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Úvod

Ve své bakalářské práci  jsem se zaměřila na analýzu managementu v softballovém klubu

Snails Kunovice. Proč jsem si vybrala softball? Když jsem se na základní škole rozhodovala,

ve kterém sportovním kroužku bych chtěla plně rozvíjet svého sportovního ducha, padl mi do

oka z možného výběru tento docela mi nic neříkající sport. Rozhodla jsem se, že je potřeba

prozkoumat tuto sportovní hru zblízka. Hraní se věnuji  již přes deset let a s překvapením

můžu říct, že se neustále něco nového učím a poznávám. Softball je sport, který se neustále

mění  a  vyvíjí.  U  nás  zatím  jde  o  docela  neznámý  sport,  který  se  pomalu  dostává  do

podvědomí veřejnosti. Vyvinul se z baseballu jako jeho pomalejší verze. V dnešní podobě

však představuje hru o dost rychlejší a svižnější než samotný baseball.

Proč jsem si vybrala zrovna tento klub? Dá se říct, že v klubu Snails Kunovice jsem strávila

téměř  celé  své  dětství.  Jako  odchovanec  klubu  jsem  se  za  ta  léta  o  této  oblasti  hodně

dozvěděla. A to jak po sportovní stránce, tak i o chodu tohoto klubu. Informace, které jsem

použila ve své práci v praktické části, jsem získala od svého trenéra, který je v součastné době

i předsedou klubu Snails Kunovice, Pavla Křiváka. Pavel Křivák patří mezi softballovou elitu

nejen v České republice, ale i na Slovensku.

Zajišťování financí pro sportovní klub není vůbec lehká záležitost. Velmi záleží na schopném

managementu klubu, protože jedině takové vedení dokáže zajistit potřebné peněžní prostředky

pro správné fungování klubu. Finance pro klub lze získat různými cestami. Ať už je to ve

formě dotace, grantu, sponzorství a v neposlední řadě i díky reklamní činnosti klubu.

Cílem mé práce je analýza managementu softballového klubu Snails Kunovice. Pomocí

dostupné literatury a získaných informací získat přehled o způsobu jeho hospodaření.
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2.Teoretická část, metody výzkumu

2.1 Metody a techniky vědeckého výzkumu

Informace o klubech můžeme zjistit pomocí kvantitativní metody deskriptivně-interpretačního

popisu,  kvantitativní  metody  nazývané  strukturovaný rozhovor,  metoda  komparačního

výzkumu. Tato metoda je typ srovnávací studie, která používá stejné metody na dvou nebo

více kontrastujících případech [2].

2.1.1 Rozhovor (interview)

Rozhovor je metodou shromažďování a to o zkoumané realitě, při které jde o to, aby ten kdo

se  dotazuje  získal  od  respondenta  požadované  informace.  Velkou  výhodou  rozhovoru  je

navázání osobního kontaktu,  který umožňuje proniknutí do názorů  respondenta.  Rozhovor

rozlišujeme, podle toho zda je výzkumníkem řízen, na volný a řízený. Dále podle způsobu

vedení rozhovoru se rozlišuje rozhovor standardizovaný a nestandardizovaný rozhovor.

Při rozhovoru strukturovaném postupují tazatelé dle předem připraveného souboru otázek. Je

zde přesně  provedena  formulace otázek  a  zaznamenávají  se  odpovědi  respondenta.  Další

z výhod tohoto typu rozhovoru je, že poskytuje respondentům stejné podmínky k odpovědím.

Nevýhoda  této  metody  je  poměrně  značná  pracnost  a  také  časová  náročnost  při  sběru

informací,  ale také navazování kontaktu mezi  tazatelem a respondentem je  obtížnější.  Při

rozhovoru je velmi důležitá komunikace mezi respondentem a tazatelem [2].

2.1.2 Typy rozhovorů

1. standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor - má přísný řád, postupuje

se  přesně  podle  připraveného  textu  (formuláře),  je  blíže  podobný  dotazníku,  

výzkumník čte respondentovi otázky a ten na ně odpovídá,

2. nestandardizovaný, volný rozhovor - bývá dobře připraven předem, tento rozhovor se 

značně přibližuje běžnému rozhovoru, vede k bezprostřednímu projevu respondenta,
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3. polostandardizovaný - nese prvky volného i standardizovaného rozhovoru,

4. rozhovor zjevný - výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi cíl své 

návštěvy,  vyžádá  si  jeho  souhlas  a  zcela  otevřeně  klade  otázky  a  zaznamenává  

odpovědi,

5. rozhovor skrytý  - vylučuje jakékoliv přímé zaznamenávání odpovědí a respondent  

nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru,

6. rozhovor individuální - rozhovor výzkumníka s jednou osobou. Dělí se na rozhovor

• měkký  - navození stavu důvěry, pohody, volnosti otázek i  odpovědí, dotazovaná se  

může takzvaně vypovídat,

• tvrdý - dotazovatel se chová autoritativně, přísně vyžaduje přesné odpovědi na přesně 

stanovené otázky,

7. neutrální rozhovor - je užíván nejčastěji, vychází se z předpokladu, že respondent má 

zájem vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu, dotazovatel zabezpečuje dosažení cíle

rozhovoru,

8. rozhovor skupinový - hromadný rozhovor prováděný současně s několika osobami.  

Dává se přednost 6-10 členným skupinám a při výzkumu se musí počítat s veřejným 

míněním i s míněním tzv. názorových vůdců.

Ve  své  bakalářské  práci  jsem  využila  typ  rozhovoru  nestandardizovaný,  volný.  Tento

rozhovor  byl  proveden  s  nynějším  předsedou  oddílu  Snails  Kunovice  s  panem  Pavlem

Křivákem.

Zdroje chyb při rozhovoru:

• přílišné sebevědomí tazatele,

• sugestivní kladení otázek,

• vliv věku tazatele, pohlaví, dialektu,

• velký sociální rozdíl (postavení) mezi tazatelem a dotazovaným,

• přítomnost dalších osob, které narušují průběh rozhovoru,

• pokládání příliš ,,chytrých” nebo naopak naivních otázek,

• ovlivňování dotazovaného vyjadřováním vlastních názorů,

• přílišná délka rozhovoru atp. [3].
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2.2 Interpretace dat

2.2.1 Práce s dokumenty

Co rozumíme dokumentem:

1. úřední záznamy, výkazy,  soudní akta, zápisy z porad – všechny dokumenty,  které  

vznikly s cílem shromáždit určité údaje,

2. osobní dokumenty – deníky, dopisy, paměti, kroniky,autobiografie,

3. dokumenty statistického charakteru, např. statistické ročenky,

4. jiná hmotně fixovaná sdělení – novinové a časopisecké články, kroniky, filmy, atp.

Při  práci  s dokumenty musíme vycházet z toho, že informace byly sebrány v terénu a až

určitým způsobem zpracovány. Většinou byly zpracovány ze zcela jiných hledisek než jsou

ta, z kterých chceme vycházet. Je proto nutné informace z dokumentů správně vybrat, kriticky

zhodnotit  a analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu. Při  výběru  dokumentů  se

řídíme  potřebami  výzkumu  a  zvažujeme  kvalitu  dané  informace.  Bereme  v  úvahu,

že dosažené informace mohou být určitým způsobem zkreslené [3].

V bakalářské práci byly použity tyto materiály:

• knihy o softballe,

• účetní záznamy, výkazy, zápisy z porad,

• novinové a časopisecké články,

• internetové zdroje.
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3. Typologie sportovních organizací

Ve  sportovním  prostředí  působí  vedle  sebe  paralelně  několik  druhově  i  institucionálně

rozlišných typů sportovních organizací:

• občanská sdružení,

• organizace s mezinárodním prvkem působící na území ČR - jedná se o mezinárodní 

sportovní  federace,  které  mohou  mít  na  území  ČR  sídlo  nebo  zde  působí  

prostřednictvím své organizační jednotky,

• rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy  

nebo v  případě  příspěvkových  organizací  i  obcí  k  zajišťování  např.  vrcholového  

sportu,

• nadace a nadační fondy, pokud jsou tyto subjekty zřízeny za účelem shromažďování 

prostředků určených k rozvoji sportu a tělovýchovy,

• zájmová sdružení právnických osob, pokud je účelem jejich existence činnost v oblasti

tělovýchovy a sportu,

• obchodní společnosti a družstva – vzniká za účelem provozování sportovní činnosti, 

hlavně u vrcholových celostátních soutěží v kolektivních sportech,

• obecně prospěšná činnost vzniklé za účelem poskytování obecně prospěšných služeb

v oblasti tělovýchovy a sportu.

Jednotlivé typy sportovních organizací:

1. zastřešující sportovní organizace

Základním znakem této organizace je neomezená druhovost provozovaných sportů. V oblasti

dotací obvykle přímý vztah k příslušného ústředního orgánu státní zprávy, jeho pomocí čerpá

dotace  ze  státního  rozpočtu  ČR.  Tato  organizace  může  sdružovat  více  samostatných

sportovních organizací a má právní subjektivitu.

