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1. Úvod 

 

Problematika amatérismu a profesionalismu má své kořeny v Anglii, kde v 19. století 

vznikl moderní sport. V té době se rozlišovali dva přístupy ke sportu. Tzv. gentlemanský 

sport, který je synonymem dnešního amatérského pojetí a patronátní sport, ze kterého se 

vyvinul profesionální sport. V tehdejší době byl obecně lépe přijímán typ gentlemanský. Ten 

byl charakterizován nutností mít řádné zaměstnání a bylo přímo zakázáno uplatnění 

jakýchkoli jiných neţ sportovních ocenění. Pravým opakem byl sport patronátní. Tento druh 

byl provozován za účelem získání určitého finančního obnosu, který byl udělen za daný 

sportovní výkon. Lidé se takto ţivili, coţ bylo v tehdejší společnosti povaţováno za 

méněcenný způsob obţivy. Proto také bylo nahlíţeno na tyto sportovce s určitým 

společenským despektem. Dnes je tomu právě naopak, protoţe profesionalismus ve sportu je 

velmi ceněný a profesionální sportovci jsou často povaţováni za příklad pro ostatní.  

Většina sportovních odvětví rozlišuje mezi amatérem a profesionálem. Jinak tomu 

není ani u fotbalu. Je zde však nejasná hranice, co povaţovat za amatérismus a co uţ je 

profesionální. V prostředí fotbalu v České republice je to dáno rozdělením soutěţí. 

Profesionální soutěţe u nás najdeme dvě, 1. Gambrinus liga a 2. liga. Tyto soutěţe jsou 

celostátní a spadají pod dohled ČMFS. Mezistupeň mezi profesionálním a amatérským 

prostředím v českém fotbale představují soutěţe ČFL a MSFL. Tyto soutěţe nemají status 

profesionální soutěţe, přesto některé kluby splňují podmínky profesionalismu. Soutěţe, které 

jsou niţší neţ 2. liga, jsou tedy amatérské. Amatérské soutěţe jsou divize, krajský přebor, I.A 

třída, I.B třída, okresní přebor, III. třída a v některých okresech i IV. třída. Jestliţe 

rozdělujeme soutěţe podle úrovně na profesionální a amatérské, můţeme takto rozdělit           

i úroveň managementu jednotlivých klubů.  

 

Cílem této práce je najít a interpretovat rozdíly v managementu a v celkovém 

fungování profesionálního a amatérského fotbalového klubu. 

Komparace úrovně řízení profesionálního a amatérského klubu je podstatou mé 

bakalářské práce. Práce bude rozdělena na teoretickou část, ve které se zaměřím na obecnou 

problematiku managementu a řízení a na praktickou část, ve které se pokusím pomocí 

informací, které mi byly poskytnuty, poukázat na sloţitost a rozdílnost struktury 

managementu u profesionálního a amatérského klubu. To povede k dosaţení cílů práce.  
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Ve své práci budu pracovat s podklady, které mi poskytlo vedení klubu FC Vítkovice 
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2. Teorie managementu a financování fotbalových klubů 

 

2.1.Charakteristika fotbalu 

 

Fotbal
1
 je povaţován za nejpopulárnější hru na světě. Je oproti ostatním sportům, jako 

je například lední hokej, finančně nenáročný. Kdo si chce zahrát fotbal, nepotřebuje ţádnou 

drahou výzbroj, stačí míč a kousek volného prostoru. To je hlavním důvodem stále rostoucí 

oblíbenosti tohoto sportu. Hry se můţe účastnit opravdu kdokoliv bez rozdílu pohlaví, 

národnosti, náboţenství. Nutno ale říci, ţe fotbal jiţ dávno překročil hranici sportu, protoţe 

v dnešní době je to především byznys, neţ samotný poţitek a radost ze hry, co přitahuje lidi 

k tomuto sportu. 

 

2.1.1.Historie fotbalu 

 

Počátky fotbalu ve světě 

 

Vznik a vývoj starověkých civilizací dával příleţitost rozvoji nejrůznějším druhům      

a způsobům zábavy, coţ bezesporu pomohlo i k rozvoji hry, která je dnes povaţována za 

nejoblíbenější na světě, a tou je fotbal. 

Dodnes není zcela jasné, kdo a kdy přesně poloţil základ, ze kterého se tato hra 

vyvinula. To se snad ani nedozvíme. Moderní pojetí fotbalu s jedenácti hráči na kaţdé straně 

hřiště pochází z Británie z 19. století, ale existuje mnoho dokladů o druhu fotbalu, který se 

hrál v různých částech světa jiţ několik tisíciletí předtím. 

Počátky fotbalu můţeme naleznout na pradávných symbolech a nápisech. V dnešním 

Mexiku původní indiánští obyvatelé vymysleli před 3400 lety hru, která nebyla jen obyčejnou 

hrou, ale spíše náboţenským obřadem k uctívání bohů. V Číně to byla hra zvaná                    

ts ´uh-küh ts ´uh, kterou se bavili a zocelovali svou zdatnost vojáci císaře Huang- Ti jiţ v roce 

2697 př.n.l. Prostřednictvím této hry byl oslavován ţivot, nikoliv smrt. Z Číny se hra dostala 

do Japonska, a to zhruba ve stejném období jako buddhismus. Dostala zde jméno Kemari. Do 

Kemari byl vnesen uklidňující smysl duchovna, na rozdíl od Římanů, kteří hru povaţovali za 

malou válku, coţ byl boj na ţivot a na smrt. Římští vojáci hráli míčové hry na cvičištích         

a povaţovali je za součást tréninku. Hru, kterou Římané přebrali od Řeků nazvali Harpastum. 

                                                
1 Fotbal z anglického football (foot - noha, ball - míč). U nás je také pouţíván výraz kopaná. 
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Harpastum byl také předchůdcem dnešního rugby. Ve Francii v průběhu 14. století byla 

oblíbena hra Choule.  

Hra se dále rozšířila do Británie, kam ji zřejmě přivezli Římané. Není však jasné, zda 

iniciovali nebo pouze ovlivnili její rozvoj na ostrově. Britové se nejrůznějšími míčovými 

hrami začali bavit a postupně je rozvíjeli. (Bedřich)[1] 

Velký pokrok a oţivení fotbalu přinesl konec první poloviny 19. století v Anglii. 

Zásluhu na tom měli studenti na středních soukromých školách. Proslulou se stala škola 

v Rugby. Jednotlivé školy však nehrály podle stejných pravidel, coţ bylo při jejich vzájemné 

konfrontaci často velkým problémem. Tento problém se celkem uspěšně pokusil vyřešit J.C. 

Thring, který v roce 1862 sepsal nejstarší zachovaná pravidla obsahující deset ustanovení       

a tato pravidla tvoří základ pravidel pro dnešní fotbal.  

Rok po vydání těchto pravidel se sešli zástupci jedenácti anglických klubů a společně 

zaloţili první fotbalovou organizaci na světě - The Football Association (FA). Za nejstarší 

fotbalový klub na světě je povaţován Sheffield FC, který byl ustanoven v roce 1857. Nejstarší 

fotbalová pohárová soutěţ na světě je FA Cup, který byl zaloţen v roce 1871. Úspěch FA 

Cupu dal impuls k tomu, aby bylo uspořádáno první mezistátní utkání, které sehrály výběry 

Anglie a Skotska
2
. V Anglii byl v roce 1885 zaveden profesionalismus a s ním přišlo o tři 

roky později zaloţení nejstarší fotbalové soutěţe - Premier League. 

Z ostrovů se fotbal postupně rozvinul i na kontinent. V mnoha zemích začaly postupně 

vznikat fotbalové svazy a soutěţe. Za nejstarší fotbalový svaz na evropském kontinentu je 

povaţován Dánský fotbalový svaz, který vznikl v roce 1889. Počátkem 20. století uţ byl 

fotbal zabydlen v tolika zemích, ţe bylo nutno zaloţit organizaci, která by spojila všechny 

svazy. Proto byla zaloţena organizace FIFA
3
, která se stala po vzoru Mezinárodního 

olympijského výboru zastřešující organizací fotbalu pro celý svět. V roce 1954 byla zaloţena 

organizace UEFA, která byla odnoţí FIFA a spojovala Evropské fotbalové svazy. (Macho)[8] 

 

Fotbal v Českých zemích 

 

V českých zemích se začal fotbal hrát koncem 19. století v Praze, a to především díky 

německé menšině. Za skutečného otce fotbalu v Čechách je povaţován Josef Rössler-

Ořovský, který si své znalosti přivezl z Londýna. V roce 1892-1893 vznikly první kluby 

                                                
2 První mezistátní utkání mezi výběry Anglie a Skotska bylo odehráno 30.11.1872. Utkání skončilo nerozhodně 

0:0. 
3 FIFA (Féderation Internationale de Football Association) byla zaloţena 21. května 1904 v Paříţi. 
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Sparta a Slávia. Na venkově se fotbal začal hrát aţ na začátku 20. století. V roce 1901 byl 

zaloţen Český svaz fotbalový - ČFS, který byl v roce 1906 přijat do FIFA. Na námitku 

Rakušanů však bylo členství zrušeno. V roce 1912 byla zaloţena první pravidelná a celoroční 

soutěţ na území Českých zemí. Velký rozvoj fotbalu nastal po 1. světové válce a vzniku 

samostatného státu ČSR. V roce 1918 byl zaloţen Československý svaz fotbalový - ČSSF. 

Tento svaz byl přijat do FIFA v roce 1923. Do UEFA byl český fotbal přijat v roce 1954. 

V období 1945 - 1948 byl fotbal řízen ČSFS, který byl v roce 1948 přejmenován na Fotbalový 

odbor Československé obce sokolské. V roce 1957 se vrcholným orgánem stala Sekce kopané 

při Státním výboru pro tělesnou výchovu a sport. V roce 1957 tato funkce přešla na Ústřední 

sekci kopané ČSTV, od roku 1969 ČSFS ČSTV. Aţ po rozdělení federace v roce 1993 vznikl 

vrcholný fotbalový orgán v ČR - ČMFS. (Bedřich)[1] 

 

2.1.2.Vznik a zaloţení fotbalového klubu 

 

Většina sportovních organizací a klubů je v České republice pouţívá pro své 

fungování právní formu občanského sdruţení podle zákona č. 83\1990 Sb. o sdruţování 

občanů. Vedle těchto sportovních organizací majících formu občanského sdruţení, působí ve 

sportovním odvětví i mnoho dalších subjektů, které mají různou právní formu (společnost 

s ručením omezeným, akciová společnost, příspěvkové organizace zřízené státem, obcemi 

atd.).  

To se také týká fotbalových klubů. Kluby vyuţívající formu občanského sdruţení jsou 

nejčastěji kluby působící na niţších úrovních. U klubů na vyšších úrovních bývá také pouţito 

formy občanského sdruţení např. jako minoritní vlastník akcií klubu. Kluby na profesionální 

úrovni jsou však v převáţné většině akciovými společnostmi nebo společnostmi s ručením 

omezeným. 

V České republice zatím bohuţel stále neexistuje speciální právní norma, jeţ by 

upravovala specifickou oblast sportu a tělesné výchovy. Z tohoto důvodu se jednotlivé 

sportovní organizace a jednotliví sportovci řídí při své činnosti především ustanoveními 

občanského zákoníku. (Durdová)[5] 
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Společnost s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným (zkr. s.r.o.) je druh společnosti, ve které ručí všichni 

její společníci omezeně do celkové výše nesplaceného základního kapitálu, a to společně        

a nerozdílně. Společnost povinně vytváří základní kapitál v minimální výši 200 000 Kč, 

přičemţ vklad kaţdého společníka musí být minimálně 20 000 Kč. Maximální počet 

společníků je padesát, minimální počet je jeden. Nejvyšší orgán společnosti tvoří valná 

hromada společníků. Počet hlasů, které náleţí kaţdému společníkovi, obvykle odpovídá 

poměru jeho vkladu k základnímu kapitálu společnosti. Statutárním orgánem společnosti jsou 

jmenováni jeden nebo více jednatelů, přičemţ, není-li ve společenské smlouvě stanoveno 

jinak, kaţdý z nich má oprávnění jednat jménem společnosti samostatně. Můţe být vytvořena 

i dozorčí rada. 

