
Příloha č. 1 

 

Strukturovaný rozhovor, k bakalářské práci Financování ţákovských fotbalových druţstev, 

s prezidentem Školního sportovního klubu Bílovec, panem PaedDr. Peterem Šloffem. 

 

Jaké jsou možnosti financování vašich žákovských fotbalových družstev? 

Mezi moţné zdroje pro financování našich fotbalových druţstev patří dotace města, dotace 

Českomoravského fotbalového svazu a Českého svazu tělesné výchovy, příjmy z reklam, od 

sponzorů, členské příspěvky, grandy z Moravskoslezského kraje, příjmy z pronájmu. 

 

Jsou nějaké další zdroje, o kterých víte, že existují, ale nevyužíváte je? 

Ano, jsou to především zdroje z fondů Evropské unie. 

 

 

Můžete podrobněji rozvést, které z výše uvedených forem financování využívá Váš 

fotbalový klub? 

 

1. Financování z veřejných rozpočtů 

 

1.1. Financování ze státního rozpočtu 

 

Byly Vašemu klubu poskytnuty dotace ze státního rozpočtu?  ANO-NE 

V jakém rozsahu, kolik procent pokrývá váš rozpočet? 

 

Dotace byla poskytnuta z Českomoravského fotbalového svazu na status 

sportovních tříd v celkové hodnotě 240 000 Kč za rok. Jedná se o 15 % 

z celkového rozpočtu klubu. 

 

Byly Vašemu klubu poskytnuty příspěvky ze státního rozpočtu? ANO-NE 

V jakém rozsahu, kolik procent pokrývá váš rozpočet? 

 

 

 

1.2. Financování z rozpočtu kraje nebo obce 

 

Byly Vašemu klubu poskytnuty finance z rozpočtu kraje nebo obce? ANO-NE 

V jakém rozsahu, kolik procent pokrývá váš rozpočet? 

Město ročně dotuje ţákovská fotbalová druţstva částkou 230 000 Kč na sportovní 

činnost klubu a údrţbu sportovního areálu. Jde o 12 % rozpočtu klubu. 

 

Moravskoslezský kraj poskytuje grand v hodnotě 100 000 Kč na pořádání 

tradičního mezinárodního halového turnaje mladších ţáků. 

 

 

Jak jednáte o poskytnutí těchto zdrojů? 

Podáváme městu ţádost na poskytnutí dotace, kterou posuzuje sportovní komise 

obce. Ţádost podkládáme výbornými sportovními výsledky druţstev a prevencí 

mládeţe před kriminalitou, alkoholem, drogami a jinými negativními jevy.  

 

 



1.3. Financování ze zdrojů ČSTV 

 

Byly Vašemu klubu poskytnuty finance ze zdrojů ČSTV?  ANO-NE 

V jakém rozsahu, kolik procent pokrývá váš rozpočet? 

Český svaz tělesné výchovy přispívá částkou 30 Kč na kaţdého registrovaného 

člena klubu. Také poskytuje 30 % pokrytí nákladů na údrţbu tělovýchovných 

zařízení. 

 

 

2. Financování z fondů EU 

 

Čerpal Váš klub finance ze strukturálních fondů EU?   ANO-NE 

Evropský sociální fond – ESF 

Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF 

Regionální operační programy – ROP 

V jakém rozsahu, kolik procent pokrývá váš rozpočet? 

 

 

3. Sponzoring 

 

 V jakém rozsahu jsou Vašemu klubu poskytovány, ať už finanční, materiální 

 nebo  nemateriální prostředky od sponzorů? 

 

- finance 

Sponzoři poskytují celkovou částku milion korun, ze kterých se kupuje veškeré 

materiálové vybavení i nemateriální prostředky. 

 

- doprava 

Pokud klub jezdí na zápasy pouze s jedním dopravcem, ten poskytuje slevu ve 

formě jízdy zdarma. 

 

 Jakými protislužbami se zavazujete sponzorům (např. šíření reklamy nebo 

 využívání produktů sponzorů)? 

 Poskytnutí reklamních ploch na dresech, jiném sportovním vybavení nebo ve 

 sportovním areálu.  

  

  

4. Reklama 

 

V jakém rozsahu využíváte reklamní plochy ve  fotbalovém areálu? 

Reklamní plochy jsou rozděleny do tří kategorií podle velikosti a umístění v areálu. 

 

 

5. Dary 

 

Jakou část ve vašem rozpočtu zaujímají dary? 

Dary klub vyuţívá především na zimních halových turnajích, kdy dary tvoří ceny 

a upomínkové předměty za celkové umístění v turnaji. 

 

 



6. Prostředky z podnikatelské činnosti  

 

 Kolik prostředků, získává klub provozováním podnikatelské činnosti?  

  

- prodej vstupného na sportovní nebo společenskou událost 

Na mistrovská utkání ţáků se nevybírá vstupné, a peněţní prostředky z jiných 

událostí tvoří zanedbatelné příjmy pro klub. 

 

- prodej propagačních materiálů (například: trička, čepice, bulletiny, plakáty 

atd. se symboly a znaky klubu…) 

Propagační materiály jsou určeny především pro členy klubu, příjem je opět 

zanedbatelný. 

 

- pronájem prostorů 

Za pronájem hřiště s umělým povrchem klub ročně získal částku 120 000 Kč. 

Hodinové sazby za pronájem se liší v rozmezí 500 - 1 500 Kč podle určitých 

kritérií. 

