou je možno na skórkartách k reklamě použít, je 1/6 celkové plochy. Cena této reklamy 

činí 40 000 Kč za rok. 

 

Všechny doposud jmenované možnosti umístění reklam účtuje TJ přímo do svého 

rozpočtu, jakožto vlastník pozemků, na kterých je vybudováno golfové hřiště. Pouze 

příjmy z následujícího typu reklamy jsou připočteny k rozpočtu PGCMO. 

 

5.3.2. Reklama na webových stránkách  

 

Webové stránky slouží k internetové prezentaci firmy pomocí bannerů umístěných 

po okrajích obrazovky. Tyto stránky mohou sledovat golfisté i negolfisté z celé ČR i světa. 

Najdou zde informace o dění v klubu, základní informace o možnostech hry, turnajích, 
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výsledcích, cenách, členství apod. V současné době mají www stránky klubu vyhrazeno 

pouze jedno místo pro takovouto reklamu. Velikost plochy pro zobrazení takovéto reklamy 

je přibližně 3 x 5 cm. Za tuto plochu se účtuje poplatek 20 000 Kč za rok.  

 

Jak jsem při svém šetření zjistila, existují internetové stránky klubu, a zvlášť také 

stránky hřiště. Adresa klubových stránek je www.golf-ostrava.cz. 

 

 

 

Obr. 5.7 Umístění reklamy na www.golf-ostrava.cz. 

 

5.4. Rozpočet klubu 

 

Rozpočet PGCMO se skládá z výnosů a nákladů. V něm jsou zahrnuty pouze takové 

položky, které souvisí s provozem samotného klubu, nikoli hřiště. Za prostory a plochy, 

užívané členy klubu, pak PGCMO platí pouze tzv. „nájmy“ vlastníkovi hřiště a to 

občanskému sdružení TJ Mittal Ostrava, které má takovýchto podobných sportovních 

klubů celkem tucet. Pro rozbor skladby rozpočtu jsem použila rozpočet PGCMO z roku 

2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 schválený valnou hromadou (dále jen VH) PGCMO 

konanou dne 3. 3. 2010. 
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5.4.1. Příjmy 

 

Výnosová složka rozpočtu se skládá, jak již bylo zmíněno výše, pouze z takových 

příjmů, které plynou pouze z činnosti samotného klubu. Nikoli však z pronájmu hřiště. Za 

užití hřiště se poplatky účtují sice na klubové recepci, avšak zápočet je proveden přímo do 

rozpočtu TJ. Těchto pronájmů hřiště se týkají například smluvní akce TJ, kdy za pořádání 

komerčního turnaje si TJ, na základě uzavřené smlouvy, vybere od promotéra daného 

turnaje příslušnou částku. V jiných než těchto případech, se vybrané vklady do soutěží, 

neboli startovné, účtují do rozpočtu PGCMO, který dále z těchto poplatků odvádí nájem TJ 

za užití hřiště. 

 

Členské příspěvky 

 

Další výnosnou složkou rozpočtu PGCMO jsou členské příspěvky. Tyto příspěvky se 

člení na klubové roční členské příspěvky, roční členské příspěvky ČGF a roční členské 

přípěvky TJ. Než se však obyčejný člověk stane členem klubu, musí zaplatit jednorázový 

vstupní poplatek. 

Základní vstupní poplatek pro nového člena činí 70 000 Kč. V loňském roce byla 

úspěšně zavedena nabídka tzv. doporučeného členství v hodnotě 25 000 Kč, které je 

zprostředkováno samotnými členy klubu a poskytnuto prvním 50 novým členům. Také pro 

rodinné příslušníky stávajících členů starší 18 let je vstupní poplatek nižší, stejný jako pro 

doporučené členství. Pro členství dětí a mládeže do 18 let, byla zavedena výše vstupních 

poplatků dle věkové kategorie. Tyto se dále rozlišují na děti nové členy nebo děti rodinné 

příslušníky, přičemž za členství zaplatí pouze předepsané procento jedné z těchto dvou 

variant. 