 

Akciová společnost 

 

Akciová společnost (zkr. a.s. nebo akc.spol.) je společnost, která má základní kapitál 

rozvrţen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společníci a.s. se nazývají 

akcionáři a neručí za závazky společnosti a jejich počet není omezený. Minimální hodnota 

základního kapitálu je 2 000 000 Kč, pokud je společnost zaloţena bez veřejné nabídky akcií. 

Jestliţe je společnost zaloţena pomocí veřejné nabídky akcií nebo je veřejné nabídky vyuţito 

při navyšování základního kapitálu, činí základní kapitál 20 000 000 Kč. 

Orgány společnosti jsou tvořeny valnou hromadou, představenstvem a dozorčí radou. 

Nejvyšším orgánem je valná hromada. Ta má pravomoc rozhodovat o všech otázkách, které 

se společnosti týkají. Dozorčí rada v zásadě kontroluje účetní výkazy a posuzuje návrhy, které 

jsou předkládány představenstvem na valné hromadě. Za tímto účelem má právo kontrolovat 

celý chod společnosti a nahlíţet do všech jejich dokladů. Statutárním orgánem společnosti je 

představenstvo, které rozhoduje o všem, co není vyhrazeno působností valné hromady            

a dozorčí rady. (Marek)[9] 

 

Občanské sdruţení 

 

Občanské sdruţení je typ sportovní organizace, jejíţ úprava zakládání a právní 

existence je provedena zákonem č. 83/90 Sb. o sdruţování občanů. Organizační struktura se 

odvíjí od základního dokumentu občanského sdruţení - stanov. Organizační strukturu tvoří 
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valná hromada. Ta jako své hlavní činnosti vykonává projednávání zpráv o činnosti                

a hospodaření klubu, projednává a schvaluje rozpočet klubu pro následující období, volí členy 

výboru klubu, volí a odvolává dozorčí radu, rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích 

stanov, o zániku rozpuštění a sloučení klubu atd. Prezident klubu je oprávněn svolat valnou 

hromadu (řádnou i mimořádnou), řídit zasedání výboru klubu, uzavírat a sjednávat písemně 

právní úkony jménem klubu, uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. Výbor klubu 

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

ve věcech a záleţitostech, které byly výboru valnou hromadou svěřeny nebo je pravomoc 

klubu vyjádřena přímo ve stanovách. Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat všechny účetní   

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

zprávy výboru klubu a valné hromadě. Rozhodují o případném sporu o kvalitu právního, 

účetního nebo finančního dokladu. Zároveň navrhují v případě zjištěných nedostatků 

nápravná opatření. (Čáslavová)[3] 

 

2.1.3.Financování fotbalového klubu 

 

Financováním rozumíme získávání finančních zdrojů, obecněji kapitálu, ve všech jeho 

formách a jejich pouţití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku. 

Řízení financování se v posledních letech stalo hlavní sloţkou řízení podniku. Mezi hlavní 

úkoly finančního řízení patří: 

 

1. Získávání kapitálu (peníze, fondy) pro běţné i mimořádné potřeby podniku                  

a rozhodování o jeho struktuře a jejich změnách. 

2. Rozhodování o umístění kapitálu. 

3. Rozhodování o rozdělení zisku. 

4. Prognózování, plánování, zaznamenávání, analyzování, kontrolování a řízení 

hospodářské stránky podniku. 

 

V malých firmách se o financování stará sám majitel, popř. hospodář nebo pokladník,       

u větších firem hlavní účetní. U velkých firem finanční ředitel s celým štábem finančních 

manaţerů. 

 

Veškeré financování a finanční rozhodování je ovlivňováno faktorem  času, který 

spočívá v časovém nesouladu příčin a následků. Stručně jej lze charakterizovat jako dnešní 
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rozhodnutí, které ovlivňuje budoucí tok peněz. A faktorem rizika, který spočívá v tom, ţe ten, 

kdo rozhoduje, si není jistý výsledky těchto variant, neboť obvykle varianta s větším rizikem 

přináší i větší zisk. Přitom riziko představuje i moţnost ztráty investovaných prostředků. 

 

Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování, kterými se investoři a finanční manaţeři 

řídí: 

1. Preferuje se vţdy větší výnos před výnosem menším. 

2. Preferuje se vţdy menší riziko před rizikem větším. 

3. Za větší riziko se poţaduje větší výnos. 

4. Preferují se peníze, které obdrţíme dříve před stejnou částkou peněz, kterou obdrţíme 

později. 

5. Motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu, neţ by přineslo 

investování do akce jiné, ovšem s přihlédnutím k míře rizika. 

6. Motivací veškerého investování je zvětšení majetku.
4
 

 

Existuje hned několik hledisek, podle kterých je moţno rozdělit financování. 

 

Podle pravidelnosti financování: 

 

1. Financování běţné.  

2. Financování mimořádné. 

 

Financování běţné je zajišťování a vynakládání peněţních prostředků na běţný provoz 

podniku. Tento druh financování se v převáţné míře týká oběţného majetku. 

 

Financování mimořádné se pouţívá zejména při rozšíření podniku a jeho aktiv, 

spojování a sanací podniku, likvidaci podniku atd. 

 

 Jedno z hlavních rozdělení je určení odkud pocházejí dané finanční prostředky. Zde 

rozlišujeme financování vnější, kam patří vklady a účasti a úvěry a financování vnitřní, do 

kterého řadíme příjmy z trţeb, tj. zisk, odpisy apod. 

 

                                                
4 Synek M. Manaţerská ekonomika. Praha, Grada, 2007 
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Podle původu finančních prostředků: 

 

 financování vlastním kapitálem (emise akcií, peněţní a věcné vklady majitelů) 

 financování cizím kapitálem (bankovním úvěrem, obligacemi, zálohami odběratelů) 

 samofinancování (financování ziskem, odpisy, popř. dalšími vnitřními zdroji)  

 

Podle doby, po kterou je kapitál podniku k dispozici: 

 

1.dlouhodobé (zdrojem je obvykle vlastní kapitál, dlouhodobý cizí kapitál, např. dlouhodobé                                                                                                               

bankovní úvěry, obligace) 

2. krátkodobé (zdrojem jsou krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, nevyplacené 

mzdy, neodvedené daně atd.). (Synek)[10] 

 

2.2.Management 

 

2.2.1.Pojem management 

 

Anglickému pojmu „management“ odpovídá český pojem „řízení“, a to především 

řízení podnikové ve smyslu řízení všech podnikových činností (výroba, prodej, vývoj, 

výzkum). Tím se tento pojem odlišuje od uţšího pojmu „řízení dílčích procesů“, zejména 

výrobních, technologických, aj.
5
 

 

Definici pojmu management je moţno rozdělit na tři skupiny, které zdůrazňují: 

1. Vedení lidí - management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, 

management je proces, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách                

a efektivně uskutečňují dané cíle. 

2. Specifické funkce, které jsou vykonávané vedoucími pracovníky - management jsou 

činnosti, které jsou typické pro výkon práce manaţera, jaké jsou rozhodování, 

organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivace atd. 

3. Předmět studia a jeho účel - management je soubor přístupů, zkušeností, doporučení  

a metod, které manaţeři pouţívají k zvládnutí specifických činností, které směřují 

k dosaţení cílů. (Durdová)[5] 

                                                
5 V Anglické literatuře se v takovémto smyslu pouţívá termín „control“. 
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2.2.2.Vývoj managementu 

 

Předklasické období 

 

K průkopníkům managementu v tomto období patřil James Montgomery, který 

v podstatě prvním autorem manaţerského textu. Za první představitele manaţerské teorie jsou 

povaţováni Robert Owen a Charles Babbage. Owen se zabýval problematikou závislosti 

pracovního výkonu na uspokojení základních potřeb člověka a Babbage se věnoval pozornost 

efektivnímu vyuţití materiálů a zařízení při strojírenské výrobě prostřednictvím 

matematických modelů. (Lednický)[7] 

 

Klasické období 

 

Pod pojem klasický management zahrnuje většina odborníků učení o řízení, mezi které 

patří F.W.Taylor, H.Fayol, M.Weber a bývá k nim zařazena i teorie E.Maye. 

Klasické období můţeme rozdělit na několik částí. Mezi hlavní části se řadí tyto: 

 

 vědecké řízení, které je představováno F. W. Taylorem, jehoţ původní zájem se 

soustředil na zvýšení produktivity pomocí vyšší efektivnosti výroby a na zvýšení mezd 

pracujících prostřednictvím uplatnění vědeckých metod. (Koontz, Weihrich)[6] 

 správní řízení, jehoţ tvůrcem je H. Fayol, který ve správním řízení vytvořil koncept 

manaţerských funkcí, mezi které patří plánování, organizace, koordinace, vedení        

a kontrola. 

 byrokratické řízení vytvořeno německým sociologem M. Weberem, bylo chápáno 

jako systém, fungující na základě pevně stanovených norem, pravidel a povinností. 

 škola lidských vztahů byla zaloţena H. Münsterbergem, ale nejvýznamnějším 

odborníkem byl E. Mayo. (Lednický)[7] 

 

Postklasické období 

 

Toto období managementu je také označované jako moderní management a můţeme 

ho časově zařadit od čtyřicátých do osmdesátých let 20.století. V tomto období vzniklo 
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mnoho manaţerských směrů. Postklasický management můţeme označit jako názorově 

nehomogenní, coţ vyplývá z členění do pěti odlišných názorových přístupů. 

 

1.Psychologicko-sociální přístupy - tyto přístupy jsou výsledkem tzv. Hawthornského 

experimentu a společným rysem těchto přístupů je hledání postavení a úlohy člověka 

v podniku. Významným představitelem je A. H. Maslow, který je autorem tzv. Teorie 

hierarchických potřeb. 

 

2.Procesní přístupy k řízení vyrůstají z klasického managementu a jsou postaveny na 

Fayolově správním řízení. Kladou důraz na klasifikaci manaţerských funkcí a spojení dílčích 

funkcí v celek. Významnými představiteli jsou například L. Gulick, H. Koontz, C.O. Donnell 

nebo H. Weihrich. (Lednický)[7] 

 

3.Systémové přístupy - představují realistický pohled na problémy managementu. 

Chápou organizaci jako prvky, které jsou vzájemně propojeny a mají společný cíl. 

(Donnelly)[4] Významným průkopníkem systémových přístupů je CH. Bernard, který se 

snaţil o vytvoření ucelené teorie organizace řízení.  

 

4.Kvantitativní přístupy - rozšířily se v 60. letech 20. století a navazují na klasický 

management, a to hlavně na vědecké řízení. Důraz je zde kladen na modelování 

rozhodovacích úloh a techniky jejich matematického řešení. 

 

5.Pragmatické (empirické) přístupy - jsou nejrozšířenější. Jsou zaloţeny na analýze, 

zhodnocení a zevšeobecnění poznatků manaţerské praxe. Projevuje se tendence chápat 

management jako umění řídit. Mezi hlavní a nejznámější představitele tohoto směru patří P.F. 

Drucker, který charakterizuje management jako umění a soubor znalostí, jak řídit podnikovou 

činnost. S jeho jménem je spojována metoda řízení podle cílů, tzv. MBO
6
 metoda. 

(Lednický)[7] 

 

 

 

 

                                                
6 MBO – Management by Objectives (Řízení pomocí cílů). 
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Současné období 

 

Od sedmdesátých let 20. století probíhají významné změny pro podnikání a tak dekáda 

osmdesátých let je v západním managementu často označována jako doba hledání                   

a postupného vytváření nového, velmi aktivního, tvůrčího a často dravého manaţerského 

jednání. Zdůrazňuje se zde ţivotní nezbytnost podnikatelského ducha - umění přeţít a být 

úspěšný v podmínkách národní i světové konkurence. Rozhodující v těchto podmínkách změn 

podnikatelského prostředí, v době exploze nových poznatků vědy a techniky a sociálního       

a politického vývoje, byl vliv moţnosti rychlých a razantních změn, „Japonská výzva“, která 

spočívá v umění inovovat, vyrábět levně a přesto kvalitně, integrační procesy a vznik nových 

politicko - hospodářských seskupení, postupná globalizace ţivota a rostoucí vliv 

multinacionálních firem. (Lednický)[7] 

 

2.2.3. Funkce managementu 

 

Funkce managementu nebo také manaţerské funkce jsou úlohy, které manaţer, 

jakoţto vedoucí pracovník, řeší v průběhu své řídící činnosti a které zabezpečují dosaţení 

předem stanovených cílů. Dosaţení cílů se tudíţ zabezpečuje vzájemným souladem 

manaţerských funkcí. Tyto funkce se dají dělit různým způsobem, přičemţ nejjednodušší       

a nejčastější je rozdělení těchto funkcí na: 

 

 Plánování  

 Organizování 

 Vedení lidí 

 Personalistika  

 Kontrolování 
7
 

 

Plánování 

 

Je to činnost, která zahrnuje výběr úkolů, cílů a činností potřebných k jejich dosaţení. 

