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1. Úvod 

Sport patří v současném světě k nejvýraznějším společenským fenoménům, ovlivňuje 

mnoho obyvatel všech kontinentů, dotýká se nejrůznějších organizací, hnutí a skupin bez 

rozdílu ideologického, filosofického či náboţenského zaměření.  

 

Sport se stává důleţitým hospodářským faktorem s výrazným ekonomicko-politickým 

přínosem. Ve světě se proto běţně uţívá pojmu „sportmanagement“, „sportovní průmysl“ či 

„sportovní ekonomie“. V České republice je znám pojem sportovní management. Smyslem 

tohoto slovního spojení je vykonávání manaţerské činnosti ve sportovním prostředí. 

Důvodem je nárůst sluţeb v oblasti sportu, nárůst zájmu médií o sport a sportovní prostředí 

nebo také nárůst nových druhů sportu a sportovních aktivit.  

 

Ve světě i u nás je nejrozšířenějším sportem fotbal. Je to vlivem nenáročnosti na 

vybavení a jednoduchých pravidel. Stejně tak nenáročný a jednoduchý je futsal. Tento sport 

má navíc výhodu, jelikoţ nepotřebuje tolik hráčů k samotné hře. Brazílie je dnes povaţována 

za kolébku fotbalu. Otázkou je proč fotbalisté této země, jak z minulosti nebo také ze 

současnosti, jsou tak vynikající v práci s míčem? Naskýtá se jednoduchá odpověď. Hráli 

fotbal na malém prostoru pro získání techniky s míčem tzv. futsal. 

 

Cílem bakalářské práce byla analýza a komparace managementu dvou futsalových 

klubů. Vybral jsem si pro svoji práci kluby ze severní Moravy. Konkrétně jsem se zaměřil na 

kluby Cigi Caga Jistebník a Futsal Slávii Havířov. Zvolené téma jsem nevybral náhodně. 

Těmito kluby jsem v minulosti sám prošel jako aktivní hráč.  
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2. Teoretické vymezení pojmů 

2.1. Sport 

Ač je pojem sport všeobecně znám,neexistuje jeho obecně známá a přesná definice.  

I kdyţ pojem sport v mnoha právních řádech definován byl, nebylo moţno zavést jeho 

jednoznačné ohraničení. Slovo sport vzniklo zkrácením širší formy objevující se ve staré 

francouzštině jako desport, v Anglii jako disport. Základem je latinské slovo desportare (bavit 

se), později převzaté do dalších jazyků. Podle Diderota je sport rekreační fyzická aktivita 

tvořící sloţku volného času a ţivotního stylu, ve vrcholové podobě prováděná i jako profese. 

Sport v jeho definici plní funkci zdravotní i rekreační, zahrnuje momenty soutěţivosti, 

výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti ke skupině. Se sportem souvisí i problém 

diváctví jako masové zábavy. Pohybová činnost soutěţního charakteru prováděná podle 

určitých pravidel. Závodní soutěţení se vyznačuje snahou po nejvyšším výkonu. Do našeho 

právního řádu byl pojem sport zaveden aţ se zákonem o podpoře sportu (zákon č. 115/2001 

Sb.). Sportem podle tohoto zákona se rozumí všechny formy tělesné činnosti, organizované či 

neorganizované, které mají za cíl rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví  

a dosahování sportovních úspěchů všech úrovní. [19] 

 

2.1.1. Další definice sportu 

Podle Evropské charty sportu je pojem sport vysvětlován jako všechny formy tělesné 

činnosti, které si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosaţení výsledků v soutěţích na všech úrovních 

(organizovaných nebo neorganizovaných). 

Dovalil (2002, str. 8): ,,Sport je dobrovolná pohybová aktivita, motivovaná snahou po 

dosaţení maximální výkonnosti, rozvíjené v tréninku a demonstrované v soutěţích.“ 

 

2.2. Sport jako složka tělesné kultury 

Tělesná kultura vychází z kultury obecné. Je to pojem propojující disciplíny zabývající 

se záměrným pohybem člověka. Tělesná kultura je také souhrn hodnot a norem v oblasti péče 

o tělesné zdokonalování, zejména ve vztahu k rozvoji člověka. Tělesná kultura má tři úhly 

pohledu a ty jsou zařazeny do skupin sport, tělesná výchova a pohybová rekreace. [7] 



 

  - 3 -   

2.2.1. Sport  

Sport můţeme rozdělit podle několika kritérií. Nejsrozumitelnější bude pro nás 

rozdělení podle výkonnostní úrovně:  

 rekreační 

 výkonnostní 

 vrcholový 

 

Rekreační sport – jsou to všechny aktivity, které jedinec provádí v mimopracovní 

době, ve svém volném čase, dobrovolně s cílem regenerace sil, relaxace. 

Výkonnostní sport – představuje zázemí sportu vrcholového a jedná se o podávání 

výkonů v soutěţích, přičemţ sport není hlavní profesí sportovce.  

Vrcholový sport – je charakteristický snahou po dosaţení maximálního výkonu  

a maximálních výsledků ve sportovních soutěţích, sport se stává alespoň na čas hlavní profesí 

jedince. [6] 

2.2.2. Tělesná výchova 

Základem tělesné výchovy je všestranný rozvoj osobnosti formou tělesných cvičení. 

Tělocvičné vzdělávání je jednou z moţností upevnit trvalý zájem mládeţe o tělesnou kulturu. 

[6] 

2.2.3. Pohybová rekreace 

Tento pojem vychází z principu rekreace. Je zaměřena na obnovu a rozvoj tělesných 

sil, udrţení tělesné a duševní kondice. Pohybová rekreace má poskytovat osvěţení, zábavu  

a hlavně aktivně odpočívat jakýmkoliv pohybovým způsobem. [6] 

 

Sport ve světovém měřítku se dnes šíří pod heslem ,,sport pro všechny“, coţ znamená 

návrat pojmu sport ke svým základům a to je soutěţení za účelem překonávání jednotlivých 

stupňů zdatnosti kaţdého jedince podle svých moţností (třeba i jedinců handicapovaných). [7] 

 

2.3. Management 

Management je proces tvorby a udrţování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují 

společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. Tato základní definice vyţaduje 

rozšíření o uskutečňující funkce řízení a to plánování, organizování, personalistiku, vedení  
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a kontrolování. Pojem ,,management“ můţeme podle Častorála (2009, str. 51) chápat také 

následujícím pojetím s grafickou podobou v Obr. 2.1 : 

 manaţerské funkce (vč. vztahů v řízení, komunikace, soubor postupů) 

 lidé – manaţeři (plnící manaţerské funkce) 

 vědní obor (vědní oblast se znalostmi, zkušenostmi a vědeckými přístupy) 

 studijní obor (soubor metodické přípravy a studijní dokumentace k dosaţení 

manaţerských kompetencí) 

 umění managementu (soubor vyuţitelných a realizovatelných osobnostních kvalit  

a kompetencí) 

 

Obr. 2.1  Stavba základů managementu 

 

Zdroj: Častorál (2009, str. 51) 

2.3.1. Manažer 

Manaţer je zaměstnanec, který zodpovídá za provoz firem a organizací. Jeho pracovní 

náplň můţe být rozdílná na různých řídících úrovních, ale vţdy zodpovídá za chod dané 

organizace. Aby se člověk stal manaţerem, musí mít příslušné znalosti a dovednosti. Tuto 

funkci můţe vykonávat jen určitý okruh lidí. Ne kaţdý má v sobě přirozenou autoritu  

a dovednost vést ostatní. Obecně se manaţeři dělí podle úrovně na: 
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 Liniový manažeři, jsou to manaţeři základní (nejniţší) úrovně. Patří mezi ně např. 

mistři, vedoucí týmů, vedoucí skupin. 

 Střední manažeři tvoří nejpočetnější skupinu. V podnicích se pohybují na úrovni 

manaţerů personálních, finančních, marketingových, odbytových, nákupních apod. 

Jsou takzvaným mezičlánkem mezi vrcholovými a liniovými manaţery. 

 Vrcholový manažeři jsou někdy nazýváni také top manaţeři. Vytvářejí koncepce  

a strategie organizace. Plní rozhodnutí vlastníků a přebírají odpovědnost za kvalitu 

vrcholového řízení a tím řízení celé organizace. [2] 

 

Manaţer pracuje i prostřednictvím svých podřízených. Zodpovídá za jejich práci, 

motivuje je a snaţí se o soulad potřeb jejich i potřeb firmy. Dále informuje jak své podřízené 

tak i nadřízené. Reaguje na chyby v systému, dělá důleţitá rozhodnutí a vyjednává. 

2.3.1.1. Manažerské dovednosti 

Cílem všech manaţerů je vytvářet přebytek a být produktivní, tj. dosáhnout během 

určitého období, s ohledem na poţadovanou kvalitu, ţádoucího poměru mezi vstupy  

a výstupy. Produktivita vyţaduje účinnost (dosahování cílů) a efektivnost (pouţití co 

nejmenšího mnoţství zdrojů). K tomu manaţerům pomáhají i tři druhy dovedností: 

 Technické dovednosti představují znalosti a zběhlost v činnostech, zahrnující 

metody, procesy a postupy. Znamenají tedy práci s nástroji a specifickými technikami. 

 Lidské dovednosti představují schopnost pracovat s lidmi, tj. vytvářet skupinové 

úsilí, uskutečňovat týmovou práci, vytvářet prostředí, ve kterém se lidé cítí bezpeční  

a mohou svobodně vyjadřovat své názory. 

 Koncepční dovednosti znamenají schopnost ,,celkový obraz“, tj. mít schopnost 

rozpoznat významné prvky dané situace a porozumět vzájemným vztahům mezi nimi. 

[12] 
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Obr. 2.2    Proměnlivý význam dovedností na jednotlivých úrovních managementu 

 

 

Zdroj:  Kotler (1998) 

2.3.2. Funkce managementu 

Funkce manaţerů poskytují uţitečnou strukturu pro organizování znalostí 

managementu. Manaţerské funkce představují základní činnosti, které musí manaţer 

efektivně vykonávat k dosaţení cílů organizace.  