2. samostatná sportovní asociace

Základním znakem je  druhová  omezenost  na jeden  sport  nebo  na  jednu skupinu  sportů.

Dotace  ze  státního  rozpočtu  čerpá  prostřednictvím  své  zastřešující  sportovní asociace.

Samotná  sportovní  asociace  má  právní  subjektivitu  a většinou  vystupuje  ze  vztahu  ke

sponzorům, ostatním sportovním klubům jako samostatný subjekt.
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3. sportovní klub

Sdružuje provozovatele více sportů a má přímou ekonomickou vazbu na zastřešující sportovní

asociaci i na jednotlivé samostatné sportovní asociace. Jestliže čerpá finanční prostředky ze

státního rozpočtu,  pak  se tak  děje  prostřednictvím zastřešující  nebo samostatné sportovní

asociace.  Ve  vztahu  k  ostatním  veřejným  rozpočtům  vystupuje  samostatně  a  má  právní

subjektivitu.

4. sportovní oddíl nebo odbor

Je  nejnižším  typem  sportovní  organizace,  který  existuje  v  rámci  sportovního  klubu.

Základním znakem je  provozování  jednoho sportu  či  jedné  skupiny  sportů.  Ekonomická

a právní omezení jsou definovaná obvykle mateřským sportovním klubem. Naprostá většina

finančních prostředků je čerpána přes mateřský sportovní klub [2].

3.1 Akciová společnost (a.s.)

Akciová společnost patří mezi kapitálové obchodní společnosti. Tato právní forma podnikání

se využívá tam, kde na podnikatelskou činnost nestačí kapitál jednotlivce. Společnost může

založit jedna osoba, pouze tehdy je-li osobou právnickou. Když jsou zakladatelé fyzickými

osobami je třeba dvou a více zakladatelů.

Akciová společnost, je ta společnost,ve které je základní kapitál rozvržen na určitý počet akcií

o určité jmenovité hodnotě.  Společnost  odpovídá za porušení svých  závazků  celým svým

majetkem.  Akcionář  neručí  za  závazky  společnosti.  Firma  společnosti  musí  obsahovat

označení ,,akciová společnost” nebo zkratku ,,akc. Spol.” nebo zkratku ,,a.s.” [10].

Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou, jinak

dvěma nebo více  zakladateli.  Zakládají-li  společnost  dva nebo více  zakladatelů,  uzavřou

zakladatelskou  smlouvu.  Jediný  zakladatel  zakládá  společnost  zakladatelskou  listinou.

Základní  kapitál  společnosti  založené  s  veřejnou  nabídkou  akcií  musí  činit  alespoň

20.000.000,- Kč, založení bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2.000.000,- Kč [10].
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Orgány společnosti:

Organizační struktura musí ve sportu rovněž respektovat obchodním zákoníkem předepsanou

strukturu orgánů. Je to valná hromada, dozorčí rada, představenstvo a vrcholový management.

Obecné schéma společnosti viz. obr. .3.1. [2].

Obr. 3.1.: Obecné schéma akciové společnosti podle Durdové

Valná hromada:

Je nejvyšším orgánem společnosti. Koná se nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami,

nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období [10].

Do působnosti valné hromady náleží:

• změna stanov,

• rozhodování o zvýšení a snížení základního jmění,

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

a odvoláváni dozorčí radou,

• volbu a odvolání dozorčí rady a jiných orgánů, určených stanovami s výjimkou členů 

dozorčí rady,
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• schválení  řádné  nebo  mimořádné  účetní  závěrky,  rozhodnutí  o  rozdělení  zisku  

a rozdělení tamtiém,

• rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora,

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

hromady.

Dozorčí rada má za úkol:

• prosazovat všechny strategické záměry akcionářů,

• dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti.

Z vymezení v obchodním zákoníku je chápána jako kontrolní orgán.

Představenstvo:

Představenstvo je statutárním orgánem, které řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami

vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.  Z dikce obchodního zákoníku

je chápáno jako řídící orgán společnosti.

Vrcholový management:

Ten představuje profesionální operativní řízení společnosti. Vymezení činnosti již není dáno

obchodním zákoníkem, ale formuje se vzhledem ke konkrétní povaze činnosti společnosti.

U sportovních klubů začíná diferenciace organizačních struktur právě při organizování jeho

profesionálního managementu [2].
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3.2 Společnost s ručením omezeným (s.r.o)

Společností  s  ručením  omezeným  je  společnost,  jejíž  základní  kapitál  je  tvořen  vklady

společníků  a  jejíž  společníci  ručí  za  závazky  společnosti.  Tuto  kapitálovou  obchodní

společnost  může  založit  minimálně  jeden  a  maximálně  padesát  společníků.  V  případě,

založení  společnosti  jedním zakladatelem,  se  společnost  zakládá  zakladatelskou  listinou

a v případě více zakladatelů společenskou smlouvou. Společnost odpovídá za porušení svých

závazků celým svým majetkem. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti

do výše souhrnu nesplacených částí vkladů.

Firma  společnosti  musí  obsahovat  označení  ,,společnost  s  ručením  omezeným” nebo

zkratka ,,spol. S r.o.” nebo ,,s.r.o.”. Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň

200.000,- Kč. Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20.000,- Kč [10].

Orgány společnosti:

Organizační struktura musí ve sportu rovněž respektovat obchodním zákoníkem předepsanou

strukturu orgánů. Je to valná hromada, jednatelé a dozorčí rada. Obecné schéma společnosti

viz obr. 3.2.

Obr. 3.2.: Obecné schéma společnosti s ručeným podle Durdové
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Valná hromada:

Je nejvyšším orgánem společnosti  jejichž činnosti  stanovuje obchodní  zákoník,  členem je

každý společník.

Do působnosti valné hromady patří:

•odmítnutí jednání učiněných před vnikem společnosti,

•schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, schvalování stanov,

•rozhodování o změnách ve společenské smlouvě,

•jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,

•jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,

•vyloučení společníka,jmenování,

•rozhodování o zrušení společnosti.

Statutárním  orgánem  společnosti  je  jednatel  nebo  více  jednatelů,  kteří  mají  na  starosti

obchodní  vedení  společnosti  a  jednají  jejím jménem. Jednatelé jsou povinni  vést  seznam

společníků  a informovat společníky o záležitostech společnosti. O jmenování a odvolávání

jednatelů rozhoduje valní hromada [2].

Dozorčí rada:

•je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na činnost jednatelů,

•nahlíží do účetních a obchodních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje,

•přezkoumává roční účetní uzávěrku,

•podává zprávy valné hromadě  ve lhůtě  stanovené společenskou smlouvou,  jinak jednou  

ročně.
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Mimo  orgány,  které  jsou  stanovené  v  obchodním  zákoníku  jsou  dále  vytvářeny  orgány

profesionálního managementu, jehož forma je již u sportovních klubů společnosti s ručeným

omezením rozdílná [2].

3.3 Občanské sdružení

Další typ organizací ve sportu představují spolky, jejíchž úprava zakládání a právní existence

je provedena  zákonem č.  83/90  Sb.  o  sdružování  občanů.  V  textu tohoto zákona se pro

označení právnické osoby typu spolku užívá termín ,,občanské sdružení“.

Založení občanského sdružení

Jediná podmínka nutná k  založení  občanského  sdružení  je  vytvoření  přípravného  výboru

skládajícího se nejméně ze tří lidí, z nichž alespoň jeden je starší 18 let a také sepsáním stanov

[10].

Organizační  struktura  se  odvíjí  od  základního  dokumentu  občanského sdružení,  tím jsou

stanovy. Ve  stanovách  je  organizační  struktura  projednávána  na  úrovni  orgánu  klubu.

Za orgány občanského sdružení se považují: valná hromada, prezident klubu a dozorčí rada.

Přestože  jsou  některé  názvy  shodné  s  obchodními  společnostmi,  je  principální  realizace

činnosti odlišná. Obecné schéma občanského sdružení je zobrazeno viz. Obr.3.3.

Obr. 3.3.: Obecné schéma občanského sdružení podle Durdové:
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Orgány občanského sdružení:

Valná hromada:

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

a závazků, stanovuje volební období orgánů,

•musí projednat zprávu dozorčí rady, projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený

rozpočet klubu pro následující období,

•stanovuje výši ročního příspěvku pro případné zájemce o členství zakládajícího člena klubu, 

výši ročního klubového příspěvku pro činné členy klubu,

•schvaluje podmínky smluvního členství a přijímá čestné členy klubu,

•volí členy výboru klubu a řídících orgánů,

•volí a odvolává dozorčí radu, respektive revizory účtů,

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

•rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku,

•má na starosti změny, úpravy a doplňky stanov,

•rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu.