To vyţaduje rozhodování o výběru z alternativních moţných budoucích způsobů vykonávání 

                                                
7 Lednický, V. Základy managementu. Ostrava, Repronis, 2007 
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činnosti. Před vlastním rozhodnutím je potřeba uskutečnit plánovací studie, analýzy nebo 

návrhy. Nepovaţujeme je však ještě za reálné plány. (Koontz, Weihrich)[6] 

 

Prvky plánování 

 

Obecně můţeme za základní prvky plánování označit tyto čtyři: cíle, akce, zdroje        

a implementace. 

 

Cíle můţeme označit jako budoucí stavy, které mají svá specifika a očekává se, ţe budou 

dosaţeny. 

 

Akce jsou prostředky, respektive specifické činnosti, plánované pro dosaţení určených cílů. 

 

Zdroje představují omezení, které musí manaţer při sestavování plánu respektovat. Plán by 

měl současně specifikovat objem poţadovaných zdrojů, jejich disponibilitu a alokaci.  

 

Implementace zahrnuje určení pracovníků a jejich úkolů, které jsou zaměřeny na realizaci 

plánu. (Koontz, Weihrich)[6] 

 

Obr. 2.1.  Proces plánování a jeho jednotlivé prvky. 

Zdroj: DONNELLY, J., H.,  GIBSON, J., L.,  IVANCEVIC, J., M. Management. Praha, Grada 

Publishing, 1997, str. 199. 
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Postup plánování 

 

Funkce plánování vyţaduje po manaţerech, aby učinili v rámci plánovacího procesu 

rozhodnutí, které se týká cílů, akcí, zdrojů a implementace. Postup plánovacího procesu se 

zpravidla odvíjí od obecného ke konkrétnímu v následujících krocích: 

 

1. Uvědomění si příleţitosti. 

2. Stanovení cílů. 

3. Vývoj předpokladů. 

4. Určení alternativních postupů. 

5. Hodnocení alternativních postupů. 

6. Výběr postupu. 

7. Formulování odvozených plánů. 

8. Sestavení rozpočtu.
8
 

 

Cíle plánování 

 

Cíle plánování znamenají konečný stav, ke kterému by měly všechny aktivity 

směřovat. Jsou to v podstatě konečné výsledky budoucích činností. Cíle organizace mohou 

být formulovány v různé míře obecnosti, mohou mít různou hierarchickou strukturu a tvořit 

hierarchickou soustavu cílů podniku. (Lednický)[7] 

 

Organizování 

 

Je to část řízení, která zahrnuje zřízení účelné struktury rolí pro lidi, kteří jsou v dané 

organizaci. Účelnost je chápána ve smyslu, ţe vytváří jistotu a ţe všechny úkoly, které jsou 

potřebné k dosaţení cílů, jsou přiděleny pokud moţno těm lidem, kteří jsou schopni je co 

nejlépe splnit. 

Není vůbec snadným manaţerským úkolem navrhnout efektivní organizační strukturu. 

Při vytváření struktury, která by vyhovovala dané situaci, se setkávají s mnoha problémy 

včetně toho, jaké druhy prací je třeba vykonat a nalézt pro tyto práce vhodné lidi.        

(Koontz, Weihrich)[6] 

                                                
8 Koontz, H., Weihrich, H. Management, Praha, Victoria Publishing, 1993 
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Organizační struktura dává lidem moţnost, aby organizovaně vykonávali své pracovní 

úkoly. Organizační struktura také umoţňuje: 

 

 odlišovat pozice manaţerů a pracovníků 

 formulovat pravidla a postupy 

 delegovat pravomoci. (Donnelly)[4] 

 

Rozlišujeme v zásadě dva druhy organizační struktury. Prvním z nich je struktura 

formální, která je obecně chápána jako účelová struktura organizačních jednotek ve formálně 

organizovaném podniku. Formální organizační struktura musí být pruţná.  

Druhým typem organizační struktury je neformální organizační struktura. Jedná se      

o jakékoli společné osobní aktivity postrádající vědomý společný účel, a to i tehdy, jestliţe 

přispívají k dosaţení společných výsledků. (Koontz, Weihrich)[6] 

 

Funkci organizování lze charakterizovat jako členění pracovních úkolů na dílčí 

pracovní úkony, delegování pravomocí, vytváření specifických organizačních jednotek           

a určování jejich vhodných velikostí. 

 

Obr. 2.2. Základní veličiny organizování jsou funkce organizování, organizační struktura, 

dimenzace organizační struktury. 

Zdroj: DONNELLY, J., H.,  GIBSON, J., L.,  IVANCEVIC, J., M. Management. Praha, Grada 

Publishing, 1997, str. 260. 
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Vedení lidí 

 

Vedení lidí patří mezi nejdůleţitější manaţerské funkce ve všech typech organizací. 

Vedení je procesem ovlivňování podřízených osob k takovému chování, které je optimální pro 

dosahování stanovených cílů dané organizace.  

Vedení lidí je uskutečňováno pomocí přímého působení, to znamená, ţe jsou ukládány 

konkrétní úkoly konkrétním osobám. Zároveň firmy vyuţívají formu nepřímého působení 

v podobě motivace pracovníků. 

 

Motivace 

 

Motivace je nedílnou součástí manaţerské práce. Motivací člověka rozumíme soubor 

činitelů, které představují vnitřní hnací síly jeho činnosti, které usměrňují lidské jednání         

a proţívání. 

 

Prvotním impulsem motivace určitého chování je motiv, který můţeme definovat jako 

kaţdou vnitřní pohnutku podněcující člověka. Na jednání člověka zpravidla nepůsobí 

izolovaný  motiv, ale celý soubor motivů. (Lednický)[7] 

 

Východiskem pro úspěšné vedení je existence moci vedoucího pracovníka, protoţe 

všechny organizace pracují s rozdělováním autority jako základnou pro uplatňování moci.  

 

Moc má různé formy, ty základní jsou: 

 

 Moc donucovací. 

 Moc odměňovací. 

 Moc odborná. 

 Moc přiřknutá. 

 Moc zákonodárná (legitimní). (Donnelly)[4] 

 

V manaţerské praxi jsou uplatňovány různé styly vedení. Mezi základní však patří tři 

styly vedení: 
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 Autokratický styl vedení - vedoucí pracovník se rozhoduje zásadně sám a svá 

rozhodnutí předává podřízeným ve formě příkazů. 

 Demokratický styl vedení je zaloţen na tom, ţe vedoucí pracovník formuluje úkoly    

a postupy jak je řešit za účasti svých spolupracovníků.  

 Liberální styl vedení vyjadřuje postavení vedoucího pracovníka pouze jako 

reprezentanta podřízeného kolektivu. Vedoucí poskytuje členům kolektivu úplnou 

volnost v jejich činnosti. (Lednický)[7] 

 

Personalistika  

 

Personalistiku můţeme definovat jako obsazování jednotlivých pracovních pozic 

v organizaci, rozmisťování lidí a udrţování jejich pozic. Tato funkce je spo jena s najímáním, 

vybíráním, umisťováním, povyšováním, ohodnocováním pracovní síly a vychází 

z inventarizace disponibilních lidí.  

Účelem personalistiky je dosáhnout jistoty, ţe manaţerské posty jsou obsazeny 

kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni a ochotni plnit své úkoly. Rozhodujícím 

prvkem celého řízení je výběr lidských zdrojů. Je to proces vybírání nejvhodnějších osob 

z kandidátů na obsazení současných nebo budoucích pracovních pozic. Proces výběru 

uchazečů je velmi sloţitou záleţitosti. Mezi hlavní techniky výběru uchazečů patří interview, 

různé typy testů a hodnotící střediska, ve kterých se sleduje, jak se uchazeči chovají v předem 

navozených situacích. 

Řízení lidských zdrojů je vysoce strategicky promyšlený přístup řízení lidí, kteří 

v organizaci pracují a individuálně i v rámci kolektivu přispívají k dosaţení stanovených cílů.  

V řízení lidských zdrojů je kladen důraz na: 

 zájmy managementu, 

 uplatnění takové strategie, při které je strategie lidských zdrojů shodná se 

strategií organizace, 

 chápaní lidí jako jmění organizace, do kterého organizace investuje, 

 dosahování přidané hodnoty za pomocí lidí, 

 dosahování smysluplnosti práce lidí ve prospěch organizace, 

 potřebu silné podnikové kultury. (Durdová)[5] 

 

 



 24  

Kontrolování 

 

Zahrnuje měření a korekci provedení jak individuálních, tak i celkových aktivit 

organizace. Cílem je dosaţení jistoty, ţe tyto aktivity budou v souladu s plánem. Týká se 

měření dosaţených výsledků vzhledem k cílům a plánům, aby bylo moţné zjistit výskyt 

odchylek od standardů a napomoci tak k jejich odstranění. (Koontz, Weihrich)[6] 

 

Rozlišujeme v zásadě tři základní typy kontrolování: 

 

1. Preventivní kontrola.  

2. Průběţná kontrola. 

3. Kontrola zpětnou vazbou. (Donnelly)[4] 

 

Za kontrolu mají odpovědnost všichni manaţeři na všech organizačních úrovních. 

 

Obr. 2.3.  Typy kontrol 

Zdroj: DONNELLY, J., H.,  GIBSON, J., L.,  IVANCEVIC, J., M. Management. Praha, Grada 

Publishing, 1997, str. 328. 
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2.3.Sportovní management 

 

2.3.1.Pojem sportovní management 

 

Pojem sportovní management můţeme chápat jako způsob řízení tělovýchovných       

a sportovních svazů, klubů, druţstev, tělovýchovných jednot, spolků, které splňují 

podnikatelsky orientované chování. Jde také o způsob řízení v oblasti výroby sportovního 

zboţí nebo provozování placených tělovýchovných a sportovních sluţeb, jako například 

fitness centra atd. 

Vznik uvedených pojmů si vynutila sama tělovýchovná a sportovní praxe, především 

cílenou snahou po efektivním vyuţívání velkých finančních částek, které ve sportu kolují, 

uplatňováním komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým chováním v prostředí 

sportovní konkurence, řešením specifických problémů vedení sportovní mládeţe                     

a zabezpečování sportovní administrativy. 

V americké a západoevropské literatuře se uţívá pojem ,,Sportmanagement“. Kde jde 

o pouhý překlad citátu zahraniční literatury, můţe být uplatněn pojem sportovní management 

popř. management sportu. Tam, kde se jedná o analýzu našich českých struktur řízení, 

vyuţíváme pro srozumitelnost i pojmu management tělesné výchovy a sportu. (Čáslavová)[3] 

 

2.3.2. Práce a role sportovního manaţera 

 

Sportovní manaţer je: 

 manaţer na úrovni vedení sportovní činnosti - vedoucí sportovních druţstev 

i jednotlivců ve vyšších soutěţích, specialisté, vyškolení pro sportovní akce 

jako jsou příprava mistrovství světa, Evropy, příprava OH apod., specialisté 

pro uplatnění sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně 

handicapovanými lidmi atd. 

 manaţer na úrovni řízení určitého sportovní spolku, resp. organizace, 

členové výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři 

svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou a policií apod. 

 manaţeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí nebo 

provozování placených tělovýchovných sluţeb, vedoucí fitness, vedoucí 

výroby sportovního nářadí a náčiní, pracovníci reklamních marketingových 

agentur pro TVS apod. (Čáslavová)[3] 
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Práce manaţera 

 

Aktivity manaţerů jsou na obecné úrovni velmi podobné, avšak u jednotlivých 

manaţerů se mohou významně lišit. Práce manaţera je různorodá a skládá se z mnoha 

jednotlivých částí. V praxi je ovlivněna mnoha faktory, jako například: 

 

 povahou dané organizace, její filozofií, cíli a velikosti, 

 typem dané struktury, 

 aktivitami a úkoly, které jsou zde zahrnuty, 

 technologií a metodami prováděné práce, 

 povahou zaměstnanců, 

 stupněm, na kterém manaţer v organizaci působí. 