 

Manažerské funkce můžeme rozdělit (klasifikovat) podle: 

 druhů 

 fází 

Podle druhů dělíme manažerské funkce na: 

1) plánování 

2) organizování 

3) řízení lidských zdrojů 

4) kontrolu 

[2] 

 

Ad 1) Plánování 

Plánování zahrnuje výběr úkolů, cílů a činností potřebných pro jejich dosaţení. Není 

však moţné sestavit jakýkoliv reálný plán bez rozhodování a bez zvaţování potřeby lidských 

nebo materiálních zdrojů. Před vlastním rozhodnutím je třeba uskutečnit plánovací studie, 

analýzy či návrhy. [2] 



 

  - 7 -   

Ad 2) Organizování 

Organizování je ta část řízení, která zahrnuje zřízení účelné struktury rolí pro lidi, kteří 

jsou v dané organizaci. Všechny úkoly potřebné pro dosaţení cílů jsou přiděleny, a to pokud 

je to moţné těm lidem, kteří jsou schopni je splnit nejlépe. [2] 

 

Ad 3) Vedení 

Vedení je ovlivňování lidí tak, aby byli prospěšní organizaci a napomáhali dosahování 

skupinových cílů. Protoţe vedení vyţaduje následování a lidé mají tendenci následovat toho, 

kdo jim slibuje, ţe uspokojí jejich potřeby, přání a touhy, je pochopitelné, ţe vedení zahrnuje 

motivaci, komunikaci, styl a přístupy manaţerů. [2] 

 

Ad 4) Kontrolování 

Kontrolování zahrnuje měření a korekci provedení jak individuálních, tak i celkových 

aktivit organizace, s cílem dosáhnout jistoty, ţe budou v souladu s plánem. [2] 

 

Obr. 2.3   Struktura manaţerských funkcí 

 

Zdroj: Častorál (2009, str. 80) 

Podle fází dělíme manažerské funkce na: 

5) analýzu 

6) rozhodování 

7) implementaci 

[2] 
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Ad 5) Analýza 

Spočívá v rozborech přiměřeného rozsahu. Je zaměřena zejména na rozbory obsahové 

náplně jednotlivých druhů manaţerských činností. Analýza tvoří první fázi manaţerských 

funkcí. Na ni a její výsledky v dalších fázích navazuje rozhodování a implementace. [2] 

 

Ad 6) Rozhodování 

Je to součást rozhodovacího procesu a spočívá ve volbě varianty rozhodnutí  

z přípustných variant. Rozhodování prostupuje všemi druhy manaţerských funkcí (plánování, 

organizování, vedení lidí, kontrola). Proto kvalita rozhodování ovlivňuje i celkovou 

efektivnost řízení organizací. [2] 

 

Ad 7) Implementace 

Implementaci jako fázi manaţerských funkcí chápeme jako prosazení rozhodnutí  

a jeho realizaci. Je náročná na koordinaci a sladění jednotlivých činností a postupů. 

Implementace je fází závěrečnou pro všechny druhy manaţerských funkcí a je jejich 

výstupem. [2] 

 

Obr. 2.4  Rámcový vliv propojení fází na druhy manaţerských funkcí 

 

Zdroj: Častorál (2009, str. 51) 
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2.4. Sportovní management 

Pro naše tradiční podmínky se více neţ sportovní management uţívá pojmu  

,,management tělesné výchovy a sportu“. V mé práci jsem pouţíval termín ze západoevropské 

literatury vystihující tento obor a to ,,sportmanagement“ neboli volně přeloţeno do češtiny 

sportovní management.  

 

Pojem sportovní management nebo management sportu lze chápat jako způsob 

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

druţstev, které alespoň zčásti akceptují podnikatelsky orientované chování. Dále jde o způsob 

řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí či provozování placených 

tělovýchovných a sportovních sluţeb. [1] 

2.4.1. Skladba pojmu sportovní management 

Je zřejmé, ţe se pojem ,,sportmanagement“ skládá ze dvou základních pilířů – sport  

a management.  

Nástroj managementu zahrnuje nejen manaţerské řídící funkce (plánování, 

organizování, vedení lidí a kontrolu), ale i takové oblasti jako je účetnictví, marketing, 

ekonomie, finance či právo. 

Slovo sport ve společnosti vystihuje svoji podstatu pouhým vyslovení a zároveň 

existuje mnoho jeho definic. Tyto definice jsem uvedl jiţ v dřívějších kapitolách této práce. 

Sloţením těchto aktivit nám vyplyne pojem sportovní management. Hledisko 

sportovního managementu, zahrnuje mimo jiné i oblast diváctví. Divák se soustřeďuje na 

oblasti zábavy a zdatnosti, které sport přináší. Ve svém středu zájmu má aktivní účast 

sportovců  na sportovních a tělovýchovných aktivitách. [6] 

2.4.2. Sportovní management v podnikání 

Pro sportovní management jsou podle Durdové (2002, str. 15) charakteristické tři 

aspekty, které ve sféře podnikání odlišují sportovní management po stránce: 

 sportovní marketing 

 podnikání ve sportu 

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboţí 
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2.4.3. Typy sportovních manažerů 

Čáslavová (2000, str. 15) charakterizovala typy sportovního manaţera takto: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovních druţstev  

i jednotlivců ve vyšších soutěţích, specialisté, vyškoleni pro sportovní akce například 

– příprava mistrovství světa, Evropy, příprava OH apod., specialisté pro uplatnění 

sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovanými 

lidmi atd.) 

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku, resp. organizace, členové 

výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí 

sportovních středisek řízených armádou a policií apod. 

 manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí či provozování 

placených tělovýchovných sluţeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního nářadí 

a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro TVS apod. 

2.5. Marketing 

Vysloveno či napsáno uţ bylo mnoho definic marketingu. Spousta myslitelů 

zabývající se marketingem tuto disciplínu charakterizovali svými slovy. Vysokoškolský 

Profesor pan P. Kotler (1998, str. 30) je jeden z nejuznávanějších v oblasti teorie marketingu  

a ve svých knihách uvádí: ,,Marketing je společenský a řídicí proces, kterým jednotlivci  

a skupiny získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

produktů s ostatními. Není umění prodat, co bylo vytvořeno, ale umění poznat, jaké jsou 

potřeby a poţadavky zákazníka“ 

2.5.1. Další definice pojmu marketing 

 Peter Drucker (1973, str. 20): ,,Marketing je tak základní, ţe nemůţe být povaţován za 

separátní funkci. Je to kompetentní obchodní činnost viděná z hlediska jejího 

konečného výsledku - z hlediska zákazníka.“ 

 František Nahodil (2003, str. 11): ,,Marketing je nejefektivnější způsob řízení 

organizace, který zabezpečuje optimální uspokojování potřeb a zájmů producentů  

i konzumentů.“ 
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2.5.2. Sportovní marketing 

Skládá se ze všech aktivit, které byly sestaveny na základě výměnného procesu při 

setkávání potřeb a poţadavků sportovního průmyslu. Marketingové aktivity ve sportu mají 

dlouhou tradici, která sahá aţ ke sportovním tradicím antickým. Sportovní marketing, jak jej 

známe dnes, vznikl v průběhu sedmdesátých let v USA. Popisoval aktivity konzumentů  

a prodávajících na trhu statků a sluţeb, kteří v rostoucí míře začali vyuţívat sport jako nástroj 

podporující jejich produkty. [19] 

Pojmem sportovní marketing se často rozumí jen sponzorování sportu a sportovní 

reklama. Sportovní reklama je však jako termín velice nepřesná, neboť pod tímto pojmem si 

lze představit také upoutávku na sport. Marketing se stal nedílnou součástí sportovního 

průmyslu pruţně reagujícího na veškeré vývojové trendy v oblasti marketingu, které následně 

aplikuje ve vhodné formě do svých podmínek. [18] 

2.5.3. Darování, sponzoring, dotace 

Co je darování  

Občanský zákoník darovací smlouvu definuje jako smlouvu, kterou dárce něco 

bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá. Z této definice 

tedy vyplývá, ţe darem je bezplatný převod majetku na základě darovací smlouvy. Dar můţe 

mít formu jak peněţních prostředků (jedná se tedy o finanční dar), tak formu movité věci 

(věcný dar), tak i věci nemovité (jedná se také o věcný dar), či jiného majetkového prospěchu 

(např.majetková autorská práva).  

Pokud dárce přenechává obdarovanému nemovitost, je nutné z důvodu provedení 

změny zápisu vlastníka v katastru nemovitostí uzavřít darovací smlouvu písemně. V případě 

darování jiných majetkových hodnot není písemná forma nutná. Písemná forma darovací 

smlouvy je ještě nezbytná v případě, kdy k předání a převzetí darované věci nedochází  

v okamţiku darování, ale později.  

V souvislosti s definicí daru je důleţité zdůraznit význam slova „bezplatně“. 

„Bezplatně“ zde znamená nejen to, ţe obdarovaný za dar dárci neplatí ţádné peníze, ale i to, 

ţe za poskytnutí daru neposkytuje obdarovaný dárci ani ţádné protiplnění, byť by si jej dárce 

vymiňoval. Platí totiţ, ţe dárce dar poskytuje a obdarovaný jej přijímá. Dárce však poskytnutí 

daru můţe takzvaně účelově vázat. V darovací smlouvě si můţe dárce na obdarovaném 

vymínit, aby mu v určité časové lhůtě obdarovaný prokázal vyuţití daru k účelu, či účelům, 

pro které dárce obdarovanému dar poskytl.  
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Kdyţ tak obdarovaný neučiní (neprokáţe vyuţití daru ke sjednanému účelu, nebo 

vyuţije dar k jiným účelům), je dárce oprávněn poţadovat vrácení daru a dárce je povinen dar 

vrátit. Pokud dárce poskytuje obdarovanému věc, která trpí vadou nebo více vadami, které mu 

jsou známy, je povinen na takové vady obdarovaného upozornit. Pokud tak neučiní, je 

obdarovaný oprávněn věc vrátit.  

Co je sponzoring  

Sponzorováním se pak podle zákona o regulaci reklamy rozumí příspěvek poskytnutý 

s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboţí, poskytování sluţeb nebo jiné výkony sponzora. 

Sponzorský příspěvek mohou poskytnout a sponzorem se tedy mohou stát jak fyzické, tak  

i právnické osoby.  

Platí, ţe za poskytnutí sponzorského příspěvku sponzor v převáţné většině případů 

poţaduje určité protiplnění. Nejčastěji propagaci v přesně sjednaném rozsahu a přesně 

sjednaným způsobem. Takovou formou propagace poskytovatele sponzorského příspěvku 

(neboli sponzora), ke které se příjemce můţe zavázat, můţe být třeba uvedení názvu sponzora 

v materiálech příjemce (například na webových stránkách příjemce, na propagačních 

materiálech příjemce) či v rámci prezentace sponzorů na tiskové konferenci apod. 

Poskytování sponzorských příspěvků, tedy sponzorování, můţe probíhat a v praxi nejčastěji 

probíhá na základě tzv.reklamních smluv nebo smluv o poskytnutí sponzorského příspěvku či 

smluv obdobných, často například na základě smlouvy o spolupráci. Ţádná ze zde uvedeného 

výčtu smluv není tzv. smluvním typem, pro který by zákon stanovoval striktní výčet 

náleţitostí nebo formu.  

Z podrobného čtení výše uvedených definic a výkladu o darování a sponzorování nám 

vyplývá následující zásadní rozdíl odlišující tyto dva způsoby poskytnutí plnění třeba na účet 

neziskových organizací.  

Zatímco dar je poskytován bezplatně, zdarma, tedy bez jakéhokoli protiplnění pouze  

s uvedením účelu, pro který je poskytován, sponzorský příspěvek je vţdy poskytován s cílem 

podporovat výrobu zboţí, prodej zboţí, poskytování sluţeb či jiné výkony sponzora tím, ţe 

příjemce sponzorského příspěvku bude sponzora na oplátku za poskytnutí příspěvku 

propagovat v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě. K uvedenému rozdílu se patří 

podle mého názoru ještě dodat definici sponzorování podle zákona o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. Podle tohoto právního předpisu, který je obvykle 

označován jako mediální zákon, se sponzorováním rozumí příspěvek poskytnutý fyzickou či 

právnickou osobou za účelem propagace jejího jména, příjmení, obchodní firmy, obrazového 

symbolu (loga), ochranné známky, sponzora či sluţeb, výrobků anebo jiných výkonů 



 

  - 13 -   

sponzora. Účelem sponzorování je podle této definice podpora dobrého jména poskytovatele, 

tedy tzv. goodwill. 