Prezident klubu:

•má právo svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu klubu,

•řídí zasedání výboru klubu, koná se alespoň 1x měsíčně,

•oprávnění ke sjednávání pracovněprávních smluv jménem klubu,

•dále je oprávněn sjednávat písemně právní úkony jménem klubu.

Výbor klubu:

•přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě,

•přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech a záležitostech, které byly výboru klubu valnou  

hromadou svěřeny, nebo je pravomoc klubu vyjádřena přímo ve stanovách.

Dozorčí rada:

•provádí  revizi  hospodaření  výkonného výboru,  revizoři  účtů  jsou oprávněni  kontrolovat  

všechny účetní a finanční operace klubu,
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•kontrolovat stav hospodaření s penězi, právy a majetkem klubu a podávat zprávy výboru  

klubu a valné hromadě,

•rozhodují o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo finančního dokladu,

•v případě zjištěných nedostatků podává návrh na nápravná opatřen.

Dozorčí rada je zakreslena mimo hlavní osu orgánů. Protože její členové jsou voleni valnou

hromadou pro funkci  kontrolní.  Představují  tzv.  Nezávislou kontrolu,  neměli  by být  tedy

členy jiných orgánů [2].
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4. Finance ve sportu

Financování  sportovních klubů  se vyvíjelo  od tradičního  amatérského modelu,  ve kterém

měly  členské  příspěvky  rozhodující  význam  mezi  příjmy,  až  po  současný  profesionální

management. Ten už působí globálně a zahrnuje i kapitálové trhy a je veden profesionálními

managery. České kluby se nacházejí na úrovni regionu a ve formě tradičního profesionálního

klubu.

Důležitým zdrojem financí pro sportovní kluby jsou: příjmy z podnikatelské činnosti:

•příjmy ze sponzoringu,

•příjmy ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a obce, ze zdrojů ČSTV, 

•příjmy z vybraných členských příspěvků, z prodeje vstupného, tržby z prodeje propagačních 

materiálů (plakáty, dresy, trička, knihy atd.), tržby z umístění,

•příjmy sportovních klubů plynoucí z: odstupného, výchovného, hostování,

•zdroje z fondů Evropské unie a bankovní úvěry.

4.1 Finanční zdroje sportovních klubů

Klasická podniková ekonomie a účetnictví používá hledisko původu zdroje.  Mluví  se tedy

o  vlastních  a  cizích  zdrojích.  Dále  pak  můžeme rozlišovat  finanční  a  nefinanční  zdroje

a  podrobněji  peněžní  a  nepeněžní  zdroje.  Daně  nám  rozlišují  příjmy  z  hlavní  činnosti

a  vedlejší  činnosti.  Z  jiného  hlediska  se  u  neziskových  organizací  používáme  hledisko

samofinancování. V této oblasti rozeznáváme zdroje získané, vytvořené vlastní činností klubu

a pak ty, které pro svou činnost získávají z jiných zdrojů mimo sportovní prostředí, zejména

pak z veřejných rozpočtů,  firem apod. Pokud mluvíme o těchto jiných zdrojích, potom je

nevýhodou, že jsou značně nestabilní a s jejich využíváním je spojeno značné riziko [5].
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4.1.1 Tradiční zdroje financování sportovních klubů v ČR z hlavní činnosti

A) členské příspěvky

V českých TJ se využívají tradičně. Příspěvky členů lze členit na tři základní skupiny tzv.:

zápisné,  je  to  vlastně  poplatek  za  evidenci,  členské  příspěvky,  platí  se  jedenkrát  ročně,

oddílové příspěvky, platit se mohou jedenkrát měsíčně, často se platí jedenkrát ročně, slouží

čistě k financování činnosti oddílu.

Stanovení  výše  členských  příspěvků  určuje  a  schvaluje  valná  hromada.  Rozdíl  ve  výši

příspěvků  je  jednak mezi jednotlivými zastřešujícími organizacemi (ČSTV, ČASPV, Sokol

apod.), dále podle jednotlivých sportovních odvětví, jsou-li více nebo méně finančně náročné.

Poměrně často se vyskytují členové, kteří již aktivně nesportují, ale jsou členy a příspěvky

stále  platí.  Pro  tyto  členy  se  stanovují  vyjímky, že většinou  platí menší  příspěvky.  Ve

statistice členů jsou vedeni jako pasivní členové.

B) dary

Členové klubu anebo další příznivci dávají klubu dary, ale bez nároku na protislužbu. Často to

jsou dlouholetí členové, kteří mají hluboký osobní vztah ke svému klubu. Dary mohou mít

formu peněžní a nepeněžní. Také nadace a nadační fondy poskytují dary. Tyto formy příjmů

začínají naše TJ a SK využívat až v současnosti. Více se využívají především nadační fondy.

Nadaci a nadačnímu fondu poskytují peněžní dary a z vytvořeného fondu pak představenstvo

přiděluje peníze sportovnímu klubu na jednotlivé účely.

C) dotace od státu

Jedná se vždy o účelovou dotací. V  současnosti  je realizováno přes 8 vypsaných vládních

programů státní podpory sportu. Přímo TJ se týká část z programů věnovaných investicím

většinou do sportovních zařízení a částečného krytí nákladů na provoz a údržbu sportovních
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zařízení. Při poskytnutí se vždy vyžaduje spoluúčast žadatele.

D) úroky z uložených vkladů

Tento zdroj se v hospodaření TJ a SK objevuje. Při současném úročení běžných účtů je výnos

velmi nízký a ve struktuře příjmů je to zanedbatelná položka.

4.1.2 Zdroje financování z doplňkové činnosti

U TJ a SK jako neziskových organizacích existuje problém jasného kritéria, které nám určí co

lze  zahrnout  mezi  doplňkové  činnosti  klubu. Z  těchto  důvodů  je  pro  občanské  sdružení

důležité,  to co mají  ve stanovách vyjmenováno mezi  hlavními činnostmi.  Na obr.  4.1. je

znázorněna struktura příjmů  velké TJ.Na obr.  4.2.  je  vyobrazena struktura  příjmů  střední

a velké TJ [5].

Obr.4.1. Struktura příjmů velké TJ [5]

Obr.4.2. Struktura příjmů střední a velké TJ [5] 
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A) sponzorské příspěvky

Tímto způsobem získává klub účelové peníze na soutěž,  tréninkový tábor  na ceny apod.

Od sponzora, který naopak očekává určitou protislužbu.

Nejčastěji to bývají:

• loga na klubových dresech,

• loga na vstupních branách, mantinelech, hrazení apod.,

• reklama klubových novinách na webových stránkách klubu apod..

Velmi  často  bývá  využívána  firmami  nefinanční  forma.  Firma  zaplatí  klubové  oblečení

prvnímu družstvu s logem firmy nebo výstroj, nářadí a náčiní označené firemním znakem. 

Také se velmi často sponzorování využívá při  pořádání sportovních akcích,  kde musí být

sponzor náležitě prezentován. Jedná se opět o nejčastější nefinanční plnění s tím, že sponzor

zaplatí  přímo  dodavateli  služby.  V  českých  podmínkách  je  tato  forma  získávání  peněz

jednoznačně  považována za reklamu a jako taková je u občanského sdružení považována

finančními úřady za zprostředkování reklamy a je nutno ji zahrnout do doplňkové činnosti.

V současné praxi se vyskytují sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě.  Příjem z takové

smlouvy pak patří mezi doplňkové příjmy z vedlejší činnosti.

B) drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty se symbolikou klubu 

Komerční aktivita je v českých podmínkách hospodářsky zajímavá jen u nejpopulárnějších

sportů a klubů. Komerční úspěch je opět založen na dlouholeté tradici a úrovni soutěže jakou

klubové družstvo hraje.

C) nájemné z klubových sportovních zařízení

Může to být např. Z pronájmu hřiště apod. [5].
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4.1.3 Speciální aktivity poskytují zdroje pro zabezpečení sportovního procesu

Jedná se o aktivity nabízející sportovní i nesportovní využití i nečlenům klubu. Čisté výtěžky

jsou  pak  zdrojem  financováním. Jsou  zde  zahrnuty  sportovní  a  nesportovní  aktivity.

K  nesportovním  aktivitám  patří  např.  společenské  akce.  Mezi  sportovní  aktivity  patří

organizování a realizace sportovních kurzů. Jedná se volně přístupné akce i pro nečleny klubu

[5].

4.2 Reklama

Reklama  se  stává  v  životě  jednotlivých  subjektů  naší  tělesné  výchovy  a  sportu  stále

důležitějším  faktorem  jejich  ekonomické  činnosti.  Příjmy  z  reklam  tvoří  významnou

a nezanedbatelnou položku všech příjmů sportovních a tělovýchovných organizací.