 

Rozdíly neexistují jen mezi jednotlivými organizacemi v soukromém a veřejném 

sektoru, ale stále častěji to bývají záleţitosti různých úrovní v rámci jedné organizace. Mnoho 

velkých soukromých organizací má často mnohem více společného s organizacemi 

z veřejného sektoru neţ s malými soukromými firmami. (Cejthamr, Dědina)[2] 

 

Samotnou manaţerskou činnost, která je jak jiţ bylo řečeno různorodá, můţeme 

charakterizovat jako: 

 Činnost plnou konfliktností cílů, kdy jejich řešení je stále hledáním kompromisu         

a rovnováhy. 

 Činnost v podmínkách stálé nejistoty a rizika s permanentním tlakem na prosperitu. 

 Odpovědnost za výsledky celého podřízeného týmu. 

 Práce se svěřenými zdroji. 

 Hledání nových příleţitostí a vyhýbání se měnícím se hrozbám trţního prostředí. 

 Práce vyţadující naléhavou schopnost komunikace, koordinace, vedení, motivace. 

 Práce probíhající v časovém tlaku a vytvářející mnoho stresových situací. 

 Práce s často omezenou informovaností. 

 Práce prostřednictvím druhých. (Lednický)[7] 
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U sportovních manaţerů můţeme činnosti z důvodu rozmanitosti manaţerské práce 

v oblasti sportu dále určit a rozdělit podle prostředí, ve kterém se manaţer pohybuje a podle 

jeho specializace a kvalifikace. 

 

V České Republice můţeme prostředí ve sportu rozdělit na: 

 

1. Spolkový sektor tělesné výchovy a sportu - zde jsou zahrnuty sportovní kluby, 

tělovýchovné jednoty, zastřešující sportovní organizace, veřejně prospěšné organizace. 

2. Komunální sektor - zahrnuje školní sportovní tělovýchovné kluby, zajišťování 

komunální péče o tělovýchovné a sportovní činnosti handicapovaných jedinců, 

zajišťování pohybové rekreace v městských aglomeracích. 

3. Podnikatelský sektor - do tohoto sektoru řadíme vedení zařízení poskytujících placené 

tělovýchovné a sportovní sluţby, zařízení provozující marketingové a reklamní sluţby, 

podniky na výrobu nářadí a náčiní, cestovní kanceláře, rekreační komplexy. 

 

Další moţnost klasifikace manaţerských činností v oblasti sportu je rozdělení do 

úseků, které jsou součástí kaţdého sportovního klubu. Jsou to tyto úseky rozdělené na 

činnosti:  

 

1. Úsek činnosti hlavního manaţera - činnosti spojené s řídící a organizační činností 

generálního ředitele, styk s nadřízenými orgány, horizontální koordinace ostatních 

úseků, vedení administrativy, styk s masmedii. 

2. Úsek sportovní činnosti - činnost jednotlivých druţstev, doplňování                      

a zkvalitňování hráčských kádrů, zajištění druţstva, uzavírání a evidence 

hráčských smluv, prodej hráčů, vztahy k příslušnému sportovnímu svazu. 

3. Marketingový úsek - uzavírání sponzorských smluv, realizace reklamních sluţeb, 

vydávání propagačních materiálů, činnost tiskového střediska, zajišťování V.I.P. 

prostor při sportovních akcích, realizace dalších podnikatelských činností klubu 

(prodej, pronájem). 

4. Úsek provozní - provoz a údrţba inţenýrských sítí, příprava a údrţba sportovišť, 

pořadatelská sluţba, úklid sportovišť, styk s bezpečnostními sloţkami. 

5. Úsek ekonomický - sestavování finančních plánů, péče o majetek, investiční 

činnost, zúčtování a platební styk, pokladní sluţba, zpracování účetních                

a statistických výkazů, provoz informační soustavy. (Durdová)[5] 
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Role manaţera 

 

Zásadní práce o tzv. manaţerských rolích sepsal světoznámý kanadský autor Henry 

Mintzberg
9
, který vychází z velmi podrobné dlouhodobé studie práce několika řídících 

pracovníků v organizacích. Klasifikuje jejich aktivity, které tvoří základ práce vrcholového 

manaţera. Mintzberg připouští, ţe lidé, kteří „řídí“, mají v jednotce, kterou řídí, formální 

autoritu a následně tedy zvláštní postavení v celé organizaci. 

Manaţerské aktivity můţeme rozčlenit do tří skupin: 1. mezilidské role, 2. informační 

role, 3. rozhodovací role. (Cejthamr, Dědina)[2] 

 

Mezilidské role 

 

Nebo také interpersonální role jsou role, které vyplývají z formálních pravomocí. Mezi 

tyto role patří role figurky, vůdce a styčného důstojníka.  

Mezi povinnosti manaţera patří i takové, které mají symbolický či ceremoniální 

charakter. Sportovní manaţer předává pohár pro vítěze turnaje, starosta města se zúčastňuje 

zahájení významných výstav atd. Toto jsou příklady, kdy je manaţer v pozici figurky. 

Role vůdce zahrnuje řízení a koordinování činnosti podřízených pracovníků. Tato role 

můţe zahrnovat i personalistiku a motivování pracovníků. 

V roli styčného důstojníka zajišťuje manaţer mezilidské vztahy mimo oblast svých 

pravomocí. Tyto kontakty vznikají přímo v organizaci, ale i mimo ni. (Donnelly)[4] 

 

Informační role 

 

Informační role se vztahují ke zdrojům a předávání informací, které manaţer získává 

při vykonávání mezilidských rolí. 

V roli dohlíţitele se manaţer nachází, jestliţe hledá a přijímá informace. Tyto 

informace mu poté umoţňují rozvíjet chápání práce celé organizace a jejího okolí. V roli 

šiřitele informací manaţer předává informace z vnějšího prostředí prostřednictvím 

propojovací role do organizace a informace z vnitřního prostředí prostřednictvím role 

vedoucího mezi podřízené. 

                                                
9 Henry Mintzberg (*1939) uvedl koncept manaţerských rolí poprvé ve své knize „The Nature of Managerial 

Work“, vydané v roce 1973. 
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 V roli mluvčího je manaţer tehdy, předává-li na základě své formální autority 

informace lidem mimo jednotku, například vedení a ostatním nadřízeným a široké veřejnosti 

jako dodavatelům, zákazníkům, resortům vlády nebo tisku. (Cejthamr, Dědina)[2] 

 

Rozhodovací role 

 

Na rozdíl od rolí interpersonálních a informačních, které slouţí jako vstupní článek 

pro manaţerské rozhodování, jsou role rozhodovací článkem posledním. 

Role podnikatele představuje povinnost manaţera sledovat a vyuţívat změny v okolí 

pro efektivní rozvoj své jednotky. 

V roli eliminátora poruch se manaţer rozhoduje a uskutečňuje korektivní aktivity jako 

reakci na působení vlivů, které jsou mimo jejich kontrolu. Vznik poruch vyţaduje rychlou 

odezvu, a proto má role eliminátora poruch prioritu před ostatními manaţerskými rolemi.  

Role alokátora staví manaţera do pozice, kdy musí rozhodnout o tom, jak přidělit 

omezené disponibilní zdroje jako jsou peníze, pracovníci, čas, stroje a zařízení. 

Role vyjednávače manaţera předurčuje k tomu, aby vyjednával s ostatními 

organizačními jednotkami a jednotlivci tak, aby získal pro svou jednotku určité výhodné 

postavení.  

 

Manaţerské role a jejich význam je značně ovlivněn tím, na jaké úrovni managementu 

jsou realizovány. (Donnelly)[4] 

 

Obr. 2.4.  Rozdělení manažerských rolí podle Mintzberga. 

 

Zdroj: Lednický, V. Základy managementu. Ostrava, Repronis, 2007. 
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2.3.3.Cíle manaţera 

 

Manaţer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů 

organizační jednotky, která mu byla svěřena, s vyuţitím kolektivu spolupracovníků                 

a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich zajištění. Z uvedeného 

vyplývá, ţe úlohou managera je zejména úměrné vyuţití odborníků, příleţitostí a zdrojů 

k dosaţení vytýčených cílů, přičemţ rozhodujícím činitelem úspěchu managera je způsob 

vyuţití svěřeného lidského potenciálu. (Lednický)[7] 
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3. Problematika řízení profesionálního a amatérského fotbalového klubu 

 

3.1. Management profesionálního fotbalového klubu 

 

Profesionální fotbalový klub v mé práci zastupuje FC Vítkovice a.s. Tento ostravský 

klub s úspěšnou historií a bohuţel jiţ s méně úspěšnou současností se nachází na pokraji 

zániku, je v insolvenčním řízení. Tato skutečnost však neznamená ještě jistý zánik klubu,       

a proto by bylo předčasné hovořit v souvislosti s FC Vítkovice a.s. v minulém čase. Pracovat 

budu s podklady z let 2008 a 2009, kdy klub nastupoval v 2. lize. Ta má charakter 

profesionální soutěţe. 

 

3.1.1. Základní informace FC Vítkovice a.s. 

 

Název: FC Vítkovice a.s. 

Rok zaloţení: 1919 

Právní forma: akciová společnost 

Adresa:  Závodní 2891/86, Ostrava - Vítkovice PSČ 70300 

Oficiální internetové stránky: www.fcvitkovice.cz 

E-mail: info@fcvitkovice.cz 

Klubové barvy: modrá, bílá 

Mládeţnické celky: 4 dorostenecké, 4 ţákovské a přípravky 

 

3.1.2. Historie FC Vítkovice a.s. 

 

První zmínka o vítkovické kopané je z roku 1919, kdy skupina fotbalových nadšenců 

zaloţila SK Slavoj Vítkovice. První hřiště si Slavoj vybudoval v Kunčičkách, ale kvůli 

ekonomickým problémům musel skončit a nástupnickým oddílem se stal SSK Vítkovice. 

V roce 1930 tento klub postoupil do I. A třídy. Ve třicátých letech byl vítkovický klub 

největším oddílem na Ostravsku, počtem členů převyšoval SK Slezskou, dnes známou jako 

FC Baník Ostrava.  

Velkou událostí byla stavba stadionu, dnešního Městského stadionu. Nový stánek se 

podařilo postavit v rekordně krátké době, otevřen byl 19. srpna 1938. Stavařům stačilo 

pouhých patnáct měsíců. V roce 1940 postoupil klub do Moravskoslezské divize, tehdejší třetí 

http://www.fcvitkovice.cz/
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nejvyšší soutěţe. Od té doby se Vítkovice nikdy nedostaly do níţší soutěţe. Jiţ o tři roky 

později zaútočil tento ostravský celek na postup do první ligy. Povedlo se ale aţ v sezoně 

1948/49. Za Vítkovice nastupoval  asi nejslavnější hráč české fotbalové historie, Pepi Bican. 

Ten, ve svých sedmatřiceti letech, získal svůj devátý a poslední titul krále střelců právě 

v dresu Vítkovic. Ve své první prvoligové sezoně skončily Vítkovice čtvrté a stejné umístění 

dokázaly obhájit i napřesrok.  

Třetí rok ale znamenal pád. A nebylo to tím, ţe by si tento klub neobhájil účast v elitní 

soutěţi. Vítkovice skončily na devátém místě. Vedení soutěţe se však rozhodlo provést 

nepochopitelnou reorganizaci. Nastalo tak devětadvacet let dlouhé čekání na první ligu, které 

skončilo aţ roku 1981. O pět let později přišel pro vítkovický klub rok snů. V sezoně 1985/86 

se tento ostravský celek poprvé a naposledy stal mistrem Československa. Uţ tři kola před 

koncem mohly Vítkovice po domácí výhře nad Trnavou 4:0 slavit titul. Slavnou sestavu tehdy 

tvořili v brance Zápalka a druhý brankář Průša. V poli pak nastupovali Kušnír, Škarecký, 

Lišaník, Vlk, Dostál, Keler, Králík, Houška, Šourek, Kovačík, Běleš, Havránek, Svatonský, 

Bartl, Malchárek, Šišma, Lorenc a Gajger. Vedoucím muţstva byl nestor Vítkovic Ladislav 

Imiolo, trenérem pak Ivan Kopecký, jako asistent působil pozdější prezident klubu Oldřich 

Sedláček.  