Co je dotace 

Obecně se dotací rozumí poskytování peněţních prostředků, obvykle bez právního 

důvodu. V uţším slova smyslu chápeme dotaci jako poskytnutí prostředků z jednoho 

veřejného rozpočtu do jiného - niţšího veřejného rozpočtu (např. ze státního rozpočtu do 

rozpočtu kraje nebo obce), do fondů, ale téţ dotace právnickým a fyzickým osobám. Dotace 

jsou jednak neúčelové, kdy příjemce s nimi můţe volně disponovat, jednak účelové, tzn. 

poskytovatel je účelově váţe. 

2.6. Sportovní organizace v ČR 

Sportovní kluby mohou vznikat na bázi obchodních společností. Na vrcholové scéně 

sportu v ČR jsou to akciové společnosti (a.s) a společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). 

Nejrozsáhlejší právní forma sportovní organizace v ČR však stále zůstává občanské sdruţení. 

Představíme si částečně organizační strukturu a.s. a více rozvedeme pro nás potřebnější  

organizace - občanské sdruţení a spol. s.r.o. . 

2.6.1. Akciová společnost (a.s.) 

Právní úprava je u akciových spol. taktéţ zapsána a upravena pod č. 513/ 1991 Sb.  

v obchodním zákoníku. Její organizační struktura je sloţena z valné hromady, dozorčí rady, 

představenstva a vrcholového managementu viz. Obr. 2.5. 

Obr. 2.5 Obecné schéma akciové společnosti 

 

 Zdroj: Čáslavová (2000, str. 50) 
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2.6.2.   Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

S.r.o. má organizační strukturu podle českého modelu sloţenou z valné hromady, 

dozorčí rady a jednatelů viz. Obr 2.6. Právní úprava této obchodní společnosti je upravena  

v obchodním zákoníku č. 513/ 1991 Sb. 

Valná hromada projednává: 

 schvalování roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát 

 schvalování stanov  

 rozhodování o změně společenské smlouvy  

 vyloučení společníka  

 rozhodování o zrušení společnosti  

Dozorčí rada 

 dohlíţí na činnost jednatelů  

 nahlíţí do obchodních a účetních knih a jiných dokladů  

 přezkoumává účetní uzávěrku  

 podává zprávy valné hromadě  

Jednatel, jednatelé  

 jsou statutárním orgánem společnosti  

 kaţdý je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně 

 zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví  

 vedou seznam společníků a informují je o záleţitostech společnosti [13] 

Obr. 2.6 Obecné schéma společnosti s ručením omezením 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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2.6.3.   Občanské sdružení (o.s.) 

O.s. je právnickou osobou typu spolku, která je zákonem označována jako občanské 

sdruţení. Právní úprava je provedena v zákoně č. 83/ 1990 Sb. o sdruţování občanů. 

Organizační struktura se odvíjí od základního dokumentu, coţ jsou stanovy. Ve stanovách je 

organizační struktura projednávána na úrovni orgánů klubu. Za orgány klubu se povaţují 

valná hromada, prezident klubu, výbor klubu a dozorčí rada viz. schéma Obr. 2.7. I kdyţ jsou 

některé názvy orgánů stejné jako u obchodních společností, jejich realizace činností je 

odlišná. 

 

 Valná hromada projednává: 

 zprávu o činnosti a hospodaření klubu, stavu majetku, právech  

a závazcích 

 zprávu dozorčí rady 

 rozpočet pro následující období 

 schvaluje podmínky členství 

 stanoví klubové příspěvky 

 volí členy výboru klubu 

[13] 

 Prezident klubu je oprávněn: 

 svolávat řádnou a mimořádnou valnou hromadu 

 řídit zasedání výboru klubu 

 uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu 

 uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy 

[1] 

 Výkonný výbor  

 projednává to, co není svěřeno valné hromadě  

 svěřené věci  

 co je uvedeno ve stanovách  

 Dozorčí rada  

 kontroluje účetní a finanční operace, stav hospodaření s penězi, právy  

a majetkem  

 podává zprávy výboru klubu a valné hromadě 

 předkládá návrhy v případě nedostatků  [13] 
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Obr. 2.7 Obecné schéma občanského sdružení 

 

Zdroj: Čáslavová (2000, str. 56) 

2.7. Futsal FIFA 

Jedná se o sportovní hru, která na první pohled vypadá jako ,,fotbal v hale“. Je to jedna 

z mnoha modifikací fotbalu (např. beach soccer (pláţová kopaná), sálová kopaná-futsal). 

Futsal FIFA je sportovní kolektivní hra brankového typu. Cílem kaţdého ze dvou 

druţstev, které proti sobě v utkání nastupují, je dosáhnout společným předmětem, tj. míčem, 

branky (gólu) podle pravidel. Druţstvo, které dá více branek, je vítězem.Takto by mohla znít 

definice futsalu FIFA. [16] 

Touto prací jsme se zajímali jen o futsal FIFA, coţ je institucionálně rozhodně 

mladším sportovním odvětvím, neţ sálový fotbal – futsal. 

 

2.7.1. Historie futsalu FIFA ve světě 

Samotný futsal vznikl v Brazílii původně jako sport fotbalových veteránů. Po 

fotbalové kariéře se přemístili hráči z trávníků do menších ploch, do hal. Některé prameny 

uvádí, ţe se fustal FIFA v dnešní podobě vyvinul ze sálové kopané. Juan Carlos Ceriani  

z uruguayského Montevidea vymyslel pravidla pro fotbal v pěti hráčích na menším prostoru. 

Od roku 1930 se tento sport rozšiřoval do dalších zemí. Pokrytí měl v celé Jiţní Americe. 

Největší oblíbenosti se však dodnes těší v Brazílii. Díky této hře jsme mohli sledovat výborné 

hráče světového fotbalu jako byly Pelé, Zico, Babeto, Ronaldo či z dnešních Ronaldinho, 

Kaká aj. , kteří rozvinuli své herní dovednosti právě hraním futsalu. Do Evropy se hra dostala 

aţ v 60. letech minulého století. V roce 1971 se v Brazilském Sao Paulu ustanovila Světová 
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federace sálové kopané uváděna pod zkratkou FIFUSA. FIFUSA exportovala své pojetí 

sálového fotbalu do Evropy, hlavně ve Španělsku, Portugalsku, Holandsku, Itálii a tehdejším 

Československu.  

FIFA svolala v roce 1984 zasedání vedení všech významnějších organizací 

zabývajících se malými formami fotbalu. Zástupci organizace FIFUSA účast na tomto 

zasedání odmítli. Na MS v sálovém fotbalu v Austrálii v roce 1988 spor mezi FIFA  

a FIFUSA vyvrcholil a následkem toho bylo vydání příkazu FIFA, aby se národní fotbalové 

federace od sálového fotbalu distancovaly – pod hrozbou přísných trestů. UEFA chtěla 

zastřešit sálový fotbal pod svou asociaci. Pokusila se o to v roce 1984. Nepodařilo se vlivem 

kongresu FIFUSA, která to odmítla. UEFA proto vydala v r. 1988 pravidla malého fotbalu 

(tzv. Five-a-side-Football). Název futsal začala UEFA pouţívat od roku 1995. I kvůli tohoto 

názvu vznikl spor, který byl následně soudně vyřešen. Pro rozlišení těchto sportů musí UEFA 

pouţívat název futsal FIFA. 

První mistrovství světa ve futsalu FIFA bylo v Nizozemsku v roce 1989. Druhé MS se 

konalo o tři roky později v Hongkongu a od té doby se koná kaţdé čtyři roky. Původně se 

startovalo se 16 muţstvy, ale od posledního MS v Brazílii se počet startujících zemí zvýšil na 

20.  

První mistrovství Evropy se konalo v roce 1966 ve Španělsku. Po dalším ME, které 

opět hostilo Španělsko, se ME koná ve dvouletých cyklech. Česká republika byla hostitelem  

v roce 2005. Závěrečného turnaje se zúčastnilo 8 druţstev. Od roku 2010, na ME  

v Maďarsku, se počet startujících zvýšil na 12 týmů. Existuje i futsalová obdoba fotbalové 

Ligy mistrů pod názvem UEFA Futsal Cup. UEFA Futsal Cup se hraje kaţdoročně a utkávají 

se v něm nejlepší klubové týmy Evropy. [16] 

 

2.7.2. Historie futsalu FIFA v českých zemích 

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století se u nás hrála paralelně jak tzv. 

malá kopaná v počtu 5+1, tak sálová kopaná v počtu 4+1. Sálová kopaná byla v tehdejší 

Československé socialistické republice od roku 1974. Garantem těchto forem malé kopané 

byl pod tehdejším Socialistickým svazem mládeţe. Malá kopaná v počtu 5+1 vznikala na 

venkovních hřištích. Hra se udrţela vlivem nedostatku prostoru na hraní ,,velkého“ fotbalu. 

Velká obliba malé kopané se soustředila v našem hlavním městě a je zde dodnes. Rozvoj malé 

kopané byl znát i v dalších regionech. Část hráčů se poté oddělila a zaloţila si pod záštitou 

SSM své soutěţe v počtu 4+1. Hrálo se jen na venkovních hřištích. Stanovili si název malá 
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kopaná. Malá kopaná je tedy hlavním předchůdcem dnešního futsalu FIFA. Následoval 

dynamický rozvoj malého fotbalu. Po pádu komunistického reţimu v roce 1989 se nejvyšším 

představitelem ve vedení malého fotbalu stal Petr Fousek. V pozdějších letech byl předsedou 

komise futsalu UEFA a členem komise futsalu FIFA. Jeho přičiněním se v roce 1991 stal 

malý fotbal součástí Českomoravského fotbalového svazu a byl zakotven v jeho stanovách. 

Od vzniku samostatné ČR v roce 1993 se hraje celostátní liga futsalu FIFA aţ doposud. [16] 

2.8. Výzkumné metody a techniky 

2.8.1. SWOT analýza 

SWOT analýza je nejrozšířenější metodou pro systémovou analýzu spočívající  

v porovnávání silných a slabých stránek podniku s příleţitostmi a hrozbami okolí. Jádrem této 

metody je konkrétní strukturovaná analýza s východisky do syntetických závěrů  

a metodických doporučení. 

 

Základem metody SWOT je posouzení: 

 silných stránek organizace (Strengths) 

 slabých stránek organizace (Weaknesses) 

 příleţitosti okolí (Opportunities) 

 hrozeb okolí (Threats)  [2] 

 

SWOT analýza je nástroj pouţívaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě 

podnikové strategie k identifikaci silných a slabých stránek podniku, příleţitostem  

a ohroţením. 

 

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak sniţující vnitřní 

hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). 

 

Naproti tomu příleţitosti a ohroţení jsou faktory vnějšími, které podnik nemůţe tak 

dobře kontrolovat. Můţe je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí 

analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních  

a kulturních faktorů působících v okolí podniku. [3] 
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Základní faktory ovlivňující silné stránky podniku: 

 patenty 

 speciální marketingové analýzy 

 exkluzivní přístup k informačním zdrojům 

 nové inovativní produkty a sluţby 

 umístění podniku 

 nákladová výhoda 

 jedinečné know-how 

 kvalitní procesy a postupy 

 nové technologie 

 silná značka a reputace  

[3] 

Slabé stránky podniku: 

 špatná marketingová strategie 

 nediferencované produkty a sluţby (v závislosti na konkurenci) 

 umístění podnikání 

 konkurence má lepší přístup k distribučním kanálům 

 špatná kvalita produktů a sluţeb 

 slabá reputace a značka 

 vysoké náklady a nízká produktivita 

[3] 

Stejně jako v případě silných stránek podniku se snaţíme tuto oblast maximalizovat. 