 

Rozdělení věkových kategorií dětí a mládeže je následující: 

 

 do 10 let – zaplatí 5% ze základního vstupního poplatku, 

 od 10 do 12 let – zaplatí 10% ze základního vstupního poplatku, 

 od 13 do 14 let – zaplatí 20% ze základního vstupního poplatku, 

 od 15 do 16 let – zaplatí 40% ze základního vstupního poplatku, 

 od 17 do 18 let – zaplatí 80% ze základního vstupního poplatku. 
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Jako příklad si můžeme uvést následující. Dítě ve věku 12 let, z jehož rodinných 

příslušníků nikdo není členem, zaplatí vstupní poplatek ve výši 10% ze základního 

vstupního poplatku nového člena, tedy ze 70 000 Kč, to je 7 000 Kč. Avšak kdyby toto 

dítě, bylo rodinným příslušníkem člena klubu, zaplatí 10% ze vstupního poplatku 

rodinného příslušníka, tedy z 25 000 Kč, což je pouze 2 500 Kč. 

 

Výše jednotlivých ročních členských příspěvků jsou dále uvedeny v klubové 

směrnici č. 1 v přílohách. 

 

Mezi další příjmy klubu patří také poplatky za trénink. Reprezentace klubu 

podstupuje pravidelnou tréninkovou přípravu, na kterou musí povinně přispívat. Ještě 

v loňském roce se tato příprava dělila na letní a zimní. Letos s počátkem působení nového 

klubového trenéra Joaquina Millana Navarra a jeho pomocníků byl zaveden systém 

celoroční platby, avšak také rozdělen dvěma podmínkami, a to byl-li přijat do tréninkové 

přípravy od 1. 4. do 31. 8. běžného roku či po 31. 8. běžného roku. V prvním případě člen 

zaplatí částku 5 000 Kč, v druhém je poplatek za tréninkovou přípravu poloviční. 

 

Jelikož je v současné době o golf obrovský zájem, management klubu se snaží tento 

sport zpřístupnit i průměrně vydělávajícím lidem, proto byla v průběhu času zavedena další 

z mnoha zvýhodnění. Jedním z nich je například motivační program pro mládež do 18-ti 

let. Management klubu tímto sleduje dva své hlavní cíle. Za a) jak získat kapitál k realizaci 

některých plánovaných projektů, týkajících se převážně obnovy hřiště a vybudování nové 

klubovny
6
, a za b) jak přilákat nové členy a hlavně nové malé talenty do přípravky, protože 

více hráčů znamená lepší ekonomickou stabilitu klubu, ale také dobré podmínky pro další 

růst jeho kvality a s tím spojené kvality hřiště. 

 

Dotace a granty 

 

Každoročně poskytuje ČGF dotace klubům, které jsou evidovány jako Tréninková 

centra mládeže (dále jen TCM). Tato dotace se skládá ze dvou částí. První je neměnná       

                                                 
6
  PGCMO sice není vlastníkem hřiště a nezodpovídá za jeho údržbu, může se však na ní podílet, 

a to formou investic. 
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a poskytována vždy začátkem sezóny všem TCM. Druhá, se odvíjí od úspěchů klubové 

mládeže v daném roce a její zúčtování je prováděno vždy koncem roku. 

V loňském roce byla klubu poskytnuta také dotace od Statutárního města Ostrava 

(dále jen SMO) a to díky konání Mezinárodního mistrovství juniorů a dorostu 2009 právě 

na Šilheřovickém hřišti. Tato dotace byla poskytnuta až na poslední chvíli a již nebyla 

zahrnuta do rozpočtu 2009. 

 

Další výnosy plynou z darů a poskytování ploch pro reklamy uvedených v kap. 5.3.1. 

Bohužel v loňském roce nebyly za žádnou takovouto službu peníze přijaty. 

 

5.4.2. Výdaje 

 

Tato složka rozpočtu PGCMO obsahuje veškeré náklady spojené se 

sportovní činností klubu. Samotné náklady na údržbu hřiště a mzdy pracovníků hradí ze 

svého rozpočtu TJ, jako vlastník hřiště. PGCMO se může podílet, ale pouze formou 

investic do projektů na vylepšení hřiště. Podrobněji jsou uvedeny pouze některé, 

významnější, složky nákladů, a to z důvodu nepatrnosti některých položek určených pouze 

k administraci a pro udržení chodu klubu, ne však hřiště. Pro tyto náklady byla určena 

hranice 10 000 Kč, pokud byly dosažené náklady v některé z položek vyšší, dočtete se o ní 

níže. 