Vítkovice se neztratily ani v evropských pohárech. V PMEZ porazily Paris Saint 

Germain a nad jejich síly bylo aţ FC Porto. Vítkovice pokračovali o rok později v Poháru 

UEFA, který vybojovali jako československý vicemistr. Na kopačkách Vítkovic postupně 

pohořeli AIK Stockholm, Dundee United a Vittoria Guimaraes. Spanilá jízda skončila aţ ve 

čtvrtfinále, kdy nad síly tohoto celku byl Espanyol Barcelona. V lize ale Vítkovice skončily 

aţ osmé.  

Od těch chvil se klub povětšinou jen pohyboval v dolních patrech prvoligové tabulky. 

Muţstvo prošlo výprodejem, navíc ho postihla ekonomická krize. Výsledkem byl pád do 

druhé ligy v sezoně 1993/94 a následná nešťastná fúze s Karvinou. Kvůli ní se Vítkovice 

dostaly aţ do MSFL, ze které ale hned za rok postoupily zpět do druhé nejvyšší soutěţe. Od té 

doby vítkovický oddíl s větším či menším úspěchem bojoval v druhé nejvyšší soutěţi.  

V roce 2007 došlo ke změně majitele klubu, kdy 80% akcií odkoupila firma GEOFIN 

a.s. a stala se tak majoritním vlastníkem. Zbylých 20% zůstalo v drţení občanského sdruţení 

FC Vítkovice. Všichni věřili, ţe změna majitele pomůţe Vítkovicím k návratu mezi 

fotbalovou elitu. 

To se bohuţel nepovedlo a po sezóně 2009\2010 muţstvo sestoupilo do MSFL, tedy 

do třetí nejvyšší soutěţe. To byl jen začátek konce vítkovického fotbalu, který se jiţ delší 
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dobu snaţil vypořádat s velmi špatnou finanční situací. Vše vyvrcholilo začátkem roku 2011, 

kdy vyhlásil majitel klubu insolvenci a klub se tedy nyní nachází v insolvenčním řízení. Tato 

nelichotivá situace vyústila aţ v odstoupení „A“ muţstva z probíhajícího ročníku 

Moravskoslezské fotbalové ligy, ve které po podzimní části drţeli pátou příčku. 

 

3.1.3.Struktura managementu FC Vítkovice a.s. 

 

FC Vítkovice a.s. je akciová společnost, coţ sebou přináší určité povinnosti, týkající se 

samotné struktury managementu. Majoritním vlastníkem FC Vítkovice a.s. je společnost 

GEOFIN a.s., která je drţitelem 80% akcií klubu. Zbylých 20% akcií je ve vlastnictví 

občanského sdruţení FC Vítkovice, které je součástí klubu a funguje bok po boku akciové 

společnosti. Občanské sdruţení zajišťuje zejména chod mládeţe klubu. To s sebou přináší 

velké nároky, protoţe správné fungování a tím zajištění výchovy talentů, je velice důleţitá 

činnost pro fungování klubu. 

Jelikoţ v klubu pracují profesionálové na všech úrovních a pozicích, hráči počínaje, 

prezidentem klubu konče, je i sloţitost struktury managementu na vyšší úrovni neţ                 

u amatérských fotbalových klubů. Tato sloţitost je dána také tím, ţe klub je akciovou 

společností. 

Jako u všech akciových společností, je i u FC Vítkovice a.s. důleţitou součástí klubu 

jeho představenstvo. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a má tyto členy: 

 

Lubomír Vlk - předseda představenstva  

Ing. Jiří Staněk - místopředseda představenstva 

Pavla Piatkiewiczová - členka představenstva 

 

Dalším orgánem je dozorčí rada. Ta jak uţ samotný název napovídá, kontroluje           

a dohlíţí na chod společnosti. Dozorčí rada FC Vítkovice a.s. má tyto členy: 

 

Pavel Řeha - předseda dozorčí rady 

Zdeněk Keller - místopředseda dozorčí rady 

Josef Břeň - člen dozorčí rady 
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Vedení, neboli management, které se podílí na hlavních činnostech klubu, je sloţeno 

z lidí, kteří se v podstatě přímo starají o fungování klubu. Pozice ve vedení klubu je velice 

úzce spjata s přímým ovlivňováním chodu klubu. Vedení společnosti má tyto členy: 

 

Lubomír Vlk - sportovní ředitel 

Pavla Piatkiewiczová - obchodní a finanční ředitelka 

Stanislav Böhm -  vedoucí organizačního a technického oddělení 

Daniel Kutty - sekretář klubu a Sportovního Centra Mládeţe 

 

Nemůţe být opomenuto ani sloţení správní rady FC Vítkovice, občanské sdruţení, 

protoţe je nedílnou a podstatnou částí FC Vítkovice a.s. Správní rada FC Vítkovice, občanské 

sdruţení má tyto členy: 

 

Zdeněk Keller - prezident klubu 

Lubomír Vlk - viceprezident klubu 

Stanislav Bohm - jednatel klubu 

Pavla Piatkiewiczová - člen správní rady 

Ing. Milan Mičaník - člen správní rady 

Jaroslav Pindor - člen správní rady 

JUDr. Petr Grobelný  - člen správní rady 
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Organizační schéma FC Vítkovice a.s. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů. 

 

Ze sloţení managementu je zřejmé, kdo vykonává nejdůleţitější činnosti, kterými jsou 

sportovní a ekonomické zajištění klubu. Sportovní oblast, která zahrnuje výběr trenérů, hráčů 

atd., je v kompetenci Lubomíra Vlka.  

Lubomír Vlk je bývalý několikanásobný reprezentant a jedna z nejvýraznějších ikon 

klubu, se kterým získal také jediný titul mistra tehdy ještě Československa. To, ţe je 

osobností spojenou s klubem, je pro něj velkou výhodou. Prostředí klubu dobře zná a je 

fanoušky a mnoha dalšími lidmi z okolí vítkovické kopané uznávaný. Další velkou výhodou 

je, ţe se pohybuje ve fotbalovém prostředí velmi dlouhou dobu, ať uţ jako hráč nebo po 

skončení hráčské kariéry jako trenér a následně sportovní manaţer. Nedostatkem při 

vykonávání práce manaţera je vzdělání, protoţe Lubomír Vlk vychází především ze svých 

praktických zkušeností. Působil v klubu jako trenér „A“ muţstva, ale tuto pozici počátkem 
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jarní části sezóny 2010/2011 v návaznosti na to, ţe FC Vítkovice a.s.odstoupily ze soutěţe, 

opustil. Stal se hned poté trenérem divizního celku z Orlové. 

Chod ekonomické oblasti, která je v profesionálním klubu neméně důleţitá jako oblast 

sportovní, je v FC Vítkovice a.s. zajišťovaná Pavlou Piatkiewiczovou. Tato práce je spojena 

s činnostmi, které se točí okolo financí a financování klubu, jako například tvoření rozpočtu 

klubu a jejím následným pokrytím. Tedy styk se sponzory a zajišťování financí pro chod 

klubu. 

 

Rozhovor s Pavlou Piatkiewitzovou 

 

I. Osobní údaje: 

 

1. Kolik Vám je let? 

 

Je mi 36 let. 

 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání?  

 

Úplné střední zakončené maturitou. Hotelová škola se zaměřením na cestovní ruch                 

a ekonomiku. 

 

3. Na jaké škole jste získal/a titul a jaký obor jste vystudoval/a?  

 

Nemám vysokoškolský titul. 

 

4. Vykonával/a jste dříve nějakou jinou práci, popř. vykonáváte jinou práci současně při práci 

ve fotbalovém klubu? 

 

 Dříve jsem pracovala ve svém oboru v oblasti společného stravování, dále pak jak operativní 

pracovník v příjmu zboží v obchodním domě. Později v rodinné firmě na průmyslové 

armatury. Přitom jsem pracovala na úseku celní deklarace ve společnosti Vítkovice Lahvárna 

a dále jako asistentka majitele společnosti Peugeot Auto Tichý. Při fotbale jsem dále dělala 

účetnictví fyzickým osobám jako například Věře Špinarové, což dělám dodnes. Také jsem 
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dělala podklady pro firmu manžela a v listopadu 2010 jsem si pronajala Restauraci Stadion 

v areálu městského stadionu. 

 

II. Otázky týkající se praxe v oblasti sportu:  

 

1. Jak jste se dostal/a k práci ve fotbalovém klubu?  

 

Byla jsem oslovena zástupci klubu s ohledem na již získané finanční prostředky pro fotbalový 

klub, které se mi podařilo sehnat aniž bych v klubu působila. Ve vítkovické kopané působím 

od listopadu 2004.  

 

2. Jak dlouho tuto práci vykonáváte?  

 

Práci v klubu vykonávám více než 6 let. 

 

3. Naplňuje Vás práce ve fotbalovém prostředí?  

 

Ano, tato práce mě naplňuje. Bohužel v případě FC Vítkovice tady byl absolutní nezájem 

majitele a tudíž veškerá snaha byla k ničemu. 

 

4. Kde jste získal/a zkušenosti pro svou současnou práci?  

 

Zkušenosti mi přinesl život a právě to, že jsem prošla mnoha pracemi, protože i fotbalový klub 

je vlastně firmou. Je specifický  v tom, že je závislý na finančních prostředcích a vůli partnerů 

tyto finanční prostředky poskytnout. Ten základ je ale manažersky velmi podobný. 

 

III. Otázky ohledně práce v klubu a práce se sponzory: 

 

1. Jakou práci v klubu vykonáváte?  

 

Pracuji jako obchodní, finanční a personální ředitelka. 
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2. Kolik hodin týdně Vám práce zabere?  

 

V průměru tak 80 hodin. 

 

3. Jaké nejčastější problémy a situace při své práci řešíte?   

 

Nejčastěji řeším finanční otázky. 

 

4. S kým při práci přijdete nejčastěji do styku (sponzoři, hráči, ostatní členové klubu atd.)? 

 

Se sponzory, zástupci města a městských obvodů. S poslanci, se zástupci krajů, členy ČMFS 

ať na úrovní městské, krajské i celorepublikové, s hráči, trenéry, ostatními zaměstnanci, 

rodiči a mládežnickými hráči, s rozhodčími,pořadateli a dalšími. Takže v podstatě se všemi, 

kteří jsou spojeni s fotbalem. 

 

5. Co je nejdůleţitější při vyjednávání se sponzory?  

 

Výsledky mužského družstva a úroveň hrané soutěže. Důležité pro profesionální fotbal je 

nabídka a možnosti reklamy. Důležitá je úroveň práce s mládeží, kvalita připravené koncepce 

jak reklamní, tak sportovní. Vše je odvislé od výsledků. 

 

6. Co povaţujete za nejdůleţitější pro chod profesionálního/amatérského fotbalového klubu?  

 

Za nejdůležitější považuji zájem majoritního vlastníka klubu ve spolupráci a zabezpečení 

financí. Důraz na kvalitu kádru. Peníze utržené z hráčů „A“ mužstva dále investovat do 

výchovy mládeže. Důležité je také mít kvalitní trenéry. Důležité je také „B“ mužstvo. Velmi 

důležitý je kvalitní management, se kterým komunikuje a maximálně spolupracuje majitel       

a funkční vedení.  

 

7. Pracujete raději sám/a nebo v týmu a proč?  

 

V týmu, protože v této práci je velmi důležité mít různé názory ve spoustě aspektech, 

sportovní, finanční, marketingová atd.,  ze kterých je možné vybrat ten nejlepší. 
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8. Kde vidíte příčiny současné situace FC Vítkovice? Jaká je šance na znovuobnovení chodu 

klubu?  

 

Hlavní příčiny jsou ve špatném financování klubu prostřednictvím majitele, kdy byl klub 

financován přes reklamní společnost. Do toho stáhl již dříve námi nasmlouvané partnery 

například Vítkovice. Problémem bylo také financování formou půjček od majitele. Další 

příčinou byly špatné výběry trenérů od sezóny 2008/2009 a některých hráčů. Samozřejmě zde 

byla obrovská konkurence v podobě FC Baník Ostrava. Šance na znovuobnovení chodu je 

minimální, v tuto chvíli je velmi závislá na jediné možnosti a to. že občanské sdružení FC 

Vítkovice projeví vůli k záchraně. Tu ale neprojevuje a tím jsou šance mizivé. 