Aby nám přinášela co nejvíce moţností (příležitostí), jak se odlišit od konkurence a zároveň 

se co nejvíce: 

 přiblíţit přáním zákazníka 

 rozvoj a vyuţití nových trhů (internet, Čína atd.) 

 strategické aliance, fúze, strategické partnerství 

 oslovení nových zákaznických segmentů 

 nové mezinárodní obchody 

 odstranění mezinárodních obchodních bariér 

[3]  
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Poslední sloţkou SWOT analýzy jsou hrozby podniku: 

 nová konkurence na trhu 

 cenová válka 

 stávající konkurent přichází na trh s inovativním řešením, produktem 

nebo sluţbou 

 regulace trhu 

 zvýšení trţních bariér 

 zavedení zdanění na Vaše produkty nebo sluţby 

[3] 

 

U SWOT analýzy je důleţitý dynamický a tvůrčí přístup  zejména v orientaci na 

budoucí vývoj. Z vývojových aspektů je nutné posuzovat, jak silné a slabé stránky organizace 

umoţní vyuţití příleţitostí a eliminaci hrozeb. [2] 

2.8.2. Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum se původně zaměřoval jen na nalezení technik vedoucích pro 

zvýšení trţeb. Postupem času se stalo stejně důleţitým aspektem porozumět nakupujícím. 

Dnešní marketingový pracovníci vyuţívají spoustu různých technik marketingových 

výzkumů, aby porozuměli zákazníkům, trhům i své vlastní marketingové efektivnosti. Mezi 

nejpouţívanější techniky patří: 

Pozorování – pozorovat lze kdekoliv. Nejlepší variantou jak se marketingový 

pracovník můţe co nejvíce přiblíţit zákazníkovy je být zákazníkem popř. zahrát si na něj. 

Dotazníky a průzkumy – vybrané osoby jsou oslovovány buď osobně nebo 

telefonicky, faxem, poštou či e-mailem. Dotazníky obvykle obsahují otázky, které se dají 

číselně zpracovat, aby bylo moţné získat kvantitativní obraz spotřebitelských názorů, postojů 

a chování.  

Techniky hloubkových rozhovorů – někteří lidé povaţují dotazníky za naivní  

a dávají přednost hlubšímu prozkoumávání názorů a motivací spotřebitelů.  

 

Nezapomínejme, ţe marketingový výzkum je prvním krokem a základním kamenem 

efektivního marketingového rozhodování. [15] 
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V dnešní době se vyuţívá několik technik dotazování: 

 Písemné: 

Výhody – výběr můţe být proveden z geograficky širokého souboru, dotazovaný můţe 

věnovat zodpovězení otázek dostatek času a péče, lze očekávat větší upřímnost 

odpovědí, méně organizačně náročné a méně nákladné, 

Nevýhody – probíhá delší dobu, omezeny moţnosti formulace otázek i délka 

dotazníku, moţnost narušení reprezentativnosti (problém návratnosti, za adresáta 

odpoví někdo jiný); 

 

 Osobní dotazování: 

Výhody – šetření můţe proběhnout v krátkém čase, o subjektu šetření je moţné získat 

informace také pozorováním, moţnost přesněji dodrţet strukturu výběru, 

Nevýhody – riziko vnesení chyb tazatelem, respondenti mohou mít zábrany, při širším 

geografickém rozloţení souboru poměrně vysoké náklady; 

 

 Telefonické dotazování: 

Výhody – moţnost snadného a rychlého kontaktování široce rozptýleného výběru,  

v případě nejasností moţnost opakovaného dotazu, vysoce efektivní, 

Nevýhody – výběr omezen jen na účastníky telefonní sítě, neproveditelné, jsou-li při 

šetření pouţity názorné prostředky; musí být poměrně krátké. 

 

Dalším příkladem získání informací je dotazník. Při této metodě je potřeba dbát na 

celkovou důleţitost obsahové stránky, na straně jedné jsou to zásady formulace otázek a na 

straně druhé je nutné si uvědomit, ţe odpovědi na tyto otázky nám dovolují blíţe specifikovat 

problematiku. Jaké standardy tedy pouţívat a jakým se vyvarovat: 

 pouţívat jednoduchý jazyk (otázku musí pochopit všichni respondenti), 

 pouţívat známý slovník (vyloučit odborné termíny), 

 pouţívat krátké otázky, 

 vyloučit vágní či víceznačná slova („často“, „obvykle“, „zřídka“, „normálně“ apod.), 

 

 vyloučit dvojité otázky (neptat se současně na dvě a více věcí), 

 vyloučit sugestivní otázky (nenavádět respondenta k určité odpovědi), 
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 vyloučit obtíţné otázky (neklást velké nároky na paměť, nevyţadovat náročné 

vyhledávání různých dokladů, provádět sloţité výpočty aj.), 

 vyloučit nepříjemné otázky (nebýt příliš osobní)  [9] 

 

Návrh dotazníku je lépe vţdy vyzkoušet (udělat tzv. pretest) na vzorku typů 

respondentů, kteří jsou plánováni pro šetření. Zjistí se tím nedostatky, které máte moţnost 

odstranit dříve, neţ-li dotazník budou vyplňovat skuteční respondenti. 

2.8.2.1. Zpracování a analýza údajů 

Po shromáţdění informací nutno je upravit (prověřit z hlediska úplnosti a přesnosti, 

doplnění chybějících informací a odstranění zjevně nesprávných), klasifikovat či kódovat  

a technicky zpracovat (tabulky, grafy). 

 

2.8.2.2. Interpretace a prezentace výsledků výzkumu 

Interpretací je dáván údajům význam. Měla by být objektivní, rozlišovat mezi 

míněním a fakty. Interpretace se završuje formulování závěrů = zobecnění výsledků, popř. 

doporučení nejvhodnějšího řešení zkoumaného problému. Výsledky lze prezentovat písemně 

či ústně. 

2.8.3. Výsledek práce 

Ke konečným výsledkům jsem se dopracoval  pomocí polostandardizovaného 

rozhovoru s manaţery, SWOT analýzy obou klubů a komparací podrobných výsledků 

hospodaření za sezónu 2009/2010. Návrhy a doporučení jsem konzultoval s manaţery 

vybraných klubů. 
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3. Analýza a komparace sledovaných futsalových klubů 

3.1. Základní údaje o klubu Cigi Caga Jistebník 

Název:    Cigi Caga Jistebník 

Adresa haly:   Sportovní 584, 739 44 Brušperk 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Rok založení:   1992 

Soutěž:   Jetbull futsal liga – celostátní liga Futsal FIFA v ČR 

Klubové barvy:  fialová – bílá 

Kapacita haly:  300(sedících) 

Web:    www.ccjistebnik.cz 

Generální sponzor:  Satum czech s.r.o. 

3.1.1. Historie klubu CC Jistebník 

 Neoficiální kořeny vzniku klubu sahají do roku 1988. Tehdy se na amatérské, téměř 

rekreační bázi seskupila parta nadšenců, kterou spojila touha zahrát si fotbal na malém hřišti  

pod hlavičkou Ciga Caga Jistebník. Dle svých pracovních, volnočasových a především 

finančních moţností se tento spolek účastnil různých turnajů  ve sportu tehdy zvaném malý 

fotbal. Postupem času byla snaha o konfrontaci, soutěţivost a srovnání s jinými, coţ vedlo 

k uspořádání 1. vlastního turnaje v červenci 1992. Po této akci byl název Cigi Ciga Jistebník 

přeřazen na pozici samostatného, právnického subjektu díky zápisu u Ministerstva vnitra ČR 

31.7.1992. Kádr Cigi Ciga byl tehdy tvořen některými kmenovými hráči bývalé 

„skupiny”doplněný o nejlepší fotbalisty ostravského týmu Jindřich. Hráli tehdy krajskou 

soutěţ a od sezóny 1993-1994 jsou jiţ v nejvyšší soutěţi dodnes.  

Od vstupu na prvoligovou scénu se tým CC Jistebník zařadil mezi absolutní špičku 

klubového futsalu ČR. Jiţ ve své úvodní sezóně nechal za sebou celou řadu kvalitních  

a zkušených týmů a v dalších letech dále prosperoval. Třetí prvoligová sezóna znamenala 3. 

místo v ligové soutěţi a vítězství v poháru ČMFS. I další dva roky se řadí k tzv. medailovým, 

protoţe v nich získal klub opět stříbrné resp. bronzové ligové medaile. 

Od sezóny 1998-1999 je nejvyšší soutěţ, po základní části, zakončena tzv. play off. 

CC Jistebník tři roky po sobě postupoval do play off, ale nikdy nezvítězil. 
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Vrchol dosavadního snaţení CC Jistebník se naplnil v ročníku 2001-2002. Ve finále 

porazil Nejzbach Vysoké Mýto (tentokrát na zápasy 2:1 ) a radoval se ze zisku svého prvního 

titulu mistra ČR.  

Aţ sezóna 2005-2006 se stala v dosavadní historii klubu nejúspěšnější. Pod názvem 

CC R. Mroček-LKW Jistebník dokázal vyhrát nejen základní část, ale získal svůj druhý 

mistrovský titul. Triumfální sezónu završilo vítězství v soutěţi Fair play. Aby byl výčet 

úspěchů této sezóny úplný, mistrovský titul získali i junioři U-15 a CCJ „B“ ve své první 

divizní sezóně také nezaváhalo a s přehledem ji vyhrálo. Jistebnické „béčko“ navíc získalo 

také pohár v soutěţi Fair play. 

Zisk titulu mistra ČR s sebou přináší rovněţ právo startu v prestiţní soutěţi UEFA 

Futsal Cup, coţ je oficiální název soutěţe Champions League. Roku 2002 se stal CC Jistebník 

pořadatelem jedné ze základních skupin. Jiţ první utkání s chorvatským mistrem MNK 1700 

Split, rozhodlo o tom, ţe do další fáze nepostoupili. 

Druhé vystoupení v UEFA Futsal Cupu čekalo futsalisty CC R. Mroček LKW 

Jistebník v roce 2006. Main round, coţ znamená základní skupinu, absolvovali opět  

v „domácím“ prostředí ostravského zimního stadiónu v Porubě. Druhé místo ve skupině jim 

zajistilo postup do tzv. Elite round (elitní skupina). Turnaj byl pořádán ve Veroně v Itálii. 

Vítězem skupiny se stal španělský Interviú Boomerang a jako jediný postoupil do semifinále 

UEFA Futsal Cupu. 
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3.1.2. Organizační struktura klubu CC Jistebník 

Schéma 3.1 Organizační struktura klubu CC Jistebník 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

3.1.3. Rozhovor se členem vedení klubu CC Jistebník 

Celkovou analýzu klubu jsem dokončil i díky rozhovoru s manaţerem klubu CC 

Jistebník, kterým je pan inţenýr Martin Pučok. 