Druhy sportovní reklamy:

• reklama na dresech a sportovních oděvech,

• reklama na sportovních číslech,

• reklama na mantinelu, na pásu, na palubovce, na ledové ploše atd.,

• reklama na sportovním načiní a nářadí,na výsledkových tabulích,

• reklama na vstupenkách,

• reklama na propagačním materiálu (vlaječky, transparenty, plakáty),

• reklama na videotabulích, poutačích.

Neustálý růst cen za sportovní reklamu je asi nejpřesvědčivějším důkazem, že sport se stává

stále významnějším nástrojem podpory prodeje a marketingoví  pracovníci  si  jsou vědomi

růstu významu sportovní reklamy při propagování svých výrobků a služeb [2].

Reklamou sče považuje jakákoliv placená forma neosobní prezentace a podpora myšlenek,

zboží a služeb.
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K vlasnostem reklamy patří hlavně veřejná marketingová komunikace, pronikavost, zesílená

působivost a také její  neosobní  charakter.  Příkladem reklamy jsou např.  tištěné a vysílané

reklamy, obal, materiály zasílané poštou, různé katalogy, filmy, časopisy, plakáty, billboardy

a letáky [8].

4.2.1 Reklamní plán

Základní plánování reklamy je vypracování reklamního plánu.

Části reklamního plánu jsou:

1. mission - poslání - tzn. jaké jsou cíle reklamy,

2. money - peníze - kolik můžeme investovat,

3. messege - zpráva- jaká zpráva by měla být odeslána,

4. media - jaká média by měla být použita,

5. measurement - měřítko - jak by se měli hodnotit výsledky.

Reklamu  využívají  hlavně  obchodní  společnosti,  ale  i  celá  řada  neziskových  organizací

a v profesních nebo také v sociálních organizacích pro komunikaci o svých věcech s cílovým

publikem. Reklama je dobrým způsobem jak informovat a přesvědčit. Používá se k vyvolání

odezvy cílového publika[5].

4.2.2 Cíl reklamy

Specifická komunikační úloha, která je třeba splnit se specifickým cílovým publikem během

specifického období. Skládá se ze všech forem plánované komunikace, vnější a vnitřní, mezi

organizací a jejími zákazníky,  za účelem dosažení specifických zkušeností,  které se týkají

vzájemného porozumění.

Cíle  reklamy je přesvědčit  zákazníka,  aby okamžitě  koupil,  vybudovat  preferenci  značky

nebo  přesvědčit  zákazníka  k  přechodu  na  určitou  značku  nebo  určitý  produkt.  Reklama
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se také neustále snaží připomínat a udržovat jméno výrobku nebo služby v podvědomí široké

veřejnosti [5].

Jak uvádí Hobza (2006, s. 121): ,,  Reklama na sportovní zařízení může být  potenciálním

spotřebitelům  zprostředkována  přes  masové  sdělovací  prostředky  nebo  prostřednictvím

speciálních brožur.”

4.3 Sponzoring

Sponzoring  představuje  významný  specifický  prostředek  k  zabezpečení  dodatečných

finančních zdrojů, které slouží především k naplnění cílů a realizaci všech sportovních aktivit

sportovních organizací, spolků a klubů, ale také jednotlivců, kteří usilují o získání finančních

prostředků pro svoji činnost.

Charakteristické formy sponzoringu:

a) sponzorování jednotlivých sportovců – tato forma je nejvíce rozšířena ve vrcholovém 

sportu,

b) sponzorování sportovních týmů – tato forma sponzoringu přešla z vrcholového sportu

do sportu výkonnostního a také do sportu pro všechny,

c) sponzorování sportovních akcí,

d) sponzorování sportovních klubů.

Co vede podniky ke sponzoringu:

• zvýšení zájmu veřejnosti o výrobku, názvu podniku nebo službě,

• pomocí sportu podporovat identifikaci sponzora,

• zlepšit místní znalost o sponzorovi,

• vytvářet dobré jméno a mínění o podniku,

• preferovat vedení podniku.

Sponzoring znamená partnerský vztah mezi hospodářstvím na jedné straně a sportem na druhé

straně, při vzájemném respektování zájmů obou stran. Je specifickou formou partnerství mezi
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sponzorem a sponzorovaným, při které dosáhne každý svých cílů pomocí toho druhého [2].

Je to způsob,  jehož  pomocí získávají  sportovní kluby účelové peníze, které se dají použít

na soutěž, tréninkový tábor na ceny apod. Jde  o finanční prostředky získané od sponzora,

který za své poskytnuté finanční prostředky očekává určitou protislužbu. Nejčastěji to bývá

protislužba  v  podobě  reklamy  a  to  např.  logo  na  klubových  dresech,  logo  na  vstupních

branách, na mantinelech, hrazení, ploše, reklama v klubových novinách nebo na webových

stránkách klubu apod. [8].

Firmy velmi často využívají  nefinanční formu financování.  Tzn., že firma zaplatí  klubové

oblečení prvnímu družstvu s logem firmy nebo výstroj, nářadí a načiní označené firemním

znakem. Další formou financování je sponzorování při pořádání sportovních akcí, kde musí

být sponzor náležitě prezentován. Jedná o nefinanční plnění s tím, že sponzor zaplatí přímo

dodavateli  služby.  V  českých  podmínkách  je  tato  forma  získávání  peněžních  prostředků

jednoznačně považována za reklamu. 

V české praxi se vyskytují sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě. Často kluby považují

sponzorské smlouvy za darovací.  Ale v případě,  že očekáváme protislužbu za poskytnuté

peníze se v žádném případě nemůže jednat o dar [8].

4.4 Dotace

Každý rok je schválena určitá částka ze státního rozpočtu na podporu sportu v ČR. Mimo tyto

dotace  schvaluje  poslanecká  sněmovna  mimořádné  dotace,  které  neprochází  přímo  přes

MŠMT, ale jdou z Všeobecné pokladní správy rovnou do regionů.  Kraje a města si  sami

schvalují  svoje  vlastní  programy  pro  podporu  sportu.  V  součastné  době  se  jako

nejperspektivnějšími investory do oblasti sportu jeví především kraje nebo města, která věnují
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peníze přímo z vlastního ročního rozpočtu.  V krajských  rozpočtech bývá vyčleňováno na

podporu sportu v průměru okolo 1-2 % z celku [8].

4.4.1 Státní podpora sportu

Státní podpora sportu je zaměřena do tří tematických oblastí:

• Část A: oblast státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů,

• Část B: oblast tělovýchovy – tzv. oblast Veřejně prospěšných programů,

• Část C: oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku.

Část A: Podpora státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů

Podpora  je  určena  specifickému  okruhu  občanských  sdružení  - sportovních  svazů

zabezpečujících sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů, které splňují podmínky

platných zásad činnosti [13].

Část B: Podpora oblasti „Tělovýchova“, tzv. oblast Veřejně prospěšných programů

Tato podpora je určena občanským sdružením zajišťující celoroční sportovní a tělovýchovnou

činnost nebo realizují otevřené a jednorázové sportovní, tělovýchovné akce. Žádost musí mít

celorepublikový charakter a být předložena NNO s celorepublikovou působností.

Část C: Oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku

Dotace  jsou  poskytovány  na  podporu  rozvoje  a  obnovy materiálně  technické  základny

sportovních organizací. Cílem vyhlášeného programu je vytváření a zlepšování technických

podmínek v oblasti  sportovní infrastruktury.  Programy jsou zaměřeny na podporu rozvoje

a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací [13].

4.4.2 Státní podpora sportu pro rok 2010

Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2010 vyhlašuje

Ministerstvo  školství,  mládeže a  tělovýchovy.  Zásadách  vlády pro  poskytování  dotací  ze

státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní  správy.
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Programy jsou zaměřeny na plnění obsahového zaměření, výchovy sportovních talentů a mají

oporu v zákonu o podpoře sportu.

Dotace na schválené neinvestiční programy se poskytují až do výše 100%  rozpočtovaných

výdajů  projektů..  Při  schvalování  dotace  může  MŠMT  u  jednotlivých  žádostí  snížit

požadovaný objem dotace s  ohledem na možnosti  státního rozpočtu.  V tomto případě  se

pouze zvýší podíl spoluúčasti, případně se sníží rozsah činnosti uvedené v projektu.

Státní podporu obdrží pouze žadatel, který má řádné vyúčtování dotace z předchozího roku

[12].
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5. Vlastní šetření ve sportovním klubu

5.1 Historie softballu

Vznik softballu je úzce spjat se vznikem a vývojem velmi oblíbené hry a tou hrou je baseball.

Softball  vznikl  na  konci  předminulého  století  jako  doplněk  baseballu  mimo  jeho  hlavní

sezónu. Jeho vznik se datuje koncem minulého století v USA, pravidla však byla sjednocena

až v roce 1933. Jedna z prvních doložených forem pálkovacích her se hrála, ovšem se silně

náboženským podtextem, už ve starověkém Egyptě. Baseball i softball navazuje na anglickou

hru zvanou “cricket“.