 

9. Jaké jsou podle Vás hlavní rozdíly mezi profesionálním a amatérským fotbalovým klubem?  

 

Hlavní rozdíl je zejména ve financích. V mzdách hráčů, trenérů, nákladů na koupi a hostování 

hráčů, v dopravě. Rozdíl je také v množství tréninkových jednotek a celkové kvalitě práce. 

Dále pak v nákladech na cestování, protože se jezdí po celé republice. V amatérském se jezdí 

pouze v rámci kraje či místně. Vyšší jsou nároky a náklady na pořadatelskou službu, služby 

rozhodčích, na sportovní vybavení a tréninkové či hrací plochy. Samozřejmě rozdíl je také 

v počtu a kvalitě zaměstnanců.  

 

IV. Otázky týkající se uplatnění v oblasti sportovního managementu? 

 

1. Jak velkou má absolvent oboru sportovní management moţnost uplatnění v oboru?  

 

Má slušnou šanci, ale aby se uplatnil musí začít odspoda, tzn. trénování dále obchodní 

aktivity v oblasti sponzoringu a získat tak všeobecný přehled z praxe. Pak šanci má. 

 

2. Do jaké míry je důleţité vzdělání pro výkon práce sportovního manaţera?  

 

Myslím, že tato práce je zejména o zkušenostech sportovních, o přístupu, o chuti věnovat se 

sportu. O schopnosti odhadnout a vytipovat hráče, o komunikaci, umět pracovat v kolektivu   

a přijímat názory. Takže to není až tak úplně o vzdělání. 
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3. Má podle Vašeho názoru obor sportovní management perspektivu?  

 

Myslím, že ano, ale za předpokladu, že jej budou dělat a studovat lidé se sportovním 

založením, kteří se sportu věnují a vkládají do něj srdce, to platí i o vyučujících. 

 

4. Jaké jsou podle Vás nejdůleţitější vlastnosti sportovního manaţera?  

 

Sportovní znalosti v daném sportu a přehled. Cit pro vytipování sportovců. Komunikativnost, 

schopnost spolupráce a komunikace mezi kluby, v rámci mládežnických družstev a svazů. 

Odhad a cit pro kolektivní a koncepční práci. Sportovní manažer si taky musí umět vybrat 

podřízené, zejména trenéry a nejbližší spolupracovníky. Být vůdčí osobností a přirozenou 

autoritou, která dokáže vést tým pracovníků. 

 

5. Jaké jsou dle Vašeho názoru největší nedostatky, se kterými jste se u sportovních manaţerů 

setkal/a?  

 

Nedotažení činností do konce a malý tlak na dosažení cílů. Příliš malé nároky kladené na 

trenéry, ne úplně šťastný výběr hráčů a příliš velká benevolentnost.   

 

V. Volnočasové aktivity: 

 

1. Jaké jsou Vaše koníčky? 

 

Mým velkým koníčkem je sport. Ráda hraji tenis, badminton, chodím na spinning nebo do 

posilovny. 

 

2. Kolik času Vám zbývá na Vaše volnočasové aktivity? 

 

Upřímně řečeno tak poslední tři roky vůbec žádný. 
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VI. Cíle: 

 

1. Jaké máte cíle v oblasti sportu?  

 

Mým hlavním cílem je, aby FC Vítkovice nebyly vymazány z fotbalové mapy. Aby se podařilo 

přesvědčit současné občanské sdružení, aby se pokusilo zachovat činnost alespoň mládeže a 

v budoucnu se podařilo obnovit „A“ mužstvo mužů.  

 

2. Jaké jsou Vaše cíle v osobní ţivotě? 

 

Samozřejmě hlavní je být zdravá. A také udělat maximum pro zachování FC Vítkovice. 
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3.1.4. Analýza nákladů, výnosů a cíle FC Vítkovice a.s. 

 

Náklady FC Vítkovice a.s. 

  

Graf 3.1.  Náklady FC Vítkovice a.s. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů. 

 

Nejvýznamnější poloţkou v nákladech tvoří mzdy. Ty jsou tvořeny jak mzdami 

zaměstnanců, tak i mzdami hráčů a trenérů, včetně prémií za vyhrané zápasy. Nejvíc z toho 

vynakládá klub na mzdy hráčů, sportovní činnost je pro většinu hlavním pracovním poměrem 

a vzhledem k tomu, ţe se jedná o druhou nejvyšší soutěţ, se tak průměrná mzda pohybuje 

okolo 20 tisíc Kč. Druhou nejvyšší částku tvoří ostatní sluţby, kde nejvýznamnější procento 

tvoří pronájem sportovišť a kancelářských prostor. Zde je zřejmě největší problém               

FC Vítkovice a.s., protoţe veškeré prostory, které klub vyuţívá, jsou majetkem města 

Ostravy. S tím jsou spojené vysoké náklady na pronájem a nemoţnost pronájmu budov nebo 
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sportovišť, které by byly majetkem klubu. Náklady jsou stabilní. To je dáno tím, ţe většina 

nákladů je smluvně ustanovena. Jediná změna je ve mzdách a je zapříčiněná odchodem hráčů 

v roce 2008, kteří pobírali vysoké mzdy, ale nesplnili očekávání vedení klubu. Ten se 

v následujících letech rozhodl sníţit náklady na mzdy a dávat větší příleţitosti vítkovickým 

odchovancům.     

 

Výnosy FC Vítkovice a.s. 

 

Graf 3.2.  Výnosy FC Vítkovice a.s. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů. 

 

Výnosy klubu v obou letech jsou stabilní, jako náklady. Opět je to zapříčiněno tím, ţe 

veškeré sponzorské dary a dotace jsou smluvně dány a dá se říct, ţe jsou fixní. Nejvyšší trţby 

jsou z trţby z prodeje sluţeb. Zde jsou zahrnuty veškeré finanční obnosy od sponzorů. 

Hlavním sponzorem je společnost Europublic. Tato reklamní společnost je součástí 

holdingové společnosti GEOFIN a.s., která je majitelem FC Vítkovice a.s. a skrze ní proudí 
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nejpodstatnější finanční částka na chod klubu. Dále klub získává finanční prostředky od 

společnosti STES, která je oficiálním marketingovým zástupcem ČMFS a přerozděluje tak 

dotace svazu pro fotbalové kluby v ČR.. Velmi důleţité pro existenci klubu jsou dotace. 

Dotace jsou získávány od města Ostravy, ale jsou skoro v celé své výši pouţity na uhrazení 

pronájmu sportovišť a kancelářských prostor, které jsou v majetku právě města Ostravy.  

 

Výsledek hospodaření FC Vítkovice a.s. 

 

Graf 3.3.  Výsledek hospodaření FC Vítkovice a.s. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů. 

 

FC Vítkovice a.s. v roce 2008 klub hospodařil se ztrátou 952 tisíc Kč a v roce 2009 se 

ziskem 314 tisíc Kč. Zisk z roku 2009 nedosahuje na ztrátu z předešlého roku 2008. Tato 

situace není pro klub ţádnou výjimkou, právě naopak. Situace, kdy klub hospodaří se ztrátou, 

je dlouhodobého rázu a je to i jeden z důvodů současné situace klubu nacházejícího se 
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v insolvenčním řízení. Přinejmenším k zamyšlení je situace, která nastala po vstupu 

společnosti GEOFIN a.s. do vítkovické kopané. Dluh klubu činil v roce 2007, kdy se 

GEOFIN a.s. stal drţitelem 80% akcií, 7 milionů Kč. Pod novým majitelem se zvýšil na 

hodnotu bezmála 17 milionů Kč. 

 

Cíle FC Vítkovice a.s. 

 

Cíle u FC Vítkovice a.s., který se nachází v insolvenčním řízení, je velice sloţité 

stanovit. Důleţitým faktem pro klub je zachování mládeţe. Klub však postrádá „A“ muţstvo 

muţů, které odstoupilo z probíhajícího ročníku MSFL. Proto hlavním cílem je vyřešení 

nastolené situace a odvrácení konečného zániku klubu. To znamená nalézt partnera, který by 

byl ochoten splatit dluh a následně poskytnout další finanční prostředky pro fungování klubu.  

Zda-li se někdo takový najde, nelze v tuto chvíli určit a proto je budoucnost vítkovického 

fotbalu nejasná.  

Dalším cílem je vyjednání niţších nájmů a případně celé jeho pokrytí z dotací, včetně 

sluţeb a energií. To by do budoucna významně sníţilo celkové náklady.  

 

3.2. Management amatérského fotbalového klubu 

 

Amatérský fotbalový klub v mé práci představuje FK SK Polanka nad Odrou. Tento 

fotbalový klub je velice ambiciózní, a to dokazuje i na trávníku. FK SK Polanka nad Odrou 

v současné době nastupuje v 1.A třídě skupině „A“, která je u nás šestou nejvyšší fotbalovou 

soutěţí. Klub se netají však tím, ţe by rád postoupil do krajského přeboru. Ţe to myslí váţně, 

je na první pohled vidět na průběţném postavení klubu v tabulce. Polanka střídavě okupuje 

první a druhou pozici. 

 

3.2.1. Základní informace FK SK Polanka nad Odrou 

 

Název: FK SK Polanka nad Odrou 

Rok zaloţení: 1932 

Právní forma: občanské sdruţení 

Adresa: Heleny Salichové 1178, Ostrava - Polanka, PSČ 725 25 

Oficiální internetové stránky: www.fkskpolanka.cz 

E-mail: fkskpolanka@seznam.cz 
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Klubové barvy: černá, bílá 

Mládeţnické celky: dorost, ţáci, přípravka a předpřípravka 

 

3.2.2. Historie FK SK Polanka nad Odrou 

 

Fotbalový klub SK Polanka byl zaloţen v roce 1932. Prvním předsedou FK byl zvolen 

Karel Koruňák. Muţstvo bylo zařazeno do III. třídy Slezské fotbalové ţupy. V roce 1934 

muţstvo postoupilo do II. třídy Slezské fotbalové ţupy, kde dosahovalo dobrých výsledků.  

V říjnu 1938, po okupaci, byl nucen FK svou činnost ukončit a majetek klubu byl 

zabaven. Činnost obnovil FK po válce v roce 1945. Od podzimu bylo muţstvo zařazeno do 

mistrovských soutěţí. Hrálo se na hřišti za humny. Později bylo hřiště přesunuto na pozemek 

u učitelských bytů, kde došlo k rozvoji kopané v Polance. Největším úspěchem v tomto 

období byl v roce 1960 postup muţstva do I.A třídy.  

Významným mezníkem ve vývoji kopané v Polance bylo vybudováni sportovního 

areálu u základní školy. Výstavba byla ukončena v roce 1963. V tomto období hrálo muţstvo 

I.B třídu se střídavými výsledky. Vyvrcholením tohoto období byl v roce 1970 postup do    

I.A třídy. 

V dalším období hrálo muţstvo v I.B třídě a bylo postupně doplňováno dalšími hráči, 

většinou odchovanci FK.  

V roce 1982 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce sportovního areálu, včetně 

vybudování nové travnaté plochy a škvárového hřiště. Na přestavbě areálu se podílela řada 

členů a příznivců FK. Největší zásluhu na jeho obnově měl stávající předseda L. Kunc. 

Zahajovací utkání hráli s úřadujícím mistrem ligy, Baníkem Ostrava. V roce 1983 valná 

hromada schválila osamostatnění FK SK Polanka a začal tak výkonnostní vzestup. Muţstvo 

muţů postoupilo do I.A třídy a v dalším roce do krajského přeboru.  

V roce 1986 muţstvo sestoupilo do I.A třídy, kde hrálo aţ do roku 1990. Zde začíná 

nejúspěšnější kapitola FK. Muţstvo postoupilo do krajského přeboru a bylo doplněno              

o zkušené hráče s ligovými zkušenostmi Z. Svatonského a J. Moravčíka. V roce 1991 

postoupilo do divize. Po ročním působení Polanka sestoupila do krajského přeboru                 

a v následném roce do I.A třídy.  

Během devadesátých let potkal klub ještě jeden sestup, a to o soutěţ níţ do 1.B třídy. 

Odtud se podíval v roce 2002 na dvě sezony zpět do 1.A třídy, ale od sezóny 2004/2005 

působil klub nepřetrţitě v 1.B třídě. V sezóně 2009/2010 však fotbalisté Polanky postoupili 
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znovu do 1.A třídy a v letošní sezóně se netají tím, ţe by v následující sezóně rádi hráli 

krajský přebor. 