 

1. Co Vás vedlo k povolání manažer sportovního klubu? 

Dostal jsem se k tomu tím, ţe jsem zajišťoval finance pro tehdejší vedení klubu. Jejich 

odchod znamenal, ţe záleţelo na mě, zda klub bude prosperovat dál nebo skončí. Rozhodl 

jsem se zůstat. 

 

2. Jak dlouho už jste na pozici manažera? 

Do klubu jsem se dostal v roce 2000, samostatně na pozici manaţera působím od roku 

2004. 

 

3. Věnujete se nyní i jinému zaměstnání? 

Podnikám.
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Jakou formu ,,vedení lidí“ preferujete v klubu (autokrat-demokrat)? 

Všechny záleţitosti týkající se klubu konzultuji se sekretářem klubu, z toho vyplívá, ţe 

tedy demokratické vedení. Oba si, ale natolik důvěřujeme, ţe někdy rozhodujeme  

i samostatně. 

 

4. Jaká je Vaše hlavní pracovní náplň v klubu? 

Zajišťování financí pro celkový chod klubu. 

 

5. Spolupracujete se zahraničím? 

Ano. Většinou se zeměmi kolem ČR. Nejčastěji to je Slovensko či Polsko z důvodů 

mezistátních zápasů a nebo také vlivem hostování a přestupů. 

 

6. S jakými největšími problémy se setkáváte ve své práci? 

Finance, finance a stále finance. 

 

7. Jaké máte vzdělání? Využijete ho ve své práci v klubu? 

Mám titul inţenýra ze studia na Ostravské univerzitě v Ostravě. Vzdělání vyuţívám 

prakticky denně. Je dobré mít základy ekonomiky na této pozici. 

 

8. Je podle Vás vysokoškolské vzdělání důležité pro výkon sportovního manažera? 

Určitě. Obecný přehled, o všech důleţitých sektorech pro manaţera, jako je účetnictví, 

management, ekonomika, právo, má výhody. Řešit otázky typu právní subjektivity či 

status jednatele, si myslím, ţe student bez VŠ vzdělání či praxe nemá moţnost zvládnout. 

 

9. V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

Futsal v naší sféře není aţ tak rozvinutý. Ţádný klub nemá manaţera. Většinou majitel 

klubu si říká ,,manaţer“ a je to způsobené tím, ţe se vše točí kolem peněz. Nikdo si 

nemůţe dovolit zaměstnat manaţera pro klub, kdyţ základní sezóna je jen 3 měsíce. 

Finance by ten dotyčný pobíral jen tři měsíce a co pak? 

 

10. Jaké jsou Vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? 

Většinou kladné, jelikoţ to jsou buď nadšenci pro sport jako takový nebo konkrétně futsal 

a nebo to jsou známí, kteří věří v to, co dělám. Kromě velkých firem typu Kofola, mám 

celkem kladné poznatky. 
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11. Máte jednoho hlavního sponzora, nebo je jich více? 

Nyní byla hlavním sponzorem společnost Satum czech s.r.o., ale máme spíše stále se 

obměňující menší sponzory. Vyzdvihnout mohu stálou sponzorskou aktivitu obce 

Jistebník. Nikdy neselhaly za dobu co jsem u klubu. Dále pak z minulosti CKW Mroček, 

při kterém jsme byli opravdu profesionální tým v ČR. 

 

12. Jaké myslíte, že jsou Vaše silné stránky na Vaši pozici a co byste rád zlepšil? 

Silné stránky?(úsměv) … Zůstal jsem u klubu, protoţe jsem schopný obstarat finance na 

provoz. Je to stále těţší, ale zatím se mi to dařilo. To je asi kladná stránka. A ta záporná? 

Vím, ţe bych mohl zlepšit ochotu jednat s většími společnostmi o financích pro klub, ale 

ze zkušeností z minulosti, mě to odrazuje a nemám na to chuť ani náladu. 

 

13. Jaký je Váš názor na hráčské agenty? 

V našich soutěţích nejsou zatím podmínky vybudovány natolik, aby zde byli potřeba, 

takţe s nimi nemám v tomhle směru ani zkušenosti. Kluby se starají o své hráče sami. 

 

14. Jaké vlastnosti by modernímu manažerovi podle Vás neměli chybět? 

Věřím, ţe trpělivost a schopnost jít si za svým a nepolevit jsou vlastnosti, které 

schopnému manaţerovi nesmí chybět. Pokud chce někdo uspět ve futsalovém světě  

i mimo republiku, měl by ovládat minimálně 2 cizí jazyky. Angličtina a hlavně 

španělština je ve futsale prioritou. 

 

15. Co považujete za svůj největší osobní úspěch? 

Určitě dva získané tituly mistra republiky ve futsale FIFA ČR. Z rokem 2006, je spojená 

cesta mezi 16ti nejlepšími týmy Evropy. Dostali jsme se z druhého místa základní 

skupiny, kterou jsme hráli v Ostravě, do Elite round UEFA Futsal Cupu, kde jsme 

nakonec nepostoupili do závěrečných částí turnaje. Byly to nádherné záţitky, před mnoha 

lidmi v hledišti, hrát ve Veroně(It.) s nejlepšími týmy té doby. 
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3.2. Základní údaje o klubu Slávia Havířov 

Název:    Futsal Slávia Havířov 

Adresa haly:   Astronautů 589/2, 736 01 Havířov – Město 

Právní forma:  Občanské sdruţení 

Rok založení:   1998 

Soutěž:   2. liga - skupina Východ 

Klubové barvy:  modrá - bílá 

Kapacita haly:  426 (sedících), neoficiálně aţ 800 

Web:    www.futsalslaviehavirov.wgz.cz 

Generální sponzor:  Brisk International s.r.o. 

3.2.1. Historie klubu Slávia Havířov 

Historie toho klubu nebyla nikde zvlášť sepsána. Ţádné knihy či kroniky o klubu 

neexistovaly. Díky bývalých a aktivních hráčů, trenérů i lidí pohybujících se kolem bývalého 

,,líného míče“ a sálového fotbalu – futsalu v Havířově, jsem získal dostatek informací pro 

sestavení historie tohoto klubu. S jistotou zmiňuji ,,líný míč“ s nímţ byl spojen klub Kosmos 

BAT Havířov a sálový fotbal – futsal s nímţ byl spojen klub Baník Havířov. Historie klubu 

Futsal Slávie Havířov lze sestavit jen s pomocí znalosti těchto dvou sportovních klubů. 

 

Sportovní klub pod názvem Kosmos BAT Havířov je v sálovém fotbalu – futsalu 

známým. Vznikl v 80. letech minulého století, kde začínal v Havířovské městské soutěţi. 

Účastnil se v obou sálových míčových sportech a to v ,,líném míči“ i sálovém fotbalu – 

futsalu. Postupným zájmem veřejnosti se přidávali stále lepší fotbalisté z této oblasti, kteří na 

začátku 90. let vytvořili velmi silný tým v sálové kopané. Tým byl sestaven z amatérských 

hráčů. Tento tým roku 1990 prošel vítězně krajskou soutěţí i republikovým finále. Díky tomu 

se dostal i na evropskou scénu. Evropská federace sálového fotbalu uskutečnila poprvé  

v dějinách Pohár mistrů evropských zemí. Roku 1991 skončil Kosmos BAT Havířov na 

PMEZ v Jean (Španělsko) na 3. místě. 

Roku 1993 a 1994 se opět dostal do Evropy. Tentokráte roku 1993 v turnaji PMEZ na 

Mallorce (Španělsko) sezónu zakončil 3. místem. O rok později (1994) suverénně vyhrál 

českou soutěţ. V PMEZ ve městě Cadiz (Španělsko) následně skončil na 4. místě. 
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Roku 1996 byl Kosmos BAT pořadatelem turnaje PMEZ. Havířovští hráči, opět po 

vyhraném titulu v ČR, zakončili 3. místem cestu klubu Kosmos BAT Havířov v sálové 

kopané. 

 

Baník Havířov začínal stejně jako Kosmos BAT v 80. letech sálovou kopanou. Tento 

tým však nikdy nedokázal proniknout dále, neţ hrát městské a krajské soutěţe. Tým tvořili 

opět hráči, kteří měli ,,sálovku“ jako příleţitostní sportovní vyţití. Ţádní profesionálové, jen 

pracující lidé, kteří si rádi aktivně odpočinuli hraním fotbalu na malém prostoru, v hale. 

 

Roku 1995 se vytvořila 1. celostátní liga ČR v sálovém fotbalu. Kluby Kosmos BAT 

Havířov a Baník Havířov se sjednotily pod názvem Slovan Havířov. Stále se tento nový klub 

věnoval oběma sportům v hale. V Havířově se roku 1998 rozhodovalo o financování těchto 

dvou sportů. Hlavně vlivem pana Němčeka, se název Slovan Havířov zrušil a klub přešel pod 

záštitu Slávie, která dodnes zastřešuje všechny malé sporty v tomto městě. Finance obdrţené 

od města, tedy připadli jen na rozpočet jednoho klubu. Díky vyřešenému soudnímu sporu  

o pouţívání přízviska futsal, vznikl nový klub s názvem Futsal Slávia Havířov. Tento tým od 

svých začátků hrál soutěţ pod názvem futsal FIFA. V ČR bylo druţstvem, které se  

v posledních letech umisťovalo na středu tabulky 2. ligy východ. 
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3.2.2. Organizační struktura klubu Slávia Havířov 

Schéma 3.2 Organizační struktura Slávie Havířov 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

3.2.3. Rozhovor se členem vedení klubu Slávia Havířov 

Sekretář pan Milan Němček, který je v klubu od zaloţení, mi poskytl odpovědi na 

otázky, které mě úspěšně dovedli k dokončení analýzy klubu Slávia Havířov. 

 

1. Co Vás vedlo k povolání sekretář sportovního klubu? 

Po škole jsem se věnoval funkci rozhodčího malého i velkého fotbalu. Více mě lákal ,,líný 

míč“ a proto jsem u něj zůstal aţ do svých 52 let. Po té jsem chtěl u sportu zůstat, a tak 

jsem se přidal ke skupině nadšenců, vytvořit sportovní klub. 

 

2. Jak dlouho už jste na pozici sekretáře? 

Na pozici jsem od roku 2000 doposud. 
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3. Věnujete se nyní i jinému zaměstnání? 

Jsem důchodce. 

 

4. Jakou formu ,,vedení lidí“ preferujete v klubu (autokrat-demokrat)? 

Spoustu věcí řeším sám, ale jsou to ve většině maličkosti. Hlavní záleţitosti (coţ jsou 

finance) uţ řešíme společně s celým vedením, hlavně s majitelem. 

 

5. Jaká je Vaše hlavní pracovní náplň v klubu? 

Sekretář. V našem klubu, to ale znamená starat se o více věcí, nejen o papírování. Kdyţ to 

shrnu, moji práci ve vyspělém klubu, jakým je třeba prvoligový E-P Chrudim, dělají 

minimálně tři lidé. 

 

6. Spolupracujete se zahraničím? 

Jen vlivem turnajů v Maďarsku či soustředění, které se v minulosti uskutečnilo třeba 

v Chorvatsku. 

 

7. S jakými největšími problémy se setkáváte ve své práci? 

Samozřejmostí jsou finance. Věřím, ţe jen málokdo v dnešní době má větší problém neţ 

jsou peníze. My máme asi 250 tisíc na sezónu, takový E-P Chrudim či Teplice v první lize 

mají rozpočet kolem několika miliónů. 