Softball v Čechách se poprvé objevil  v 18. století a podle historických pramenů  se různé

pálkovací hry hrály již v roce 1610. Základy československého softballu položili v květnu

1919 v Plzni profesor Machotka, Čech z Omahy a Josef (Joe) First.

Softball a baseball jsou na první pohled velmi podobné sporty, které se od sebe zásadně liší

a to zejména pravidly,  velikostí  hřiště  a stylem nadhozu. Při  baseballu se používá způsob

vrchního nadhozu a v softballe spodního nadhozu. V dnešní době se stává velice rozšířeným

sportem, kde ženy a muži mohou hrát, kromě nejvýznamnějších soutěží, v jednom týmu.

Od roku 1921 až do okupace a krátce po válce playgrounball začíná postupně pronikat i do

Sokola.  Na přelomu 50. a 60. let se hraje softball  převážně  v Praze, začíná Brno, Přerov

a Hradec Králové. V této době se začínají hrát první neorganizované turnaje. Mezinárodní

softbalová federace (ISF) vznikla v roce 1952.
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Novodobá  softballová historie  je  však  daleko  více  bohatší.  V  součastné  době  je mužský

softball  na výsluní. S porovnáním s mužským, ženský softball na velký úspěch teprve čeká.

S jistotou se dá říct, že český softball momentálně patří spolu s Holandskem a Itálií k předním

týmům Evropy. O softballe by se toho dalo napsat mnoho, ale shrneme ho trošku stručnější

jednotlivé roky a úspěchy českého softballu za posledních pět let.

Rok 2003:

Ženy  skončily  těsně  před  branami  OH,  kdy  v  kvalifikaci  podlehly  ve  finále soupeřkám

z Itálie. Muži se představili na ME v Chocni. Ženy hrály ME v Saronnu. Juniorky cestovaly

na MS do Číny. V plné šíři se rozeběhl projekt SCM.

Rok 2006:

MS žen v Číně a ME juniorů. ME juniorek do 19 let, které se konalo v Itálii. Naše juniorky

skončily 5. a na mistrovství světa tím pádem nepostupují.

Rok 2007:

V tomto roce se koná ISF WORLD CUP – Světový pohár v softballu mužů. Účastní se ČR,

Venezuela,  Japonsko, USA, Holandsko, Dánsko, Španělsko.  Také se koná Joudrs Cup 15

a Joudrs Cup 22 v Praze. Ženy se vydaly na kvalifikaci na OH Itálie.

Rok 2008:

Juniorky se vydaly do USA. Koná se ME juniorek ve Vídňi. Mistrovství Evropy mužů, kde

se kvalifikovali na Mistrovství světa. Mistrovství Evropy žen do 22 let Itálie, kde obsadily

krásné 4.místo.

Rok 2009:

Konal se turnaj dívek do 18 let ve Španělsku, ME juniorů, turnaj mužů v Dánsku, ME žen

Valencie. Na MS mužů Canada, nepostoupili čtvrtfinále.
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5.2 Snails Kunovice

Obr.5.1. Logo Snails Kunovice Obr.5.2. Další logo klubu

5.2.1 Historie a vznik oddílu

Začátky softballu v Kunovicích sahají až do osmdesátých let. Skupina mladých a nadšených

sportovců za vydatné pomoci Domu Dětí a Mládeže začala hrát softball, u nás zatím docela

neznámý sport na palouku v Kunovském lese.

Po čase se začalo hrát na školním hřišti 5. ZŠ Uherské Hradiště. Díky velkému zápalu všech

zúčastněných hráčů bylo navrhnuto, aby se tým zúčastnil pravidelné celoroční soutěže. Ale

v  této  době  neexistovala  na  Jižní  Moravě  žádná  pravidelná  soutěž,  tak  tým  hrající  pod

hlavičkou TJ Kunovice se v roce 1990 zúčastnil přeboru severní Moravy, kde se umístil na

druhém místě.

V roce 1992 se kvalifikoval na Mistrovství ČR v Plzni. Tým na tomto mistrovství sahal po

historickém úspěchu, ale v klíčovém zápase neuspěl. Skončil třináctý. Tento neúspěch zahájil

sérii čtyř neúspěšných pokusů kvalifikovat se do druhé nejvyšší softballové ligy v republice.

V roce 1993 tým změnil  název na Molus Kunovice. Součastně  také v Uherském Hradišti

vznikl v roce 1992 pod hlavičkou Sokola druhý oddíl složený především hráčů mládežnické
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kategorie. Během prvních dvou let své existence vytvořil oddíl čtyři  družstva (muže, ženy,

juniorky a kadety). Během této doby se začal aktivně podílet na činnosti předsednictva České

softballové asociace a tvořit základnu rozhodčích, s výchovou nových trenérů. Týmy Sokola

Uh. Hradiště se rok od roku zlepšovaly a v roce 1996 tým mužů převzal po Molusu vítěznou

štafetu  v  Jihomoravském  přeboru  a  společně  s  týmem  žen  začala  snaha  o  postup  do

celostátních soutěží (2. liga).

V roce 1997 díky zániku týmu Molus Kunovice bylo družstvo mužů Sokola Uh. Hradiště

posíleno o několik zkušených hráčů. V roce 1998 došlo ke změně názvu na Snails Kunovice.

Tým mužů  i  žen několik let kraloval Jihomoravskému přeboru,  ale postupu do 2.  ligy se

dočkal až v roce 2000 a to muži v Kostelci nad Orlicí pod vedením Pavla Němce a ženy

v Chocni pod vedením Pavla Křiváka. Tým mužů ve druhé lize úspěšně působil sedm let.

Historicky nejúspěšnějším rokem se stala  sezóna v  roce 2007,  kdy pod vedením Milana

Zedníka vybojovali v dramatickém finále 2. ligy s PV Praha účast v nejvyšší soutěži - v 1.

lize. Z počátku tým doplácel na tzv. nováčkovskou daň. Svoji extraligovou příslušnost pak

obhájili v play-out hraném na tři vítězné zápasy s týmem z Havlíčkova Brodu. V roce 2009

(soutěž přejmenována na Extraligu mužů) se tým probojoval do play-off a obsadil cennou

6. příčku. Tým žen působí  ve 2. lize dodnes a bude bojovat o umístění v přední části tabulky.

Snails Kunovice pracuje aktivně s mládeží. Byly založeny týmy kadetů a kadetek, organizuje

regionální školskou ligu a v roce 2010 zahájil  práci s dětmi od 4 let v rámci softballové

přípravky. Nadále také vychovává trenéry a rozhodčí. Snails Kunovice se řadí mezi největší

oddíly v ČR. Softballový oddíl Snails Kunovice je od 22.12.2003 registrován jako občanské

sdružení. 
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5.3 Organizační struktura klubu

• Předseda výboru: majetek Pavel Křivák,

• člen výboru: odívání: Barbora Podškubka, Milan Zábranský, Michal Kotásek, tisk:  

Vojtěch Johaník, www: Ondřej Blaha , hřiště: Přemysl  Beránek, školy:  Pavel Ott,  

Marek Lapčík,

• místopředseda: Milan Zedník,

• trenéři:  muži A: Pavel Křivák, asistent:  Přemysl  Beránek, asistent: Milan Zedník,  

muži  B,  ženy:  Pavel  Křivák,  kadeti:  Marie  Kotásková,  asistent:  Marek  Lapčík,  

kadetky, přípravka: Petr a Lucie Šťastní, školská liga - garant Pavel Ott,

• správce hřiště: Přemysl Beránek,

• hospodář – pokladna: Miroslav Kuřímský, st.,

• revizní komise – předseda: Jiří Halámek, člen: Petra Křiváková, Petr Šťastný, Jana  

Fornůsková.

Schéma organizační struktury klubu je znázorněno na obr. 5.3.

Obr.5.3. Organizační struktura Snails Kunovice 

Zdroj : Vlastní zpracování dle informací z klubu
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5.4 Soutěže

Jelikož Snails Kunovice se softballu věnuje již mnoho let, snaží se vést a vychovávat mladé

hráče, tak i díky tomu má v různých soutěžích šest družstev.