 

3.2.2. Struktura managementu FK SK Polanka 

 

FK SK Polanka nad Odrou je právní formou občanské sdruţení, tedy organizací, jejíţ 

hlavní činností není obstarávání zisku, ale naplňování cílů občanského sdruţení. Jedná se       

o amatérský klub. To znamená, ţe činnosti, které vykonávají členové, jsou projevem jejich 

vlastní vůle, nejsou bráni jako zaměstnanci klubu. Činnost v klubu nebývá ve většině případů 

hlavní pracovní činností a proto i sloţitost a úroveň struktury managementu je na niţší úrovní 

neţ u profesionálního fotbalového klubu. To ale neznamená, ţe vykonávání činností 

spojených s chodem klubu je na niţší úrovni. Někdy je tomu i naopak. 

  Rozhodování a řízení klubu je zajišťováno osobami, které se nacházejí ve výkonném 

výboru. Výkonný výbor FK SK Polanka nad Odrou má tyto členy: 

 

Ing. Jiří Němec - předseda občanského sdruţení 

Radovan Řehulka - místopředseda pro sportovní část 

Roman Šolc - místopředseda pro ekonomickou část 

Lumír Prauzek - tajemník 

Marian Graff, Jiří Vozník - styk se sponzory 

Petr Vozník - hlavní pořadatel 

David Sameš -  informace veřejnosti 

Jaroslav Wojnar - správce majetku a areálu. 

 

Součástí FK SK Polanka nad Odrou je také revizní komise, která kontroluje 

hospodaření klubu. Revizní komise má toto sloţení: 

 

Vlastimil Vozník - člen revizní komise 

Josef Gelnar - člen revizní komise 

Josef Tomášek - člen revizní komise 

 

Důleţitým členem výkonného výboru FK SK Polanka nad Odrou je Radovan Řehulka. 

V klubu zastává hned několik funkcí. Působí jako hráč, trenér, zároveň je místopředsedou pro 

sportovní oblast FK SK Polanka nad Odrou a také manaţerem. Tato funkce je v podstatě 
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obdobou pozice sportovního manaţera v klubech působících ve vyšších soutěţích. Jeho náplň 

práce je vyhledávat hráče a následně realizovat přestupy či hostování. Dále se zabývá stykem 

se sponzory, se kterými jedná o moţném sponzorování fotbalu v Polance. Stará se tedy            

i o finanční zajištění oddílu. Obsah jeho práce je zaměřen jak na sportovní oblast, tak i na 

finanční část řízení.  

 

Rozhovor s Radovanem Řehulkou: 

 

I. Osobní údaje: 

 

1. Kolik Vám je let? 

 

Je mi 29 let. 

 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání?  

 

Vysokoškolské (Bc.) 

 

3. Na jaké škole jste získal/a titul a jaký obor jste vystudoval/a?  

 

Na Ostravské univerzitě v Ostravě, obor rekreologie. 

 

4. Vykonával/a jste dříve nějakou jinou práci popř. vykonáváte jinou práci současně při práci 

ve fotbalovém klubu? 

 

Pracuji jako učitel na ZŠ. 

 

II. Otázky týkající se praxe v oblasti sportu: 

 

1. Jak jste se dostal/a k práci ve fotbalovém klubu? 

 

Prostřednictvím oslovení mým známým. 
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2. Jak dlouho tuto práci vykonáváte? 

 

Práci v klubu vykonávám 3 roky. 

 

3. Naplňuje Vás práce ve fotbalovém prostředí? 

 

Práce mě naplňuje, ale chtěl bych se dostat ještě výš. 

 

4. Kde jste získal/a zkušenosti pro svou současnou práci? 

 

Od předsedy v předcházejícím klubu, kde jsem působil jako hráč. 

 

III. Otázky ohledně práce v klubu a práce se sponzory: 

 

1. Jakou práci v klubu vykonáváte? 

 

V klubu působím na několika pozicích. Vykonávám práci místopředsedy, hráče, manažera        

a trenéra. 

 

2. Kolik hodin týdně Vám práce zabere? 

 

Práce mi zabírá tak 15 hodin týdně.  

 

3. Jaké nejčastější problémy a situace při své práci řešíte? 

 

Největší a nejčastějším problémem je nedostatek kvalitních lidí, kteří by bez problémů byli 

schopni a ochotni splnit svou práci. 

 

4. S kým při práci přijdete nejčastěji do styku (sponzoři, hráči, ostatní členové klubu atd.)? 

 

Nejčastěji přicházím do styku s hráči a také se sponzory.  
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5. Co je nejdůleţitější při vyjednávání se sponzory? 

 

U malých sponzorů osobní známosti, u středních sponzorů nabídnout malou protislužbu  

v podobě reklamy, turnaje aj., u velkých sponzorů vidina zisku v podobě zakázek v jejich 

obchodní činnosti. 

 

6. Co povaţujete za nejdůleţitější pro chod profesionálního/amatérského fotbalového klubu? 

 

Nejdůležitější je sehnat správné lidi, kteří chtějí pracovat. 

 

7. Pracujete raději sám/a nebo v týmu a proč? 

 

Sám, neboť vím, že co si udělám, to mám, a to z důvodu, že jsem nenašel lidi, kterým mohu 

stoprocentně důvěřovat bez kontroly jejich práce. 

 

8. Jaký je podle Vás největší rozdíl mezi profesionálním a amatérským fotbalovým klubem? 

 

Největší rozdíl je samozřejmě v množství peněz potřebných pro chod klubu. Profesionální klub 

je mnohem náročnější na množství finančních prostředků. Rozdíl je také v úrovni soutěže, 

množství tréninků a v kvalitě zázemí klubu. 

 

IV. Otázky týkající se uplatnění v oblasti sportovního managementu: 

 

1. Jak velkou má absolvent oboru sportovní management moţnost uplatnění v oboru? 

 

Malou, jelikož tato práce není o načerpaných vědomostech, ale o známostech. Bez těch lze jen  

těžko prorazit. 

 

2. Do jaké míry je důleţité vzdělání pro výkon práce sportovního manaţera? 

 

Důležité je každopádně, ale jak jsem uvedl výše, musí ho doplňovat známosti. 
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3. Má podle Vašeho názoru obor sportovní management perspektivu? 

 

Management jakožto samotný obor určitě, ale přímo sportovní management je dle mého 

úsudku tak úzká specializace, až je jí to na škodu. 

 

4. Jaké jsou podle Vás nejdůleţitější vlastnosti sportovního manaţera? 

 

Chuť, odvaha a vystupování. 

 

5. Jaké jsou dle Vašeho názoru největší nedostatky se kterými jste se u sportovních manaţerů 

setkal/a? 

 

Největším nedostatkem je podle mého názoru neznalost sportovních specifik a řádu vyjímaje 

ekonomické oblasti. 

 

V. Volnočasové aktivity: 

 

1.Jaké jsou Vaše koníčky?  

 

Dcera s přítelkyní. 

 

2. Kolik času Vám zbývá na Vaše volnočasové aktivity? 

 

Na volnočasové aktivity mi zbývá opravdu jen minimum času. 

 

VI. Cíle: 

 

1.Jaké máte cíle v oblasti sportu? 

 

Takové, aby mě práce v klubu uživila, a nemusel bych vykonávat jiné zaměstnání. 

 

2. Jaké jsou Vaše cíle v osobní ţivotě? 

 

Mít spokojenou a zdravou rodinu. 
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4.2.3. Analýza nákladů, výnosů a cíle FK SK Polanka nad Odrou 

 

Náklady FK SK Polanka nad Odrou 

 

Graf 3.4.  Náklady FK SK Polanka nad Odrou 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů. 

 

Náklady klubu se pohybují okolo 600 tisíc Kč a v letech 2008 a 2009 nebyl 

zaznamenán ţádný velký výkyv. Je tedy vidět, ţe klub je v otázce nákladů stabilní.  

Nejvyšší výdaje jsou spojeny se spotřebou energie a ostatními sluţbami. Náklady na 

ostatní sluţby zahrnují pronájem sportovišť, zajištění dopravy hráčů na utkání, hostování         

a přestupy hráčů a další výdaje, které slouţí k zajištění správného chodu klubu. 
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Výnosy FK SK Polanka nad Odrou 

 

Graf 3.5.  Výnosy FK SK Polanka nad Odrou 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů. 

 

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů klubu jsou trţby z prodeje sluţeb. Patří sem příjmy 

z provozu restaurace a sportovního areálu, kde se konají nejrůznější turnaje, závody a soutěţe. 

Neméně významným zdrojem příjmů jsou dary od jednotlivých sponzorů, které se oproti 

předešlým rokům výrazně zvýšily. Dalším příjmem jsou dotace od obce, která fotbal 

v Polance podporuje. Ostatní výnosy jsou tvořeny příjmy z hostování a z přestupů hráčů         

a také ze vstupného. Jediný významný rozdíl můţeme vidět u členských příspěvků, které byly 

v roce 2009 sníţeny nebo odpuštěny v důsledku probíhající ekonomické krize. 
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Výsledek hospodaření FK SK Polanka nad Odrou 

 

Graf 3.6.  Výsledek hospodaření FK SK Polanka nad Odrou 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů. 

 

Klub v obou sledovaných rocích vykazuje zisk. To je určitě dobré znamení. V roce 

2008 zisk činil 115 tisíc Kč a v roce 2009 byl zisk ještě o něco vyšší, 131 tisíc Kč.   

 

Cíle FK SK Polanka nad Odrou 

 

FK SK Polanka nad Odrou je občanským sdruţením, a proto hlavním cílem není 

vytvářet zisk, ale realizovat své poslání a úkoly. Hlavními cíly tedy jsou zajištění 

tělovýchovného a sportovního procesu a s tím spojené usilování o zvýšení sportovní 

výkonnosti. Důleţité je také zabezpečení rozvoje mládeţe. Další cíle klubu jsou tvorba           

a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů, včetně rozvoje vedlejší hospodářské 
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činnosti. Ta zahrnuje například oblasti ubytovacích sluţeb, reklamních a propagačních sluţeb 

anebo restaurační a obchodní činnost. 
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4. Shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení ke zlepšení řízení 

fotbalového klubu 

 

Profesionální fotbalový klub - FC Vítkovice a.s. 

  

Management klubu je tvořen Lubomírem Vlkem zastávajícího pozici sportovního 

manaţera a Pavlou Piatkiewiczovou, která má na starost ekonomický chod FC Vítkovice a.s. 

Problematiku mládeţe řeší Daniel Kutty, šéftrenér mládeţe FC Vítkovice a.s. a také sekretář 

klubu. 

Jednou z hlavních postav vedení FC Vítkovice a.s. je Pavla Piatkiewiczová. V klubu  

je členkou představenstva a zároveň je obchodní a finanční ředitelkou. To znamená, ţe vše 

spojené s financemi a financováním klubu, je v její kompetenci. Stará se například o vytváření 

rozpočtu a jeho pokrytí, organizací nejrůznějších akcí nebo personální záleţitosti. Pavla 

Piatkiewiczová vystudovala hotelovou školu se zaměřením na cestovní ruch a ekonomiku. 

Dříve pracovala například v rodinné firmě na armatury atd. V klubu působí od roku 2004. 

Pracuje na pozici ekonomická a obchodní ředitelka. Také se stará o personální záleţitosti. Pro 

práci manaţera je podle ní nejdůleţitější přehled, znalosti v oblasti daného sportu  a schopnost 

být autoritou a příkladem pro podřízené. Nejdůleţitější pro práci se sponzory jsou výsledky 

muţstva a také nabídka a moţnost reklamy. Hlavním důvodem současné situace FC Vítkovice 

a.s. je podle Pavly Piatkiewiczové špatné financování klubu prostřednictvím majitele. 

Největším rozdíl mezi amatérským a profesionálním klubem shledává v mnoţství financích. 

Ve mzdách hráčů, trenérů atd. Dále také náklady spojené s cestováním, ubytováním hráčů. 

Rozdíl je také v mnoţství a kvalitě pracovníků. Jejím hlavním cílem je snaha o to, aby FC 

Vítkovice nebyly smazány z fotbalové mapy. 