 

8. Jaké máte vzdělání? Využijete ho ve své práci v klubu? 

Jsem vyučen důlním zámečníkem, takţe jediné co si do práce v klubu můţu přinést je 

selský rozum. 

 

9. Je podle Vás vysokoškolské vzdělání důležité pro výkon sportovního manažera? 

Je to určitě pozitivum. Kdyţ přijde student po škole do klubu, má alespoň nějaké znalosti. 

Při spojení toho co se naučil ve škole a praktické stránky z klubu k tomu, můţe být dříve 

,,hotovým“ manaţerem neţ kdokoli jiný. 

 

10. V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

Vidím to v penězích a lidech. V lidech sedících v Praze na vysokých místech alespoň ve 

futsale. První liga je hodně sledována, tam si nikdo nic nedovolí. Ale niţší soutěţe uţ tak 

hlídané nejsou a někdy prostě závisí ţivot klubu jen na jednom člověku, který neví co 
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znamená klub pro druhé. Mám s tím své zkušenosti, proto říkám, ţe je to v lidech. A 

peníze v dnešní době nemá skoro nikdo, aby mohl říct, ţe vše klape jak má. 

 

11. Jaké jsou Vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? 

Ve většině jsou všichni vymýšliví. Jsme malý klub, takţe oslovujeme spíše menší 

sponzory. Termínem vymýšliví myslím způsob jejich jednání. Chtějí dát dar, který je 

napsán jen na papíře a ze kterého se jim ,,mimo“ ihned vrátí min. 75 %,  coţ uţ pak není 

sponzorský dar. 

 

12. Máte jednoho hlavního sponzora, nebo je jich více? 

Majitel je naším hlavním a jediným sponzorem. Je to společnost Brisk s.r.o. – voda, plyn, 

topení. Menší část přispívá i město. 

 

13. Jaké myslíte, že jsou Vaše silné stránky na Vaši pozici a co byste rád zlepšil? 

Myslím, ţe se dá pokládat za silnou stránku to, ţe mám spoustu známých, kteří se 

pohybují ve futsalovém světě na různých úrovních. Takţe mám se kde otočit pro pomoc, 

radu či cokoliv jiného. Co bych rád zlepšil? Moţná informovanost. Nemám internet, takţe 

vše se dozvídám se zpoţděním nebo vůbec. 

 

14. Jaký je Váš názor na hráčské agenty? 

V našich poměrech to nemá význam. Hráči zde smlouvy nemají, pokud chtějí někam 

přestoupit, domlouváme se individuálně. 

 

15. Jaké vlastnosti by modernímu manažerovi podle Vás neměli chybět? 

Určitě mít dostupnost k aktuálním informacím, přehled na trhu. Mít vrozenou schopnost 

vést lidi, to je důleţité a taky mít nejlépe základy z pohledu managementu a také 

marketingu. 

 

16. Co považujete za svůj největší osobní úspěch? 

Jsou dva. Jako rozhodčí jsem pískal finále poháru mistrů v ,,líném míči“ před 6 tisíci 

diváky, kde hrálo Španělsko proti Portugalsku. Konečný výsledek (4 : 6) naznačuje jak 

bouřlivé bylo prostředí. Druhým úspěchem povaţuji rok 2006, kdy jsem sestavil muţstvo 

U 18. Postoupili jsme na final four a obsadili 3. místo. 
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3.3. Komparace obou sledovaných klubů 

3.3.1. SWOT analýza klubu CC Jistebník 

V tabulce (3.1) uvádím SWOT analýzu klubu CC Jistebník, která nám dává přehled  

o silných, slabých stránkách klubu, dále o příleţitostech či hrozbách. Vypracována byla ve 

spolupráci s manaţerem klubu panem Ing. Martinem Pučokem. 

 

Tab. 3.1 SWOT analýza CC Jistebník 

Interní zdroje Externí zdroje 

Silné stránky Příležitosti 

» jméno CC Jistebník 

» kvalita realizačního týmu 

» podpora města 

» výchova mládeže 

» možnost využití modernější haly 

» prodej talentů 

» omlazení ,,A“ týmu 

» využití reklamy na web. stránkách 

» zapojení dalšího manažera 

Slabé stránky Hrozby 

» hala mimo dosah 

» finance pro chod profesionálního 

klubu 

» nestabilizovaný ,,A“ tým 

» sestup do nižší soutěže 

» vyšší finanční nároky na provoz klubu 

» nedostatek aktivních(zkušených) 

hráčů 

Zdroj: Vlastní šetření 

V porovnání kladných (silné stránky, příleţitosti) a záporných (slabé stránky, hrozby) 

částí analýzy, bylo patrné, ţe silné stránky převyšují slabé stránky a příleţitostí v budoucnu je 

více neţ hrozeb. CC Jistebník měl za sebou bohaté zkušenosti a hlavně úspěchy z celostátní 

soutěţe. Díky úspěchům měl jméno CC Jistebník prestiţ. Kvalita celého realizačního týmu se 

ukazovala jak v muţské kategorii, tak i ve výchově mládeţe, která stejně jako ,,A“ tým měla 

skvělé výsledky uţ řadu let.  Bylo to také i díky podpory města Jistebník, které podporuje 

mládeţ stále více ke sportu a proto řadím mezi silné stránky tyto čtyři ukazatele. 

I kdyţ tento klub měl rozvrţenou organizaci, nedokázal stabilizovat ,,A“ tým podle 

svých představ. Bylo to způsobeno různými faktory. Ať uţ to bylo z důvodu zaměstnání, 

zranění či nezkušenosti hráčů. Pokládám tyto důvody za velice slabou stránku tohoto klubu. 

Dalším negativem byla sportovní hala, která se nachází ve městě Brušperk. Čas, který zabralo 
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cestování při trénincích či zápasech po celé ČR, nechtěl nebo také nemohl kaţdý obětovat. 

Poslední slabší místo bylo ve financích vynaloţených na chod klubu. CC Jistebník se chtěl 

pohybovat na předních místech tabulky první ligy. Tak vysoko se bez financí klub neměl 

moţnost dostat. Souviselo to vše s hráči. Všichni profesionální smlouvu neměli. Tím, ţe měli 

svá zaměstnání, zanedbávali tréninkovou přípravu. Pak tým nebyl dostatečně připraven  

a výsledky se nedostavili. 

Příležitostí, jak se zbavit problémových stránek, bylo dost. Nejlepší variantou by bylo 

přijetí nového manaţera či velkého sponzora. Další variantou byl přesun do nové sportovní 

haly v Čeladné. Přinesla by s sebou lepší dostupnost klubu pro veřejnost. Jistebnický dres, za 

ta léta, oblékalo mnoho skvělých hráčů. Někteří svoji kariéru dovedli aţ do reprezentace ČR. 

Bude potřeba stále pokračovat v trendu skautingu či výchově talentů, ve kterém patří CC 

Jistebník k nejlepším v republice. 

Prezident pan Ing. Martin Pučok se obával hrozeb v podobě sestupu do niţší soutěţe 

z důvodů nezvládnutí finanční situace pro chod poloprofesionálního klubu a také malého 

mnoţství zkušených hráčů pro udrţení první futsalové ligy. 
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3.3.2. SWOT analýza klubu Futsal Slávia Havířov 

Tabulka (3.2) představuje SWOT analýzu klubu Slávia Havířov. S tímto přehledem 

silných, slabých stránek, příleţitostí a hrozeb druholigového klubu mi vypomáhal sekretář 

klubu pan Milan Němček. 

 

Tab. 3.2 SWOT analýza Futsal Slávia Havířov 

Interní zdroje Externí zdroje 

Silné stránky Příležitosti 

» hala pod správou města 

» vedení klubu 

» ekonomické zabezpečení 

» omlazení ,,A“ týmu 

» zakládání týmu U 11 

» zprovoznění webových stránek 

» sloučení se sálovkáři Stonavy 

» rekonstrukce haly 

Slabé stránky Hrozby 

» nedostatek aktivních hráčů 

» jeden sponzor 

» malý zájem fanoušků 

» žádná reklama 

» odchod jediného sponzora 

» stáří vedoucích (odchod do penze) 

» pokuty (stanovy) 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Do silných stránek jsme zahrnuli halu, která byla pod správou města, takţe byla 

výborným základním kamenem pro chod klubu. Dalším silným faktorem byl hlavní sponzor 

pan Milan Slivka. Byl to majitel společnosti Brisk  International s.r.o. – voda, topení, plyn  

a zároveň prezident klubu Futsal Slávie Havířov. Podle mého názoru byl důleţitým aspektem 

analýzy ve Slávii pan Milan Němček. On byl tím, kdo vše řídí a koordinuje a díky němu byl 

Futsal Slávia Havířov na tak úspěšné pozici sportovního klubu. 

Jediný sponzor byl také velice slabou stránkou klubu. Kdyby přestal financovat klub 

on, Futsal Slávie Havířov by zanikla. Další byl nedostatek aktivních hráčů. Na vině byly 

faktory typu zaměstnání, zranění, přechod k sálovému fotbalu – futsalu či ztráta nadšení pro 

sport futsal FIFA. Reklama byla minimální v tomto klubu i proto nebyla přízeň fanoušků tak 

velká. 
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Moţnosti zlepšení do budoucna jsem viděl v příležitostech, jako byla mládeţ. Začínal 

se budovat tým U11, do kterého se vkládali naděje začátků mládeţe. Po 4 letech byly také 

obnoveny webové stránky klubu, coţ můţe přispět k větší reklamě futsalu FIFA v Havířově a 

tím i návštěvnosti. Několik hráčů hrálo jak futsal FIFA za Futsal Slávii tak i sálový fotbal – 

futsal za nedaleký Premium Stonava. Pokud by bylo málo hráčů, je moţností i sloučení a 

vytvoření klubu, který by hrál v obou soutěţích. 

Hrozby, byly v podobě odchodu generálního sponzora, prezidenta a sekretáře klubu. 

Další hrozba byla nad kaţdým utkáním soutěţe. Pokud by se tým nesešel, alespoň v 5 hráčích 

na zápas, byla podle stanov nutná kontumace s následnou pokutou. Tato pokuta (cca 10 tisíc) 

by mohla výrazně ohrozit rozpočet muţstva, který měl k dispozici klub Futsal Slávia Havířov. 

3.3.3. Hospodaření klubů CC Jistebník a Slávie Havířov 

Hodnoty uváděné v následujících grafech (3.1 – 3.12) pochází z účetně doloţených 

listin, které jsem získal k nahlédnutí od obou klubů. Všechny hodnoty se vztahují k sezóně 

2009/ 2010, jelikoţ ke zhodnocení sezóny 2010/ 2011 ještě v obou klubech nedošlo. 

3.3.3.1. Příjmové výsledky hospodaření 

Graf 3.1 Příjmy z reklamy, sponzoringu a finančních darů 
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Zdroj: Vlastní šetření 

CC Jistebník měl v sezóně 2009/2010 několik menších a jednoho generálního 

sponzora. Ze sponzorských smluv a smluv o reklamě, v tomto období, připadla Jistebníku 

částka kolem 400 000 Kč,-. Navíc, díky mnoha známých a přátel v podnikatelském sektoru, 

prezident klubu CC Jistebník pan Ing. Martin Pučok, dokázal sehnat menší finanční dary, 
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které v součtu dali částku ve výši 650 000 Kč,-. Futsal Slávia Havířov měla příjmy 4x niţší. 