 

Výdaje na sportovní činnost 

  

Nejnákladnější položkou v rozpočtu PGCMO je samozřejmě reprezentace a soutěže, 

na které klub buď přispívá, nebo je úplně proplácí. Reprezentace PGCMO je 

v republikových žebříčcích družstev vždy na předních pozicích. A to ať se jedná o děti, 

mládež, dospělé, mid-amatéry či seniory. Tyto úspěchy mají základy jak v dlouhodobé 

tradici dobrých trenérů, tak v píli a talentu jejich cvičenců. Samozřejmě čím lepší trenér, 

tím vyšší odměna za jeho služby. Plat trenérů tak činí druhou nejnákladnější položku 

rozpočtu. 

K tomu, aby reprezentace i ostatní členové vůbec měli kde hrát či trénovat, si klub 

musí pronajímat různá tělovýchovná zařízení. Těmito zařízeními jsou tělocvičny patřící TJ, 

cvičná louka, jejíž vlastník se poslední dobou často mění a se kterým PGCMO musí vždy 

uzavřít smlouvu o jejím užívání. Dále také prostory pro zimní trénink, což je především 
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Golf aréna na Černé louce. Ovšem nejdůležitější pro samotnou hru golfu je samozřejmě 

golfové hřiště, za které klub odvádí TJ poplatky pokaždé, když jej některý z členů použije. 

Náplní sportovní činnosti PGCMO je také pořádání turnajů, s čímž jsou spojeny další 

výdaje. Těmito výdaji jsou především zajištění občerstvení pro hráče, věcné ceny pro 

vítěze jednotlivých kategorií a samozřejmě peněžní náhrady rozhodčím za jejich služby 

během turnaje. Aby měl klub vůbec povoleno pořádat turnaje, musí mít k dispozici 

znormované hřiště, na kterém tyto turnaje lze pořádat a dále být členem ČGF. Každoročně 

platí všechny kluby poplatky ČGF za to, že mohou být jejími členy. Dále platí PGCMO 

poplatky za členství v TJ, stejně jako ostatních 11 přidružených sportovních klubů. Další 

poplatky podílející se na celkovém množství nákladů přesahujících stanovenou hranici 

10 000 Kč, jsou například vklady za zaregistrování družstev do jednotlivých soutěží 

družstev v různých kategoriích, a to do 14 let, do 16 let, do 18 let, extraliga, mid-amatéři, 

senioři a další. 

 

Výše zmíněné poplatky a jejich složení je trochu složitější. Totiž golfové kluby u nás 

jsou členem ČGF a jako takové odvádí poplatky za své členství, resp. za své členy. Do 

roku 2005 se platilo 300 Kč za dospělého člena a 100 Kč za člena do 18 let. Po roce 2005 

do roku 2010 byly zavedeny pásma, která jednotlivým klubům vyměřovala jejich poplatky 

určené množstvím členů. Tento způsob platby byl nespravedlivý vůči klubům s relativně 

malým počtem členů, protože maximum uvedené v oněch pásmech bylo 550 členů a nad 

tento limit se dané poplatky už nezvyšovaly. Tudíž kluby s např. 1000 členy měly v tomto 

výhodu. 

Většina klubů tuto změnu vyrovnávala výší poplatků jednotlivých členů klubu, 

bohužel v Šilheřovickém klubu se zavedené poplatky pro členy nezměnily, byly ponechány 

částky 300 Kč a 100 Kč a tím pádem byl klub částečně prodělečný, jelikož vybrané 

poplatky nedosahovaly částky pro nás platného pásma, což bylo 160 000 Kč. Naštěstí se   

6. března 2010 rozhodlo o znovuzavedení systému platného před rokem 2005. 

 

Mezi zmíněné náklady do 10 000 Kč patří: 

 

 nákup kancelářských potřeb a drobného materiálu – nákup obálek na VH, 

 semináře, kurzy a školení – do této položky patří příspěvky klubu vyslaným 

zástupcům, rozhodčím či trenérům na akce typu výroční konference ČSGA, regionální 

schůze STK, školení rozhodčích, konference ČGF, seminář ČGF a TCM, apod., 
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 osobní (mzdové) náklady – zde patří i odměny pracovníkům pomáhajícím s organizací 

turnaje, dále sociální a zdravotní pojištění, 

 ostatní služby – kopírování pozvánek na VH, reprografické služby, 

 nákup sportovních potřeb. 