Družstva: Soutěž:

Muži A Extraliga mužů

Muži B Moravský přebor mužů 

Ženy 2. liga žen

Kadeti 2. liga kadetů kadetky

Kadetky Moravskoslezská liga kadetek 

Přípravka Nehraje žádnou soutěž, je určena pro děti ve věku 4-8 let

5.4.1 Umístění v soutěži v sezóně 2009:

• Muži A: šesté místo

• Muži B:  první místo

• Ženy: šesté místo

• Kadeti: čtvrté místo

Umístění v soutěži v jednotlivých sezónách:

Ženy:

Softbalistky Snails Kunovice hrály Moravskoslezskou ligu, kterou hrálo šest týmů.  V roce

2007 postoupily do 2. softbalové ligy žen, které se účastní devět týmů. Výsledky umístění

týmu je znázorněno v grafu 5.1.
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Graf 5.1. umístění týmu žen v 2. lize žen

Zdroj: vlastní

Muži A:

Softballisté Snails Kunovice dnes hrají nejvyšší soutěž v republice a tou je extraliga mužů,

kam se v roce 2007 úspěšně  probojovali.  Postoupili  z 2.  ligy mužů,  kde se rok od roku

neustále zlepšovali. Této ligy se účastní devět týmů. Průběžné výsledky umístění týmu jsou

znázorněny v grafu 5.2.

Graf 5.2. umístění týmu mužů a v 2. lize mužů v posledních letech

Zdroj: vlastní
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5.5 Financování klubu

Softballový klub Snails Kunovice je od 22.12.2003 registrován jako občanské sdružení. Jako

občanské sdružení se stává plátcem daně  a vede si samostatné účetnictví. Jeho výkonným

orgánem je valná hromada, která se podle stanov klubu musí konat minimálně jednou ročně.

Na valné hromadě se probírá celoroční hospodaření klubu, dále všechny činnosti, kterých se

klub  zúčastnil  nebo  se  na  jejich  účasti  podílel,  schvaluje  hospodaření  s  rozpočtem za

předchozí sezónu  a schvaluje rozpočet na další sezónu. Samostatná činnost klubu je řízena

výborem oddílu. Vlastní financování klubu je založeno na základě darů, dotací, grantů, příjmů

z vlastní činnosti a z největší části z příspěvků od svých stávajících členů.

V grafu 5.3 jsou znázorněny příjmy klubu za rok 2008. V grafu 5.4 jsou znázorněny výdaje

klubu za rok 2008. K vypracování těchto grafů jsem použila hospodaření klubu z roku 2008,

protože  hospodaření  z  roku  2009 není  zcela  přehledné.  V  tomto roce  odstoupil  stávající

předseda klubu, proto nebyla ukončena uzávěrka příjmů a výdajů klubu.

Graf 5.3 Příjmy klubu

Zdroj: vlastní
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Graf 5.4. Výdaje klubu

Zdroj: vlastní

Samotné hospodaření klubu probíhá na dvou úrovních. První úroveň hospodaření je oddílová

část.  V této oddílové části  hospodaření  si  všechny týmy sestavují  své rozpočty  na celou

sezónu, platí nájmy za tělocvičny, provozní náklady, cestovné, ubytování aj.. Jednotlivé týmy

si náklady na jejich činnost hlídají. V každém týmu je pověřená jedna osoba, která se stará

o správný chod hospodaření z činnosti týmu.

Druhá úroveň hospodaření se týká už celého klubu. Tato část se stará o správný chod klubu

v rámci hospodaření jako např. stará se o dresy pro nově příchozí hráče, stará se o údržbu

celého hřiště, obstarává materiály na údržbu apod. Tímto vedením je taktéž pověřena osoba,

která na tuto činnost dohlíží. V klubu je to správce hřiště.

• členské příspěvky:

-  patří  mezi  největší  zdroje  financí  klubu.  Výše  členských  příspěvků  na  jednu  osobu  je

stanovena částkou 1 500,- Kč. Jednotlivé týmy si pak částku navyšují  podle nákladů, které

jsou spojené s příslušnou soutěží např. u žen hrajících druhou ligu je to částka 4 500,- Kč.

37



• členské příspěvky pro nehrající členy:

- velmi významnou roli ve financování klubu hrají i příspěvky od nehrajících členů. Částka

příspěvku je určena částkou 200,- Kč. Tato částka sama o sobě není nijak závratná, ale více

než z finančním přínosem hráčů se spíše počítá s určitou protislužbou, kterou můžou klubu

nabídnout. Tento zdroj je velkým přínosem pro klub.

• příspěvky od měst:

- každoročně přispívá město Kunovice na roční činnost klubu a to stabilní částkou 10.000,-

Kč. Další příspěvky vycházejí se spoluprací z obcemi (Tupesy, Ostrožská Nová Ves, Babice),

ve kterých se pořádá školská liga. Tyto příspěvky mají přesně určený cíl ke svému použití.

• granty:

- získávání peněžních prostředků pomocí grantů se softballovému klubu zatím významně daří.

Klub vždy musí přijít s dobře vypracovaným projektem, na který by chtěli získané prostředky

použít.  Každoročně  získávají  částku  kolem  50  000,-  Kč.  Významný  grant  získává  klub

z  Nadace  Děti-kultura-sport,  která  je  jediná  svého  druhu  v  regionu  Uherského  Hradiště

a Starého Města.

• ministerstvo školství:

- to poskytuje především finance na stavební investice a v rámci klubu, ale tento příjem se

v klubu nevyužívá. Dále poskytuje finance na sportoviště, které musí být vázané na nějakou

akci. Tuto možnost financí se snaží klub využívat.

• příjmy z vlastní činnosti:

-  tento  druh  příjmů  je  jeden  z  hlavních  zdrojů  financí  klubu.  Tyto  příjmy  souvisí  se

zapojováním klubu do organizování různých akcí, ať už se jedná o společenské akce nebo

o akce sportovního charakteru, dále pak provoz občerstvení na hřišti, pronájem areálu a prodej

reklamních předmětů.

Za zmínku stojí možnost získávání financí ze zdroje vyplívající z členství oddílu v různých

organizací např. z projektu na úrovni kraje, a granty na úrovni EU. Některé formy financování

jak mi bylo sděleno, klub zatím nevyužívá. Není to tím, že by o ně klub neměl zájem jen, jak

se mi svěřil  předseda oddílu,  jen je neumí správně  využít  ke své potřebě.  Doufá ale,  že

v budoucnu by tomu mohlo být jinak.
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5.5.1 Rozpočet a dotace od ČSA

Rozpočet klubu na celý rok se schvaluje na valné hromadě, která se koná vždy po skončení

sezóny a před začátkem zimní přípravy.  K dispozici  pro svou práci jsem dostala rozpočet

z roku 2008, který je přiložen mezi přílohami. Bylo mi umožněno nahlédnout do rozpočtu na

letošní rok, ale pro ne příliš přehlednou úpravu a špatnému přehledu o finanční situaci oddílu

jsem ho ve své práci nepoužila.

Snails Kunovice se snaží zapojovat do herní činnosti mladé hráče. A proto pro větší zapojení

mládeže do softballového dění se pustilo do projektu nazvaném “Školská liga”. Tato liga je

vedena  jako  dobrovolné  kroužky  na  základních  školách.  Její  financování  je  v  rukou

základních škol a oddíl se účastní na organizaci. Dává k dispozici školené trenéry, kteří se

věnují dětem a učí je základním softballovým dovednostem.

5.5.1.1 Soutěže a dotace softballového klubu od ČSA [11]

• Postavení oblastní soutěže: 

Za oblastní soutěž je považována taková soutěž, která má minimálně  3 účastníky,  a která

zaručuje minimálně  6 utkání  za sezónu pro každý tým.  Podmínkou uznání soutěže je,  že

minimálně  3 účastníci  oblastní soutěže jsou registrováni u ČSA. Tato registrace může být

provedena prostřednictvím jiného klubu.

• Postavení mládežnického družstva ve vazbě na týmy hrající 1. a 2. ČSL: 

Oddíl,  jehož družstvo startuje  v  1.  nebo 2.  ČSL,  musí  mít  v  příslušném soutěžním roce

mládežnické  družstvo  v  dlouhodobé  soutěži.  Tuto  soutěž  musí  mládežnické  družstvo

prokazatelně  dokončit.  V  případě  nedodržení  této  podmínky  bude  družstvo  vyzváno  ke

složení  pokuty  ve  výši  50.000,-  Kč.  Pokud  částku  nevyrovná,  bude  dospělé  družstvo

vyloučeno ze soutěže a sestupuje přímo do oblastní soutěže.

• Podpora ČSA klubům hrajících dlouhodobé oblastní soutěže mládeže: 

Každý klub, který dokončí oblastní dlouhodobou soutěž mládeže, obdrží na následující rok 6

ks míčů. Minimální rozměr soutěže: min. 3 týmy a min. 6 zápasů za sezónu.
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• Dotace mládežnickým klubům na základě  účasti  a výsledků  na OPEN Pohárech

a MČR mládeže: 

Realizuje při  celkovém objemu 350.000,-  Kč  následujícím poměrem: 30% (100.000,- Kč)

za účast, 30% (100.000,- Kč) za umístění a 40% (150.000,- Kč) za náklady na cestovné.