Finanční dary ţádné nedostala. Příjmy ze sponzorských a reklamních smluv byly jen díky 

majiteli a generálním sponzorovi v jedné osobě, panu Milanu Slivkovi jenţ vlastní společnost 

Brisk s.r.o.– voda, topení, plyn. Celková částka z těchto příjmů pro Slávii v sezóně  

2009/2010 činila 250 000 Kč,-. 

 

Graf 3.4 Dotace od města 
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Zdroj: Vlastní šetření 

O dotaci získanou od města Havířov se postaral sekretář klubu Futsal Slávia Havířov, 

pan Milan Němček. Částka získaná z rozpočtu města činila 105 000 Kč,-. CC Jistebník měl 

k dispozici částku 150 000 Kč,-. Tato dotace byla do klubu vkládána kaţdou sezónu. 
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Graf 3.3 Ostatní příjmy klubů 
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Zdroj: Vlastní šetření 

Opět se ukazuje poloprofesionální stránka klubu CC Jistebník. Prodej jednoho hráče  

v ročníku 2009/2010 přinesl výnos ve výši 110 000 Kč,-. Slávia své hráče neměla pod ţádnou 

smlouvou. Případný přestup hráče řešila jakoukoliv kompenzací, která se do účetnictví 

nezapisovala. Vstupné bylo celkem na stejné úrovni. Rozdíl byl způsoben dvěma faktory. Na 

Slávii bylo vstupné dobrovolné, ale i přesto byla v Havířově malá návštěvnost. CC Jistebník 

navštěvuje stabilně 30-70 diváků, ale platící byli jen muţi a to částkou 20 Kč,-. 

3.3.3.2. Výdajové výsledky hospodaření 

Graf 3.4 Náklady na pronájem haly 
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Zdroj: Vlastní šetření 



 

  - 39 -   

Pronájem haly byl výrazně odlišný v obou klubech. Rozdílem byla větší organizační 

struktura CC Jistebníku (,,A“ tým, U18, U16) a tím více svou halu vyuţívala. Futsal Slávia 

Havířov vyuţívala v minulosti svoji halu jen pro ,,A“ tým, se kterým měla v týdnu jen jeden 

trénink a kaţdých 14 dní v hale mistrovský zápas. 

 

Graf 3.5 Náklady na rozhodčí 
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Zdroj: Vlastní šetření 

Hlavním činitelem, který udává rozdíl v těchto výdajích, byly úhrady cestovného pro 

delegaci rozhodčích. Podle platného sazebníku musí kluby proplácet doloţené jízdenky 

spojené s cestou včetně zpáteční jízdy v plné výši.  

V grafu (3.5) jsou nastíněny výdaje spojené s rozhodčími jen za základní část obou 

soutěţí. CC Jistebník i Futsal Slávia Havířov se v sezóně 2009/2010 nedostali do play off. 

Rozdíl obou klubů ve výdajích za rozhodčí v jednom utkání činí podle tabulek 700 Kč,- viz. 

Příloha 2. Dalším výdajem, který je zahrnut v grafu je stravné a nocleţné za delegaci 

rozhodčích.  

Pro ukázku výdajů spojených s delegací rozhodčích, v Příloha 2 uvádím přehled 

vynaloţených částek pro sudí a delegáta na jeden mistrovský zápas. 
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Graf 3.6 Náklady na cestování a dopravu 
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Zdroj: Vlastní šetření 

V tomto ohledu byly oba týmy téměř vyrovnány. CC Jistebník sice jezdil na zápasy po 

celé republice, ale v ročníku 2009/2010 se Futsal Slávia Havířov v poháru KF ČMFS 

probojovala do závěrečných kol a proto jsou výdaje skoro stejné. Oba týmy cestovali 

vlastními osobními auty. CC Jistebník navíc reguluje výdaje na cesty díky investici do  

osmi místného automobilu, čímţ se šetří za cesty na tréninky i zápasy. 

 

Graf 3.7 Náklady na sportovní vybavení 
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Zdroj: Vlastní šetření 
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Futsal Slávia Havířov měla v sezóně 2009/2010 výdaje za štulpny, trenýrky, balóny  

a nové dresy. Celková částka kolem 30 000 Kč,-. CC Jistebník své náklady spojuje se stejným 

sortimentem jako Slávia, ale navíc dával svým hráčům slevu na sálové boty značky Joma. 

Tuto slevu hráči mohli uplatnit v obchodě Joma v centru Ostravy. 

 

Graf 3.8 Náklady spojené se smlouvami hráčů 
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Zdroj: Vlastní šetření 

Zde můţeme vidět největší rozdíl poloprofesionálního a amatérského klubu. V CC 

Jistebník neměl smlouvu kaţdý. Byly to náklady, ale klub na takovém hráči mohl investované 

finance získat několikanásobně zpět. Opakem byla Slávie, kde byli hráči jen dobrovolníky. 

Ţádný příjem za svou aktivitu nedostávali. 
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Graf 3.9 Ostatní náklady klubu CC Jistebník 
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Zdroj: Vlastní šetření 

Poloţky občerstvení a pitného reţimu byly samozřejmostí ve výdajové stránce. 

Dalšími poloţkami u CC Jistebníku byly jakékoliv technické doplňky a vybavení (např. 

tréninkové vybavení). Výdaje v poloţce ostatní činili 70 000 Kč,-. Důvodem byly faktury za 

odvedenou práci maséra a s tím spojena regenerace, ve výši kolem 50 000 Kč,-. Zbylé výdaje, 

částka kolem 20 000 Kč,- , byly za stravné, ubytování a jiné nárazové činnosti. 

  

Graf 3.10 Ostatní náklady klubu Slávia Havířov 
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Zdroj: Vlastní šetření 
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U Futsal Slávie Havířov se výdaj na občerstvení a pitný reţim objevoval také, ale v 

menším rozpočtu. Vysoký byl náklad 60 000 Kč,- vynaloţený na stravné. Bylo to způsobeno 

paragrafem ve vnitřním řádu Slávie Havířov, kde tým měl moţnost vynaloţit při venkovních 

utkáních určité mnoţství financí na stravování. Do poloţky ostatní byly zahrnuty fakturace za 

telefon, ubytování či závěrečné pohoštění. 

 

Graf 3.11 Celkový rozpočet klubů CC Jistebník a Futsal Slávia Havířov 
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Zdroj: Vlastní šetření 

Rozpočet klubu CC Jistebník byl v sezóně 2009/2010 vyčíslen na částku 1 162 000 

Kč,-. Rozpočet Futsal Slávie Havířov, v téţe sezóně, byl třetinový. Celková částka byla 

vyčíslena na 355 000 Kč,-. 
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Graf 3.12 Náklady CC Jistebník  
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Zdroj: Vlastní šetření 

V grafu (3.12) je detailně vyobrazená nákladová část rozpočtu klubu CC Jistebník v 

sezóně 2009/2010. 

 

Graf 3.13 Náklady Slávie Havířov 
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Zdroj: Vlastní šetření 

V grafu (3.13) je detailně vyobrazená nákladová část rozpočtu klubu Futsal Slávia 

Havířov v sezóně 2009/2010. 
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4. Shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení 

Cigi Caga Jistebník 

CCJ hraje od svých začátků první futsalovou soutěţ v ČR. Za tuto dobu si klub svými 

výsledky získal velkou autoritu.  

Prezident pan Ing. Martin Pučok a sekretář pan Mgr. Rostislav Broţ, tvoří spolu celý 

management klubu. Prezident většinou zajišťoval finance pro chod klubu. Jediný stabilní 

sponzor bylo město Jistebník. Sekretář klubu zajišťoval organizační záleţitosti ,,A“ týmu a 

mládeţnických celků U18 a U16. Je nedostačující vést klub na prvoligové úrovni jen ve 

dvou lidech. Navrhuji rozšířit řady managementu klubu a změnit koncepci klubového 

vedení.  

Hrozby v tomto klubu se týkaly obav ze sestupu do niţší soutěţe. Mohlo by se to stát 

vlivem více faktorů. První liga je náročná po stránce finanční. Pokud by CC Jistebník 

neprošel licenčním řízením vlivem nedostatku financí, musel by sestoupit do niţší soutěţe. 

Druhá varianta sestupu, by mohla být z důvodů nedostatku aktivních zkušených hráčů. CC 

Jistebník měl nestabilní kádr ,,A“ týmu v sezóně 2009/2010. Souviselo to s generační 

výměnou hráčů. Malé zkušenosti mladých hráčů pro úroveň první ligy byly nedostačující.  

Doporučuji situaci vyřešit získáním financí od větších společností regionu (Kofola, 

Ostravar, OBI, Hornbach, Tesco, Globus, aj.). Finance by stačili jak pro ekonomickou 

stabilitu klubu, tak i zaplacení profesionálních smluv pro hráče. Navrhuji zaměřit se do 

budoucna na zkušené hráče, aby byla jistota osy týmu a doplnit je perspektivními 

mladými hráči. 

CC Jistebník patřil mezi nejlepší celky v ČR i ve výchově talentů. Prodej těchto hráčů 

můţe v budoucnu přinést další nemalé finance do klubu. Výchovou mládeţe se v sezóně 

2009/2010 zabýval pan Patrik Mičkal. V minulé sezóně za prodej hráče získal oddíl CC 

Jistebník 110 000 Kč,-. V tomto trendu doporučuji pokračovat a stále jej rozvíjet.  

Klub dostal nabídku vyuţívat modernější sportovní halu v Čeladné. Modernější hala v 

sobě nese moţnost většího vyuţití reklamy a tím přilákání dalších financí do klubu. Dodnes 

vyuţíval CC Jistebník sportovní halu v Brušperku. Tato hala je blíţe Ostravy, proto se vedení 

klubu rozhodlo zůstat v Brušperku. Reklama se dá vyuţít i na webových stránkách, které měl  

CC Jistebník na velmi dobré úrovni. Stránky byly neustále aktualizovány, coţ bylo přínosem i 

pro fanoušky. Na webových stránkách navrhuji více rozšířit sekci mládeže. Zatím jsou v 
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tomto odkazu jen články z turnajů, které mládež absolvovala, což pokládám za 

nedostačující. 

 

Futsal Slávia Havířov 

Druţstvo Futsal Slávie Havířov hrálo v sezóně 2009/2010 druhou nejvyšší soutěţ 

v ČR.  

Prezidentem klubu byl pan Milan Slivka. Působil také jako hlavní sponzor. Všechny 

ostatní organizační záleţitosti prováděl sekretář klubu pan Milan Němček. Tato dvojice tvoří 

celý management klubu Futsal Slávia Havířov. Pokud by v budoucnu nebyl sekretář nahrazen 

člověkem, který se dokáţe minimálně stejným způsobem postarat o klub, znamenalo by to 

konec Futsalu Slávie Havířov. Tento ,,konec“ by mohl nastat i pokud by majitel přestal 

financovat klub ze svých zdrojů. Navrhuji vyhledat kvalifikovaného nástupce na pozici 

sekretáře klubu a celkově rozšířit management o další pozice. Klub na druholigové 

úrovni nemůže řídit jen jedna osoba. Doporučuji získat jakékoliv sponzory, kteří by 

svými vloženými sponzorskými dary či smlouvami o reklamě zmenšili výdaje prezidenta 

klubu.  