 

5.4.3. Srovnání rozpočtů 

 

Každým rokem se management klubu snaží strategicky zvyšovat výnosy a celkový 

zisk při stejných nákladech správnou marketingovou taktikou nabízených služeb, a to se 

prozatím daří. V porovnání s klubovými rozpočty z minulých let je třeba říci, že až na 

výjimku v roce 2008, výjimka potvrzuje pravidlo, má každoroční zisk PGCMO vzrůstající 

charakter. Z níže uvedených grafů to lze jednoduše vysledovat. Z průběhu hospodaření 

PGCMO v minulých letech, management klubu jednoznačně očekává další zlepšení. 

V níže zobrazených grafech jsou vloženy jednotlivé výsledky hospodaření od roku 2006. 

Pro rok 2010 je „laťka“ nastavena poměrně vysoko, ale management klubu věří, že 

skutečnost bude ještě lepší, tak jako téměř vždy. 
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Obr. 5.8 Plánované a skutečné výnosy PGCMO v letech 2006 až 2010. 
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Obr. 5.9 Plánované a skutečné náklady PGCMO v letech 2006 až 2010. 
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Obr. 5.10 Plánovaný a skutečný zisk PGCMO v letech 2006 až 2010. 
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Všechny dosažené zisky jsou následně využity k zaplacení poplatků za užívání TVZ 

členy klubu, na investice TJ Mittal a PGCMO, jak již bylo uvedeno do renovací a projektů 

na obnovu hřiště, a dále jsou tyto finanční prostředky určeny na mimořádné neplánované 

výdaje. 

 

5.5. Vyhodnocení dotazníku 

 

Výzkum formou dotazníku, který byl proveden v oblasti Ostravska a Frýdecko-

Místecka, byl zaměřen dvěma směry. Za a) zjistit jak známé je golfové hřiště 

v Šilheřovicích, jestli je reklama a známost hřiště dostatečná a za b) jaké mají lidé 

představy o cenách v golfu. Celkem bylo zpracováno 126 vyplněných dotazníků. Na výše 

uvedené otázky lze odpovědi vyčíst z níže uvedených grafů.  

Zpracování odpovědí na otázku zda respondenti slyšeli o golfovém klubu 

v Šilheřovicích (PGCMO) viz obr. 5.10. Na otázku, odkud respondenti o hřišti slyšeli, 

odpovědělo pouze 79 z nich, a to ti kteří v předchozí otázce reagovali kladně. Zpracování 

odpovědí viz obr. 5.11. Na doplňující otázku ohledně představ respondentů o cenách 

golfového zboží a služeb, odpovídali respondenti velmi různorodě, avšak úplně „mimo 

mísu“. 

Myšlené ceny byly povětšinou přemrštěné. Členství v klubu nemusí být vždy 

záležitostí statisíců korun, existují kluby, které členství nabízí již od 2 000 Kč. Sice to 

povětšinou bývají kluby pouze imaginární, fungující přes internet, které nemají svou 

domovskou základnu, avšak mají nasmlouvané ceny a slevy u partnerů. V některých 

případech, když si chce člověk zajít jen „zahrát“, nemusí být ani členem u žádného klubu. 

Stačí jen, aby na cvičné louce s pár golfovými holemi natrénoval, buď sám, nebo 

s trenérem, dobrou hru a pak je vítán všude. 
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Obr. 5.10. Procentuální vyjádření respondentů. 

 

27%

20%

44%

6% 3%
rodina (i přítel/kyně)

přátelé

zaměstnání

sdělovací prostředky

(rozhlas, internet,..)

jiné

 

 

Obr. 5.11. Zpracování kladných odpovědí. 

 

Zjistila jsem, že reklama, upoutávky či jiná forma zvýraznění hřiště je naprosto 

nedostatečná, většina respondentů slyšela o hřišti v Šilheřovicích buď od přátel, nebo od 

rodinných příslušníků. Oproti tomu jen málo z nich uvedlo zaměstnání případně hromadné 

sdělovací prostředky. Což svědčí o nedostatečném způsobu propagování hřiště. 

Při doplňující otázce „uveďte nejnižší částku…“ se ukázalo, že stále u většiny široké 

veřejnosti přetrvává přesvědčení, že golf je drahou záležitostí, je pouze pro bohaté, členství 

v klubu či roční příspěvky stojí statisíce korun, o výbavě ani nemluvě, a mnoho dalšího. 
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Povědomí nehrající veřejnosti o golfu se zdaleka neposunulo kupředu tak jako rozvoj golfu 

v České Republice. Většina dotazovaných respondentů si zřejmě neuvědomila, že i golfové 

zboží či služby mají hodnotu různou a lze je opatřit i za nižší ceny, než se veřejnosti 

předkládá vzorovými golfovými resorty, kde se hrají profesionální turnaje.  