• Výpočet dotace za účast (100.000,- Kč): 

Každý účastník OPEN Poháru ČSA a MČR mládeže obdrží za účast na turnaji 1 bod. Za účast

na turnaji  se  považuje,  dokončí-li  tým turnaj  a figuruje  v  závěrečném hodnocení.  1  bod

získávají  také  všechna  družstva,  která  jsou  hodnocena  v  závěrečné  tabulce  Ligy

kadetů/kadetek a žáků/žákyň. Hodnota bodu se získá poměrem celkové částky (100.000,-Kč)

a součtem všech udělených bodů za účast.

• Výpočet dotace za umístění (100.000,- Kč): 

Vítěz každého OPEN Poháru ČSA či MČR mládeže obdrží 8 bodů, druhý v pořadí 7 bodů,

třetí pak 6 bodů a sestupuje se postupně o jeden bod až k 8. místu. Všechny týmy na 9. až

posledním místě obdrží za umístění 1 bod. Stejným způsobem se přidělí body za umístění, za

celkové  umístění  v  Lize  kadetů/kadetek  a  žáků/žákyň.  Hodnota  bodu  se  získá poměrem

celkové částky (100.000) a součtem všech udělených bodů za umístění.

• Výpočet dotace za náklady na cestovné (150.000,- Kč): 

Celková  výše  dotace  bude  rozdělena  mezi  účastníky  Ligy  kadetů/kadetek  a  žáků/žákyň

(50.000,- Kč) a mezi účastníky OPEN Poháru ČSA a MČR mládeže (100.000,- Kč). Každému

týmu OPEN Poháru ČSA a MČR mládeže, který turnaj dokončí a je klasifikován, se spočítají

kilometry z místa své působnosti do místa turnaje a zpět. Každému klubu, jenž se zúčastní

v  daném  kalendářním  roce  více  turnajů  OPEN Poháru  ČSA či  MČR mládeže,  se  ujeté

kilometry sčítají. Hodnota bodu se získá poměrem celkové částky (100.000,-Kč) a součtem

všech ujetých kilometrů. Účastníci Ligy kadetů / kadetek a žáků / žákyň, kteří jsou hodnoceni
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v závěrečné tabulce, se podělí o celkovou výši dotace (50.000,- Kč) rovným dílem.

• Bonusový program pro ligová družstva: 

Bonusový program pro ligové týmy je realizován na základě následujících kritérií a platí na

všechny týmy hrající v 1. a 2. ČSL. 

• Podpora elitních českých klubů:

Finanční odměny prvním třem týmům v lize (15 000,- Kč, 10 000,- Kč a 5 000,- Kč). Úhrada

základního startovného na klubové evropské poháry (525 Euro).

• Podpora ČSA pořadatelům turnajů:

ČSA podporuje pořadatele mládežnických turnajů hracími míči do výše až 1 ks na zápas dle

předloženého rozpisu. ČSA podporuje pořadatele dospělých turnajů hracími míči do výše až 1

ks na zápas dle předloženého rozpisu za jednotnou cenu 100,- Kč za jeden míč.

• Podpora  ČSA  pořadatelům  OPEN  Pohárů  ČSA  a  MČR  mládeže,  pořadatelům

kvalifikací o 2. ČSL a pořadatelům MČR ve slowpitchi: 

Pořadatelé OPEN Pohárů ČSA a MČR mládeže jsou odměňováni částkou 200,- až 700,- Kč

v závislosti na realizovaných aktivitách v průběhu turnaje. Pořadatelům OPEN Pohárů ČSA

a MČR mládeže zůstávají míče z turnaje, které dodává ČSA. Pořadatelé kvalifikací o 2. ČSL

a MČR ve slowpitchi jsou odměňováni částkou ve výši 400,- Kč za odehraný zápas.

• Podpora ČSA ligovým soutěžím: 

Dotace na cestovné týmům hrající 2. ČSL v celkové výši 100.000,- Kč paritně dělená mezi 2.

ČSLŽ a 2. ČSLM. Krytí nákladů na cestovné a ubytování rozhodčích.

5.5.2 Sponzoři a dotace 

Důležitou  roli  v  softballovém  sportu  pro  získávání  peněžních  prostředků  zastává  Česká

softballová  asociace.  Přispívá  na  všechny  turnaje,  které  jsou  organizovány  pro  mládež.

Sponzoring tvoří asi 1/10 financí klubu, což je velmi nepatrná částka, ale i tak má důležitý

význam v oblasti získávání finančních prostředků. 
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• ČSTV:

- okresní výbor ČSTV poskytuje každoročně klubu částku ve výši kolem 10.000,- Kč ročně

• ČSA:

-  poskytuje  přímou  a  nepřímou  podporu.  Přímá  podpora  je  ve  formě  dotací,  které  jsou

zaměřené především na mládež. ČSA jako jedna z mála organizací zvýhodňuje především

mimopražské týmy. Dotace, které poskytuje se vypočítají na základě úspěšnosti týmu a na

výši  jejich nákladů  za cestovné a startovné. Nepřímá podpora spočívá v tom, že asociace

týmům  dává  výhody  a  to  tak,  že  týmy  neplatí  plnou  cenu  za  míče,  proplácí  cestovné

rozhodčím a platí rozhodčí.

• sponzoři:

-  poskytují  buď  finanční  částky,  dary  nebo  požadují  na  oplátku  reklamu  na  viditelných

místech na hřišti.  Sponzorský dar  může být  vázán na určité  akce,  na činnost  klubu nebo

nemusí být vázán na žádnou akci a klub si sám rozhodne na co získané prostředky použije.

Získávání  sponzorských příspěvků,  leží  spíše na  přístupu  jednotlivých  hráčů.  Pro získané

finanční prostředky jsou v klubu přesně určena pravidla pro účel jejich použití. Ten tým, který

sežene dar nebo finanční příspěvek pak může sám zvolit kam půlka prostředků bude použita.

Druhá půlka jde vždy do rozpočtu oddílu.

Ke sponzorům oddílu Snails Kunovice patří:

• Nadace děti kultura-sport,

• BD-sensor: tlakoměrná technika,

• Ing. Vladimír Beránek - prodej a opravy jízdních kol,

• Tradix - stavebniny a stavební firma,

• Ing. Petr Omelka - geodetická kancelář,

• největší sponzor město Kunovice.
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Mimo jiné, jak mi bylo sděleno předsedou klubu, tak k dalším sponzorským darům patří dary

ve formě potřebných věcí pro oddíl např.: dodávka beček s pivem od Staropramenu na každý

ligový zápas hraný na domácím hřišti,  stavební firma Papp poskytuje potřebný materiál na

úpravu hrací plochy.

5.5.3 Pronájem plochy

Mezi určitou formu získávání finančních prostředků  patří  i  pronájem hřiště  ke sportovním

účelům. Klub poskytuje hrací plochu k pronájmu různým školám např. Gymnáziu Uherské

Hradiště  na pořádání  různých sportovních kurzů  zaměřených na softball,  dalším oddílům,

které přijíždí se soustředit na zlepšování svých softballových dovedností. Softballové hřiště

klubu Snails Kunovice viz obr. 5.4.

Obr. 5.4.: softballové hřiště

Zdroj: webová stránka www.snails.cz

5.6 Reklama

Reklama hraje ve sportu jednu z nejdůležitějších rolí a ne jinak je to u softballu. Reklama

může být umístěná na dresech, v areálu hřiště nebo přímo na hřišti. Jiným druhem reklamy je

reklama v médiích a to v podobě místní televize “Tv Slovácko” a prezentace oddílu v rámci

tisku, konkrétně  v regionálních novinách Dobrý den s Kurýrem, Slovácký deník a Mladá

fronta DNES.
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Veškerá reklama v tisku a v médiích je zprostředkována pomocí osobní činnosti a osobních

kontaktů  jednotlivých  členů  klubu.  Pro  klub  tato  reklama  neznamená  žádné  finanční

zvýhodnění, ale jeho cena je dána zviditelněním klubu a dostáním softballu na oči veřejnosti.

5.6.1 Dresy hráčů

Pro reklamní účely se dá využít každá volná plocha na dresu hráče. Reklamu můžeme použít

např. na celou plochu vrchních dresů, trenýrkách nebo kalhotech, podkolenkách a na helmách

hráčů. Umístění ani velikost reklamy není omezena žádnými pravidly ani normami. Cena za

reklamní plochu na drese softballového hráče není omezena žádnou cenovou relací.  A ani

neexistují žádné tabulky určující ceny reklamy. U stanovení ceny, tak záleží na individuálním

přístupu každého sponzora, na jeho požadavcích a na společné komunikaci mezi sponzorem

a týmem.

Softballový  klub  Snails  Kunovice  momentálně  nevyužívá  umísťování  reklamy  na  svých

dresech a ani to po něm jeho sponzoři nevyžadují.  Viz obr. 5.5. je znázorněn  ženský  dres

hráček.