Futsal Slávia Havířov pro svou aktivitu vyuţívá městskou sportovní halu. Výdaje 

spojené s opravami či rekonstrukcemi spadají pod správu města, coţ nezatěţuje rozpočet 

samotného klubu. 

Optimální počet hráčů pro jedno utkání je osm hráčů a jeden brankář. Na soupisce měl 

klub Futsal Slávia Havířov hráčů dostatek. Počet byl patnáct hráčů a dva brankáři, ale třetina 

docházela jen sporadicky. Nedostatek volného času hráčů či jejich zranění znamenalo, ţe 

nebylo hráčů ,,A“ týmu vţdy dostatek. Existovaly dvě příleţitosti jak eliminovat tuto slabou 

stránku.  Fustal Slávia Havířov začala omlazením ,,A“ týmu a zaloţila tým U11, který měl být 

základem mládeţe. Druhou variantou byla myšlenka sloučení se sálovkáři klubu Premium 

Stonava. Vytvořil by se jediný klub, který by hrál obě soutěţe a měl tak k dispozici dostatek 

hráčů. Několik hráčů bylo na soupiskách obou klubů a tedy jiţ v minulosti si navzájem 

vypomáhali. Doporučuji zaměřit se výhradně na mládež. Pokud nedojde ke sloučení, 

stále hrozí nedostatek hráčů. Navrhuji vytvořit starší mládežnické týmy kategorie U16 a 

U18. Vyřešila by se otázka základního kádru ,,A“ týmu do budoucna. 

 

Slabé stránky klubu byly také v malém zájmu fanoušků a minimální reklamě. S tím 

souvisí webové stránky. Zprovoznil je po několika letech jeden z hráčů klubu. Webové 

stránky řeší i moţnost reklamy. Do této doby byla reklama jen na dresech. Webové stránky 
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klubu byly aktualizovány a plnili svůj informační úkol. Byly dělány amatérsky, bez přispění 

specializovaného programátora. Doporučuji webové stránky přenechat odborníkovy přes 

IT. Vyřešila by se tím i možnost lepšího zviditelnění reklamy na web. stránkách pro 

jakékoliv společnosti, které klub může získat jako sponzora. 

Díky vedení a hráčům si Futsal Slávia Havířov udrţovala stabilní pozici ve druhé lize 

skupiny východ, i kdyţ  se jedná o amatéry, bez finančního ohodnocení. 
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5. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu a srovnání managementu dvou 

futsalových klubů v ČR. Pro práci jsem si vybral kluby z první a druhé futsalové soutěţe u 

nás. Oba kluby jsou z Moravskoslezského kraje. Jedná se o klub Cigi Caga Jistebník, který 

hraje první ligu a Slávia Havířov, která je účastníkem druhé nejvyšší soutěţe skupiny východ. 

 

V první, teoretické části bakalářské práce, jsem se věnoval teoretickému vymezení 

základních pojmů. Podklady jsem čerpal ze zdrojů uvedených v seznamu odborné literatury.  

 

V druhé, praktické části bakalářské práce, jsem nejdříve vypracoval analýzu klubů. 

Zaměřil jsem se na základní informace o klubech, konkrétní údaje (název, právní forma, rok 

zaloţení, aj.), historii, organizační struktury klubů a doplnil jsem analýzu rozhovorem se 

členem vedení klubu. Ve Futsal Slávii Havířov jsem rozhovor získal od sekretáře pana Milana 

Němčeka a v Cigi Caga Jistebníku mi rozhovor poskytl prezident klubu pan Ing. Martin 

Pučok. Poznatky získané jak z rozhovorů, tak i z doloţených účetních listin přímo od klubů, 

jsem vyuţil při sestavování SWOT analýzy pro jednotlivé kluby. Pomocí údajů o hospodaření 

jsem vytvořil několik grafů. Grafy slouţí pro přehlednost porovnání obou klubů po stránce 

příjmů, výdajů a celkových rozpočtů. 

Při šetření jsem zjistil několik význačných rozdílů mezi těmito kluby. Nejpodstatnější 

bylo hledisko financí. Vše se odvíjelo od financí, které kluby potřebovali pro svoji činnost. 

Příkladem je graf (3.11) o celkových rozpočtech klubů v sezóně 2009/2010. Futsal Slávia 

Havířov měla třikrát menší rozpočet neţ CC Jistebník. Částky se pohybovaly u klubu Futsal 

Slávie Havířov 355 000 Kč,- a u klubu CC Jistebník 1 162 000 Kč,-. 

Výsledkem mého šetření byly existenční problémy obou klubů. Uţ sezóna 2009/2010 

ukázala, ţe se kluby jen o několik bodů udrţely nad sestupujícími příčkami.  

U klubu Futsal Slávia Havířov bylo patrné, ţe po odchodu sekretáře klubu pana 

Milana Němčeka, nemá kdo řídit klub. O druholigový klub se nemůţe starat jen jedna osoba. 

Takové praktiky jsou viditelné v okresních či divizních soutěţích. Odchod sekretáře a 

hlavního sponzora klubu by znamenal konec Futsalu Slávie Havířov. 

Z hlediska CC Jistebník byla situace obdobná. Vedení klubu záviselo na dvou 

osobách. V první lize to je nedostačující management. Odchod prezident klubu, pana Ing. 

Martina Pučoka, by znamenal konec CC Jistebník nebo sestup do divizní soutěţe. V 
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porovnání s ostatními prvoligovými kluby (FK Era Pack Chrudim, FC Balticflora Teplice aj.), 

CC Jistebník nebyl konkurence schopným týmem v 1. lize. 

Oba kluby musí celkově změnit koncepci klubového vedení. Klub, na úrovni první 

nebo druhé nejvyšší soutěţe v ČR, nemůţe řídit jedna či dvě osoby. 

 

Návrhy a doporučení jednotlivým klubů jsou obsaţeny v kapitole čtyři. Byly zde 

vypracovány návrhy, které by klubům měli pomoci ke zlepšení dosavadní situace. 

 

Analyzoval jsem a porovnal oba kluby po stránce managementu a hospodaření za 

sezónu 2009/2010. Z výsledků šetření bylo moţno vyvodit dostatek informací o sportovně 

ekonomické situaci obou celků. S vedením obou klubů, jsem konzultoval všechny doporučení 

a návrhy, ke kterým jsem v mé bakalářské práci dospěl. Věřím, ţe mé postřehy pomohou v 

dosaţení lepších výsledků jak CC Jistebníku, tak i Futsal Slávie Havířov. 

 

 

 

 

 

 



 

  - 50 -   

Seznam použité literatury 

 [1] ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. Praha: East West Publishing Company, 2000. 

172 s. ISBN 80-7219-010-5. 

[2] ČASTORÁL ZDENĚK, Základy moderního managementu, Praha: UJAK s.r.o. , 2009. 

208 s. ISBN 978-80-86723-76-1. 

[3] DEDOUCHOVÁ MARCELA, Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2001. 256 s. 

ISBN 80-7179-603-4. 

[4] DOVALIL J., Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. 331 s. ISBN 80-7033-

760-5. 

[5] DRUCKER, P. F., Management – Tasks, Responsibilities, Practises. New York: Harper 

and Row, 1973. ISBN 08-873-0615-2. 

[6] DURDOVÁ, IRENA. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. 121 s. 

ISBN 80-248-0130-2. 

[7] DURDOVÁ, IRENA. Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury. Ostrava: VŠB-

TUO. 1999. 60 s. ISBN 80-7078-691-4. 

[8] DURDOVÁ, IRENA. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-

TUO, 2005. 84 s. ISBN 80-248-0827-7. 

[9] HENDL JAN, Kvalitativní výzkum – Základní teorie a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál 

s.r.o., 2009. 407 s. ISBN: 80-7367-485-4. 

[10] CHOUTKA, M., DOVADIL, J.. Sportovní trénink. Praha: Karolinum. 1991. 333 s. ISBN 

80-7033-099-6. 

[11] KOHLS R.L.; UHL J.N., Marketing of agricultural products. New York&London: 

Maxwell Macmillan International Editions, 1990. 545 s. ISBN 0-023-65690-5. 

[12] KOONTZ, H., WEIHRICH, H., Management. 10. vyd. Victoria Publishing: Praha, 1993. 

659 s. ISBN 80-85605-45-7. 

[13] KOSÍK, Miloš; PACUT, Miroslav. Organizace sportu. 1.vyd. Ostrava:VŠB – 

TUO,2009.86 s. ISBN 978-80-248-2017-0. 

[14] KOTLER PHILIPS, Marketing Management – Analýza, plánování, vyuţití, kontrola. 

Praha: Grada Publishing, 1998. 712 s. ISBN. 80-7169-600-5. 

[15] KOTLER PHILIP, Marketing od A do Z. 80 pojmů, které by měl znát kaţdý manaţer. 

Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1. 



 

  - 51 -   

[16] KRESTA JAN A KOLEKTIV, Futsal, Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 112 s. ISBN: 

978-80-247-2534-5. 

[17] NAHODIL FRANTIŠEK, Úvod do marketingu. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2003. 89 s. ISBN 

80-86754-02-2. 

[18] SEKOT A., CHARVÁT M., Základy marketingu. Brno: Paido, 2002. 55 s. ISBN 80–

7315–019–0. 

[19] SLUKA TOMÁŠ, Profesionální sportovec(právní a ekonomické aspekty). Praha: 

Havlíček Brain Team, 2007. 199 s. ISBN: 80-903609-5-5. 

 

 

 

Internetové zdroje 

CC JISTEBNÍK: Oficiální stránka futsalového klubu CC Jistebník [online]. [cit. 2011-04-15]. 

Dostupný z WWW: <http://2010.ccjistebnik.cz/index.php> 

SLÁVIE HAVÍŘOV - Novinky [online]. [cit. 2011-04-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.futsalslaviehavirov.wgz.cz/sezona-2009-2010> 

ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU – FUTSAL, Pohár mistrů evropských zemí 

[online]. [cit. 2011-04-07]. Dostupný z WWW: <http://www.futsal-

salovyfotbal.com/index.php?str_id=1902> 

E15, Sponzorování versus darování [online]. [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: 

<http://strategie.e15.cz/prilohy/marketing-magazin/sponzorovani-versus-darovani> 

 

 

 

 

 

http://2010.ccjistebnik.cz/index.php
http://www.futsalslaviehavirov.wgz.cz/sezona-2009-2010
http://www.futsal-salovyfotbal.com/index.php?str_id=1902
http://www.futsal-salovyfotbal.com/index.php?str_id=1902
http://strategie.e15.cz/prilohy/marketing-magazin/sponzorovani-versus-darovani


 

  

Seznam zkratek 

FIFA  Mezinárodní fotbalová federace 

UEFA  Evropská fotbalová asociace 

ČMFS  Českomoravský fotbalový svaz 

ČOV  Český olympijský výbor 

FIFUSA Světová federace sálového fotbalu 

KF ČMFS Komise futsalu Českomoravského fotbalového svazu 

UEFS  Evropská federace sálového fotbalu 

PMEZ  Pohár mistrů evropských zemí 

TVS  Tělesná výchova a sport 

SSM  Socialistický svaz mládeţe 
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