 

Výše uvedené závěry se potvrdily i během jednotlivých rozhovorů s dotazovanými, 

kteří většinou nejevili moc velký zájem ani znalosti o golfu. Ti, kteří golfové hřiště 

v Šilheřovicích znali, však potvrdili, že jde o jedno z mnoha překrásných hřišť u nás. 

Bohužel, kvůli stávající situaci týkající se špatné údržby a stavu grýnů, je Šilheřovické 

hřiště málo navštěvovanou lokalitou „přespolních“ golfistů. 
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6.Shrnutí výsledků šetření 

 

V praktické části své bakalářské práce jsem blíže rozebrala historii klubu od jeho 

prvopočátků, přičemž jeho vznik byl velice rychlý v porovnání s jeho plánováním již tehdy 

velmi významným člověkem Janem Cieslarem, na jehož počest je každoročně pořádán 

stejnojmenný turnaj. 

Zhodnocení managementu a marketingu klubu nejsou až tak jednoduchou záležitostí, 

vedení by mělo důkladně promyslet koho na jednotlivá místa dosadit, s jakými vlastnostmi 

a schopnostmi, tak aby danou oblast skutečně dokázal dlouhodobě vést. Prozatím jsou 

podle mě, ale spousta lidí s tím nesouhlasí, ve svých pozicích správní lidé. 

Největším a nejšikovnějším tahem současného managementu po jeho obměně je 

jednoznačně rozšíření nabídky služeb o tzv. doporučené členství. Díky této nabídce se 

každoročně klubová členská základna zaručeně rozšíří o 50 nových a především 

spokojených členů. Tuto nabídku lze zprostředkovat pouze přes současné členy, čímž se 

sami zapojí do propagace a prezentace samotného klubu, přičemž samotný klub to nic 

nestojí. Další výhody jsou určeny pro rodinné příslušníky stávajících členů. Dobrým tahem 

jsou také již dávno zavedené úlevy za reprezentaci, které jsou pro motivaci poskytovány 

všem členům, kteří klub úspěšně reprezentují na turnajích republikové úrovně, a tím 

pomáhají klub zviditelnit. 

Shrnutí výsledků hospodaření klubu je nade vše jasné. PGCMO je klub prosperující 

s obrovským potenciálem. Jak lze vidět na obr. 6.1 a obr. 6.2. Už každoroční výnosy o tom 

nasvědčují. Pouhým „trnem v oku“ mohou být, před několika lety nastalé, komplikace 

s užíváním majetku jednoho z vlastníků, který se rozhodl dělat problémy, jinak „hodným“ 

a slušně se chovajícím golfistům kteří daný nemovitý majetek ještě s péčí spravovali          

a zvelebovali. Rozhodně by se tato záležitost neměla podceňovat. Skoro každý druhý 

uživatel cizího majetku může s „klidným srdcem“ říci, že takový vztah není úplně ideální, 

alespoň pro něj. S pokročilou dobou, jsou dnes u poskytovatelů běžné stále se zvyšující 

nároky. Klub se již léta snaží vzniklou situaci řešit. Po dlouhém přetahování právní cestou, 

by měl být případ v brzké době předložen soudu. Bohužel jak už to u právních sporů bývá, 

trvají buď dlouho, nebo se jimi často nic nevyřeší. 
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Obr. 6.2. Plán rozpočtu 2006 – 2010. 
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Obr. 6.1. Skutečný rozpočet 2006 – 2009. 

 

Je pouhým mým přáním, aby čtenáři tohoto díla porozuměli jeho obsahu. Snad 

uvedené skutečnosti o fungování Šilheřovického golfového klubu a průzkum mezi 

veřejností, pomohou změnit názor a možná objasní stále existující špatnou domněnku        

o sportu „bohatých“, alespoň u těch kteří se touto prací budou probírat nebo s ní byli 

seznámeni během procesu její tvorby.  
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6.1. Návrhy a doporučení 

 

Myslím si, že golf v Šilheřovicích není až tak nákladnou záležitostí jako v mnoha 

jiných, ať už domácích či zahraničních klubech. Když by lidé ztratili povědomí o golfu 

jako o „snobském sportu“, myslím, že by se i zajímali více o to, jak si zajistit co nejlevnější 

golfové vybavení potřebné pro hru. Proto je třeba více se zaměřit na dobrou reklamu. 