 

FC Vítkovice a.s. má dlouhodobé finanční problémy. To je jasně viditelné v poloţkách 

nákladů a výnosů. V roce 2008 náklady převyšují výnosy o 952 tisíc Kč. V roce 2009 jsou 

výnosy o 314 tisíc Kč vyšší neţ náklady. Přesto se ztráta kaţdoročně navyšovala a před 

zahájením insolvenčního řízení činil dluh zhruba 17 milionů Kč. 

Pro klub je nejdůleţitější vyřešení nastalé situace. Jediným moţným řešením je 

nalezení partnera schopného uhradit dluh a poskytnout další finance pro chod klubu a tím 

zachovat FC Vítkovice a.s. Pokud by se tak stalo, je důleţité vytvořit plán, jakým způsobem 

by měl klub nadále fungovat.  
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Dalším bodem, který je třeba řešit, je chod mládeţe. Mládeţ na rozdíl o „A“ muţstva 

funguje i nadále, avšak její financování je z důvodu celkové situace problematické. Proto je 

důleţité naplnění jednoho z cílů, kterým je zajištění celkového chodu a pokrytí všech nákladů 

z dotací od města.  

 

Amatérský fotbalový klub – FK SK Polanka nad Odrou 

  

Management je tvořen výkonným výborem, který má 7 členů. Velkou výhodou je fakt, 

ţe všichni jsou spojeni s klubem delší dobu jako hráči, funkcionáři nebo fanoušci. 

Významným členem výkonného výboru a celého klubu je Radovan Řehulka., který v klubu 

zastává několik funkcí. Je místopředsedou pro sportovní oblast, hráčem a také trenérem. 

Vystudoval Ostravskou univerzitu, obor rekreologie. Společně s prací pro FK SK Polanka nad 

Odrou pracuje jako učitel na základní škole. Podle něj je pro práci manaţera důleţitější mít 

kontakty a známosti neţ samotné vzdělání. Největším problémem, se kterým se v praxi 

setkává, je nedostatek lidí, kteří by plnili svou práci bez problémů a s ochotou. 

Nejpodstatnější pro práci se sponzory je mít známosti u menších sponzorů, u středních je 

důleţité nabídnout protisluţbu a u velkých sponzorů je hlavní vidina zisku z případných 

zakázek. Největším rozdílem mezi profesionálním a amatérským fotbalovým klubem je podle 

něj mnoţství peněz, se kterými klub hospodaří. Jeho cílem je vypracovat se na úroveň, na 

které by nemusel vykonávat při práci ve fotbalovém prostředí další zaměstnání.  

 

 Fotbal v Polance je na dobré cestě k dalším úspěchům. Je to viditelné na 

hospodářských výsledcích. Po oba sledované roky se klub nachází v kladných číslech. V roce 

2008 výnosy převyšovaly náklady o 115 tisíc Kč. V roce 2009 výnosy převýšily náklady        

o 131 tisíc Kč.  

 FK SK Polanka nad Odrou je regionální klub, který by mohl být pro většinu 

podobných příkladem. Cílevědomá a kvalitní práce managementu se odráţí na výsledcích, 

které pomáhají klubu zviditelnit se. Klub by se měl zaměřovat ale i na práci s mládeţí. 

Výchova a následné doplňování muţstva muţů z vlastních řad přináší řadu úspor. Také 

moţnost případného prodeje talentovaných odchovanců by přinesla další finanční částku do 

klubového rozpočtu. Jestliţe chce klub postoupit do vyšší soutěţe a udrţet se v ní, musí 

zajistit další finance pro fungování v následující sezóně, protoţe krajský přebor, do kterého 

eventuelně můţe Polanka postoupit, je finančně náročnější neţ 1.A třída, ve které bojuje nyní.  
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Při srovnání profesionálního a amatérského fotbalového klubu, je vidět, ţe hlavním      

a největším rozdílem je mnoţství peněz, které proudí do obou klubu. S větším mnoţstvím 

finančních prostředků hospodaří FC Vítkovice a.s. Rozdíly jsou v miliónech korun. To je 

dáno hlavně tím, ţe v profesionálním klubu mají hráči a ostatní pracovníci fotbalovou činnost 

jako hlavní a proto jsou i mzdy mnohem vyšší neţ v amatérském klubu. Mzdy tedy 

představují nejvyšší poloţku v nákladech profesionálního klubu. Dále to jsou náklady na 

provoz stadiónu, coţ je v případě srovnání FC Vítkovice a.s. a FK SK Polanka nad Odrou 

umocněno tím, ţe stadión, na kterém hraje a trénuje vítkovický klub, není jeho majetkem. 

Proto musí platit pronájem, který je mnohem vyšší, neţ platba za spotřebu energií a  případné 

opravy na vlastním stadiónu. Významný rozdíl je také v nákladech na cestování. Profesionální 

klub hraje celostátní fotbalovou soutěţ, zatímco amatérský působí pouze v rámci kraje. 

Náklady na cestování jsou tedy vyšší u profesionálního klubu, který při některých dalekých 

cestách musí vyuţít moţnosti ubytování před zápasem, a to znamená další náklady.  

 Dalším rozdílem je personální obsazení jednotlivých pozic a počet pracovníků, kteří 

určitou činnost vykonávají. V FC Vítkovice a.s. jsou hlavní činnosti vedoucích pracovníků 

rozděleny na dvě části. Činnosti sportovní, kam patří vyhledávání hráčů, trenérů a vše spojené 

se sportovním chodem týmu a celého klubu, vykonává sportovní manaţer Lubomír Vlk. 

Činnosti ekonomického charakteru, tvoření rozpočtu, jeho pokrytí, vyjednávání se sponzory 

atd., je náplní práce ekonomické ředitelky Pavly Piatkiewiczové. Tyto dva druhy činností 

v FK SK Polanka nad Odrou vykonává jeden člověk, Radovan Řehulka.  

Existuje spousta dalších rozdílů, mezi které patří například rozdílná kvalita 

tréninkových ploch a pomůcek, počet tréninkových jednotek týdně, počet hráčů v kádru „A“ 

muţstva, počet mládeţnických celků a celková úroveň práce s mládeţí atd. 
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5. Závěr 

 
Rozdělení fotbalových klubů na profesionální a amatérské je u nás zavedeno jiţ delší 

dobu. Nebylo to tak vţdy, protoţe v dřívějších dobách profesionalismus neexistoval. I hráči 

prvoligových klubů měli další povolání a trénovali aţ po skončení pracovní doby. 

V současném českém fotbale opět tato myšlenka vyvstala, a to z finančních důvodů. Čím dál 

více klubů se zmítá ve finančních problémech a doplácí na nedostatečné financování a vysoké 

náklady na provoz. Stále častěji se hovoří o tom, ţe 2. liga, která je profesionální, bude 

v několika letech pro většinu finančně tak náročná, ţe budou muset skončit. Proto existuje 

vize, která by z druhé ligy udělala soutěţ poloprofesionální. To znamená, ţe pouze několik 

málo týmů by zůstalo ryze profesionální a ostatní by byly amatérské a jejich hráči by si 

nejspíš museli hledat ještě další zaměstnání. To by přineslo velké úspory na mzdách hráčů, 

které tvoří podstatnou část rozpočtů. 

Cílem bakalářské práce bylo najít rozdíly mezi profesionálním a amatérským 

fotbalovým klubem. Práci jsem rozdělil na pět částí. První částí je úvod, druhou je teoretické 

nastínění problematiky managementu. Ve třetí části jsem se zaměřil na strukturu 

managementu obou sledovaných klubů a dále jsem také analyzoval náklady a výnosy. Právě 

analýza nákladů a výnosů společně s rozhovory s vedoucími pracovníky mi pomohly 

k dosaţení cílů. Čtvrtou částí je shrnutí výsledků šetření a poslední částí bakalářské práce je 

závěr. 

 

Hlavním rozdílem mezi profesionálním a amatérským fotbalovým klubem je mnoţství 

peněz, které je potřeba pro fungování klubu. Pochopitelně pro provoz profesionálního             

i amatérského fotbalového klubu je potřeba finančních prostředků. U amatérského se částka 

pohybuje v řádech statisíců a u profesionálního klubu miliónů korun. Největší rozdíl je ve 

mzdách hráčů i ostatních pracovníků (trenéři, vedoucí pracovníci atd.). Mezi další rozdíly 

spojené s odlišným mnoţstvím peněz potřebných pro chod, patří například náklady na provoz 

stadiónu nebo náklady spojené s cestováním na utkání atd.  

Dalším větším rozdílem je personální obsazení jednotlivých pozic a počet lidí, kteří 

vykonávají určitou práci. V profesionálním klubu jsou činnosti vykonávány více lidmi. Oproti 

tomu v amatérském klubu je vykonává jeden člověk. 

Existuje mnoho dalších odlišností i podobností mezi oběma typy fotbalových klubů, 

hlavní podmínkou úspěchu je však ochota a chuť pracovat. To platí jak u profesionálního, tak 

i u amatérského fotbalového klubu. 
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Příloha č.3:  

 

 2008 2009 

 NÁKLADY     

Čistící prostředky 15 15 

Spotřeba PHM a olejů 123 123 

Drobný nákup  2 2 

Nákup DHIM 11 11 

Sportovní, zdravotní materiál  287 287 

Hlavní pořadatel utkání,sanitka,ochranka 161 161 

Provozní materiál,kancelářské potřeby 12 12 

Spotřeba energie 599 599 

Opravy a údrţba 26 26 

Cestovné hráči, zaměstnanci 945 945 

Náklady na reprezentaci, řekl. předměty 289 289 

Por.,advokát,audit,sluţby 35 35 

Odvoz odpadu 8 8 

Stravné hráčů,rozhodčí 297 297 

Pronájem stadionu-sportoviště 2 196 2 196 

Poplatky ČMFS, startovné turnaje 57 57 

Nájemné kanceláře,neb.prostor,šatny 351 351 

Softwarové sl., internet, telefony, poštovné 249 249 

Mzdové náklady HPP,VPP,DPP,DPČ hrubé 3 377 3 377 

Sociální, zdravotní poj., UJ z mezd 711 711 

Ostatní pokuty, daně a penále, mim. náklady 52 52 

Pojištění Kooperativa 8 8 

Náklady peněţ.styku s BÚ 24 24 

Prémie trenéři, hráči A muţů 753 554 

Trenérské sluţby 1 779 1 779 

Sluţby rozhodčích 350 294 

Masérské sluţby,lékaři,regenerace 252 252 

Soustředění muţi 170 170 

Náklady na přestupy, hostování 371 371 

Nájmy bytů,ubytoven 600 600 

Ubytování před utkáním muţi 79 79 

Sportovní sluţby hráčů 6 452 5 441 

Celkem náklady       22 187        19 375     

VÝNOSY     

Trţby malí reklamní partneři celkem 587 587 

Trţby ze vstupného 87 87 

Trţby z vkladů do turnajů 7 7 

Příspěvky rodičů 306 306 

Trţba reklama STES 1 000 1 000 

Trţby za hostování hráčů 162 162 

Trţby za přestup hráčů 240 240 

Dotace Fortuna 50 50 

Výnosy z odepsané pohledávky 1 690 1 690 

Dotace ČMFS trenéři-mládeţ 780 780 

Dotace od města 4 430 4 430 

Dotace obvod Jih a Vítkovice 150 150 

Úroky 0 0 

Celkem výnosy 19 689 19 689 
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Příloha č.4: 

 

 2008 2009 

NÁKLADY     

spotřeba materiálu 106 53 

spotřeba energie 155 173 

spotřeba ostatních nesklad. dávek 7 3 

spotřebované nákupy celkem 268 229 

opravy a udrţování 16 75 

cestovné 81 64 

náklady na reprezentaci 1 2 

ostatní sluţby 220 170 

sluţby celkem 318 311 

ostatní daně a poplatky 0 1 

daně a poplatky celkem 0 1 

smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 

ostatní pokuty a penále 7 0 

jiné ostatní náklady 1 2 

ostatní náklady celkem 8 2 

dodatečné odvody daně z příjmu 0 0 

daň z příjmu celkem 0 0 

Náklady celkem 594 543 

VÝNOSY     

trţby z prodeje sluţeb 426 422 

trţby za vlastní výkony a zboţí celkem 426 422 

jiné ostatní výnosy 89 82 

ostatní výnosy celkem 89 82 

přijaté příspěvky (dary) 120 120 

přijaté členské příspěvky 33 4 

přijaté příspěvky celkem 153 124 

provozní dotace 41 46 

provozní dotace celkem 41 46 

Výnosy celkem 709 674 

 