Obr. 5.5.: ženský softballový dres

Zdroj: vlastní
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5.6.2 Hřiště

Mezi nejčastěji využívané reklamní plochy, které softballový klub může nabídnout, patří plot,

který se táhne podél celého zadního pole, dále pak boční strany kolem hřiště,  volná plocha

u backstopu, diváckou tribunu, stěny dagautů a bufet. Na obr. 5.6. svou barevně vyznačeny

plochy pro umístění reklamy.

Obr.5.6. Softballové hříště

Zdroj: vlastní

5.6.3 Sportovní nářadí

Reklama u sportovního nářadí se dá umístit na ochranou helmu hlavy. Helma je znázorněná

na obr. 5.7. Ale tuto formu reklamy klub nevyužívá.

Obr. 5.7. ochranná helma na hlavu

Zdroj:webová stránka www.sky.cz
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5.7 Cíle klubu

Sportovní cíl:

Muži A - na konci sezóny obsadili šesté místo, které je zatím největším úspěchem softballu

v Kunovicích. V nadcházející sezóně nastali v týmu velké změny, týkající se hlavně ochodu

zkušených hráčů. Jejich místa by měli nahradit mladí hráči, kteří dostali možnost si zahrát

ligovou  soutěž  a  nasbírat  nové  zkušenosti.  Díky  omlazení  kádru  se hlavním cílem stalo

udržení se v ligové soutěži.

Muži B – získali vítězství v Moravské lize a prvenství ve slovenské nejvyšší soutěži. Cílem

v letošní sezóně je i nadále zapojovat co nejvíce mladé hráče, aby postupem času mohli hrát

i za tým A.

Ženy A – obsadily šestou příčku druhé ligy.  Zůstávají  téměř  ve stejném složení a jejich

cílem je se probojovat do play-off a pokusit se zabojovat o postupové příčky.

Kadeti – obsadili ve druhé kadetské lize čtvrté místo. Hlavním cílem kadetů je uspět hned

na začátku sezóny v kvalifikačním turnaji a dostat se tak mezi nejlepší mládežníky republiky,

na finálový turnaj kadetské ligy.

Kadetky – po loňském ročníku v Moravskoslezské lize se připravit  na druhý start  v této

soutěži.

Školská  liga –  koná se formou turnajů,  kde se potkávají  hráči  základních  škol  z  celého

regionu: ZŠ Tupesy,  ZŠ Staré Město, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ Babice a týmy z celé

Moravy:  Taypan Luhačovice, Technika Brno a Snails Kunovice. Hlavním cílem je nadále

pokračovat v započaté činnosti.

Přípravka – letos byla poprvé odstartována, koná se jednou týdně a je určena pro děti od 4-8

let. Cílem je naučit děti softballovým základům a všeobecným sportovním dovednostem. Děti

se také můžou zapojit do doprovodných programů, které obsahují návštěvy wellness centra ve
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Starém Městě, lyžařské výlety nebo maškarní zábavy.

Ekonomický cíl:

Softballový oddíl Snails Kunovice prošel v zimě značnými změnami. Z předsednického křesla

odstoupil  Ing.  Pavel Němec a na jeho místo byl  zvolen členy oddílu Pavel Křivák.  Pavel

Křivák patří v republice mezi zkušené trenéry, který již několik let vede ženskou reprezentaci

a výrazným způsobem promlouvá do celorepublikového softbalového dění.

Po loňské úspěšné sezóně  skončili  na svých  postech trenér  žen Přemysl  Beránek a trenér

mužů Milan Zedník. Odstoupené trenéry nahradil  jeden trenér pro oba týmy Pavel Křivák

a stal se tak šéftrenérem celého oddílu. Tato strategie je v českých poměrech ojedinělá a měla

by přinést jednotný řád a jak klub doufá, tak i sportovní úspěchy. Nový přístup k tréninkům

začal  být  vidět  již v zimní přípravě,  která nabrala na náročnosti  a tréninkové preciznosti.

Všechny tyto změny zatím napovídají tomu, že to byl pro klub dobrý tah.

Změny se dočkalo  i  hřiště,  které je v součastné době  připraveno na nadcházející  sezónu.

Došlo k vytvoření nového povrchu hrací plochy, který povede ke zkvalitnění hry a přinese

hráčům  výrazný  herní  komfort.  V  souvislosti  s  údržbou  hřiště  byla  zahájena  první  fáze

zatravnění  hřiště,  dokončení  této  fáze  by  se  mohlo  uskutečnit  plně  příštím  rokem.

V dlouhodobějším plánu klubu je vybudovat druhé hřiště, díky kterému by se v Kunovicích

mohly pořádat kvalitní celorepublikové turnaje a i některá mistrovství ČR. A protože klub

myslí  také  na  své  diváky  a  věrné  fanoušky,  tak  k  jejich  většímu  pohodlí  přispěje  nově

vybudovaný bufet.
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V neposlední řadě byly po mnoha letech zprovozněny nové internetové stránky klubu, které

budou informovat všechny příznivce o aktuálním dění v klubu. Všechny tyto změny budou

prospěšné nejen hráčům ke zlepšování jejich herních dovedností, ale také co se týče zázemí

tak se zařadil klub mezi českou elitu.
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Závěr:

Závěrem bakalářské práce bych chtěla zmínit, že i když softballový klub Snails Kunovice

patří  mezi klub s největší  členskou základnou v ČR, tak ani zdaleka nemá takový přísun

finančních prostředků jako kluby ve větších městech. 

Bakalářská práce je cíleně zaměřena na analýzu managementu softballového klubu. Prvotním

úkolem práce je sledovat vznik a vývoj softballu na světové úrovni a v ČR. Blíže jsem se

zaměřila na založení, vznik a historii sportovního klubu Snails Kunovice.  Jsou zde zobrazeny

jeho sportovní výsledky a úspěchy, kterých dosáhl, organizační struktura se zaměřením na

hospodaření a financování klubu, které je zajištěno formou grantů, dotací, sponzoringu, ale

také v malé míře díky reklamě.

Po analyzování  managementu  tohoto klubu,  bych  doporučila  se  více zaměřit  na možnost

využívání finančních prostředků z veškerých dostupných fondů, jako jsou EU a jiné instituce

podporující sport. Ale jak jsem již zmínila, klub samotný si je vědom tohoto problému a má

v úmyslu se postupem času zaměřit více na využití těchto zdrojů. Jedním z hlavních problémů

klubu spočívá v malém počtu sponzorů. Klubu se nedaří  získávat nové sponzory,  což má

nemalý  vliv  na  výši  členských  příspěvků  samotných  hráčů.  Dalším  problémem klubu je

výchova nových mladých hráčů, kteří by měli tvořit základnu klubu. Postup do vyšší soutěže

je podmíněn určitými pravidly, které nutí kluby vychovávat mladé talenty. Tento problém se

klub snaží řešit pomocí zavedení dětské přípravky a školské ligy.

Podle mého názoru můžeme konstatovat,  že cíl  práce se podařilo  splnit.  Byla  provedena

analýza managementu klubu, hlavně jeho finanční stránky, byla popsána organizační struktura

s cílem poukázat důležitou roli reklamy a sponzoringu ve světě sportu.
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Seznam zkratek:

ČASPV Česká asociace Sport pro všechny

ČSA Česká softballová asociace

ČSTV Český svaz tělesné výchovy

ČSL Česká softballová liga

ČSLM Česká softballová liga mužů

ČSLŽ Česká softballová liga žen

DTJ Dělnická tělovýchovná jednota

ESF Evropský sociální fond

ISF International softball federation (Mezinárodní softballová federace)

ME Mistrovství Evropy

MS Mistrovství světa

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MČR Mistrovství české republiky

NNO nestátní neziskové organizace

NZSA dějiny Nového Zélandu společnosti Anaesthetists

OV ČSTV Okresní organizace Českého svazu tělesné výchovy

SCM sportovní centrum mládeže

SK sportovní klub

TJ tělovýchovná jednota

51



Prohlašuji, že

•jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně vztahuje
zákon  č.  121/2000 Sb.  – autorský zákon,  zejména § 35 – užití  díla  v rámci  občanských
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo;

•beru na vědomí,  že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB
-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou (bakalářskou) práci užít (§
35 odst. 3);

•souhlasím s tím, že diplomová (bakalářská) práce bude v elektronické podobě  archivována
v  Ústřední  knihovně  VŠB-TUO  a  jeden  výtisk  bude  uložen  u  vedoucího  diplomové
(bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové (bakalářské) práci
budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO;

•bylo  sjednáno,  že  s  VŠB-TUO,  v  případě  zájmu z  její  strany,  uzavřu licenční  smlouvu
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;

•bylo sjednáno, že užít  své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci,  nebo poskytnout licenci
k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření
díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).

V Ostravě dne ……………

………………………………

jméno a příjmení studenta

Adresa trvalého pobytu studenta:

………………………………….

52