Vždyť již řadu let existují různé internetové obchody případně stránky určené 

k obchodování široké veřejnosti. Mezi tyto lze zařadit Aukro, E-bay, a jim podobné. Právě 

na těchto stránkách je získávání dražšího, avšak na daných stránkách mnohem 

dostupnějšího, zboží zcela běžné. 

Organizační struktura managementu byla o něco málo komplikovanějším oříškem, 

protože PGCMO jeden z mála golfových klubů není samostatnou právní osobou. Tento 

fakt by sám o sobě ani tak neškodil, kdyby nebyl spojen s nutností užívat cizí pozemky, 

plochy a prostory k provádění náplně své sportovní činnosti. Kdyby totiž PGCMO byl 

právnickou osobou, mohl by se poté stát vlastníkem pozemků, které užívá, samozřejmě 

pouze pod podmínkou byl-li by dostatečný kapitál na jeho odkoupení od TJ a dalších 

vlastníků. 

Výše zmíněný kapitál by díky stávajícímu managementu a cílené, možná 

agresivnější, marketingové strategii, nemusel být problém. O agresivitě mluvím proto, že 

takovýmto výsledkům neodpovídá současná reklamní či propagační strategie. Pokud by 

chtělo vedení klubu takovéto situace dosáhnout, muselo by se více zaměřit na širší 

veřejnost, investovat do prezentace hřiště tak jako se to dělá i jinde. Na této „vadě“ vázne 

celá komunikace s okolím, firmy ani obyčejní lidé nemají možnost dovědět se                    

o příležitostech, které jim Šilheřovický resort nabízí, ba možná ani o samotném hřišti. 
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7.Závěr 

 

Při vypracovávání této bakalářské práce, jsem o klubu zjistila mnoho nových 

poznatků. Úzká spolupráce s prezidentem klubu Ing. Jaroslavem Dusílkem, který byl tak 

laskav a věnoval mi spoustu svého času při řešení drobných nejasností, ať už osobně či po 

telefonu a to v jakoukoli denní dobu, byla velmi úrodná. Nejen, že jsem byla seznámena 

s detailními dokumenty o hospodaření klubu, ale bylo mi vysvětleno, jak klub funguje při 

současné organizaci.  

Během výzkumu a spolupráce s panem Dusíkem jsem došla k závěru, že vedení 

PGCMO tvoří skupina správných lidí na správných místech, zvolených tou větší polovinou 

členů, které neschází nadhled. Bohužel, kvůli tomu, že někteří členové se zastávají starších 

postupů a nechtějí do klubu zavádět inovace, vznikají na schůzích a valných hromadách 

neustálé rozepře ohledně jejich opětovného jmenování. Tyto rozepře kazí pohodovou 

atmosféru, která by měla v takovémto klubu vládnout, golf je přeci gentlemanský sport. 

Navíc tito členové omezují pravomoci a snahy, jak prezidia klubu, tak ostatních členů 

klubu, o zvelebení a zpříjemnění prostředí samotného klubu. 

Cílem mé bakalářské práce bylo rozebrat strukturu managementu a situaci v klubu, 

jak již napovídá sám název. Bylo zjištěno, že PGCMO je sportovní klub fungující pod 

záštitou občanského sdružení TJ, a jako takový je bohužel zcela závislý na požadavcích TJ 

a dalších vlastníků, pro klub potřebných, tělovýchovných zařízení. Prioritou managementu 

klubu je, aby byl schopen postupem času převzít do vlastnictví staré, případně vytvořit 

nové hřiště pro své členy, z dosud nevyužitých ploch přilehlých k pozemkům, na kterých je 

vybudováno hřiště. 

Na členské základně stojí celá existence klubu, a proto je nutné ji vybudovat 

dostatečně širokou. Jak bylo zjištěno, v tomto případě je velice slabou stránkou klubu jeho 

samotná propagace prostřednictvím médií. 

Myslím, že cíl, který jsem si vytýčila, se mi podařilo naplnit, a věřím, že tato 

bakalářská práce by mohla být přínosem i pro ostatní studenty oboru Sportovní 

management. 
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