 

 

7. Prostředky získané z odstupného, výchovného, hostování a členských příspěvků 

 

Kolik financí získáváte z následujících možností? 

 

- prostředky z odstupného, výchovného a hostování 

Zanedbatelná částka pro klub, pokud klub opustí nějaký fotbalista, většinou je 

nahrazen dalším, takţe částky za nákup a prodej se vyruší, protoţe hodnoty hráčů 

jsou dány podle tabulek ČMFS. 

 

- členské příspěvky 

Kaţdý registrovaný člen klubu platí roční příspěvky, které se liší podle věku 

kaţdého člena. Klub vybere na členských příspěvcích částku 200 000 Kč. 

 
 

 

8. Jak velký je roční rozpočet Vašeho klubu? 

Roční rozpočet klubu pro ţákovská fotbalová druţstva činí dva milióny korun. 
 

 

9. Jak vznikl ŠSK Bílovec? 

Klub byl zaloţen před 17 lety za účelem rozvoje mládeţe z okolí Bílovce ve 

sportovních oblastech fotbalu a volejbalu. 

 

 

10. Jaké jsou jednotlivé výdajové složky ŠSK Bílovec? 

Výdaje klub vynakládá na dopravu, materiálové vybavení ţákovských druţstev, 

pronájem hřiště a sportovní haly, údrţbu a provoz sportovních zařízení, mzdy 

zaměstnanců a rozhodčích, pořádání předsezónních soustředění a zimních halových 

turnajů. 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Dotazník, k bakalářské práci Financování ţákovských fotbalových druţstev, s funkcionářem 

porovnávaného klubu. 

 

Jaké z níže uvedených forem financování využívá Váš fotbalový klub? 

 

11. Financování z veřejných rozpočtů 

 

11.1. Financování ze státního rozpočtu 

 

Byly Vašemu klubu poskytnuty dotace ze státního rozpočtu?  ANO-NE 

V jakém rozsahu jsou poskytovány Vašemu klubu tyto dotace? 

Od Ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy je klubu vypláceno 540 000 Kč 

ročně na status Sportovní centrum mládeţe. 

Klub získal od Českomoravského fotbalového svazu částku 240 000 Kč na status 

sportovních tříd. 

 

Byly Vašemu klubu poskytnuty příspěvky ze státního rozpočtu? ANO-NE 

V jakém rozsahu, kolik procent pokrývá váš rozpočet? 

 

 

11.2. Financování z rozpočtu kraje nebo obce 

 

Byly Vašemu klubu poskytnuty finance z rozpočtu kraje nebo obce? ANO-NE 

V jakém rozsahu jsou poskytovány Vašemu klubu tyto dotace? 

Město poskytuje dotaci na ţákovská fotbalová druţstva v hodnotě 1 600 000 Kč. 

Moravskoslezský kraj neposkytuje ţádné grandy ani dotace pro naše ţákovská 

fotbalová druţstva. 

 

 

11.3. Financování ze zdrojů ČSTV 

 

Byly Vašemu klubu poskytnuty finance ze zdrojů ČSTV?  ANO-NE 

V jakém rozsahu jsou poskytovány Vašemu klubu tyto dotace? 

Český svaz tělesné výchovy přispívá částkou 30 Kč na kaţdého registrovaného 

člena klubu. Také poskytuje 30% pokrytí nákladů na údrţbu tělovýchovných 

zařízení. Ročně se jedná o částku 200 000 Kč. 

 

 

12. Financování z fondů EU 

 

Čerpal Váš klub finance ze strukturálních fondů EU?   ANO-NE 

Evropský sociální fond – ESF 

Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF 

Regionální operační programy – ROP 

V jakém rozsahu, kolik procent pokrývá váš rozpočet? 

 

 

 



13. Sponzoring 

 

 V jakém rozsahu jsou Vašemu klubu poskytovány, ať už finanční, materiální 

 nebo  nemateriální prostředky od sponzorů? 

 Ţákovská fotbalová druţstva nevyuţívají tyto prostředky. 

 

   

14. Reklama 

 

Využívá Váš klub příjmy z reklam?     ANO-NE 

 

 

15. Dary 

 

Jakou část ve vašem rozpočtu zaujímají dary? 

Dary vyuţívá klub v minimální míře. 

 

 

16. Prostředky z podnikatelské činnosti  

 

 Kolik prostředků, získává klub provozováním podnikatelské činnosti?  

  

- prodej vstupného na mistrovské zápasy 

Na mistrovská utkání ţáků se nevybírá ţádné vstupné. 

 

- pronájem prostorů 

Za pronájem hřiště s umělým povrchem třetí generace klub ročně získal částku 

170 000 Kč. Hodinové sazby za pronájem jsou uvedeny na internetu. 

 

 

17. Prostředky získané z odstupného, výchovného, hostování a členských příspěvků 

 

Kolik financí získáváte z následujících možností? 

 

- prostředky z odstupného, výchovného a hostování 

Zanedbatelná částka pro klub, pokud klub opustí nějaký fotbalista, většinou je 

nahrazen dalším, takţe částky za nákup a prodej se vyruší, protoţe hodnoty hráčů 

jsou dány podle tabulek ČMFS. 

 

- členské příspěvky 

Klub vybírá od všech svých členů stejnou částku 300 Kč ročně. Celkem bylo 

vybráno 70 000 Kč. 

 
 

18. Jak velký je roční rozpočet Vašeho klubu? 

Roční rozpočet klubu pro ţákovská fotbalová druţstva činí 1 300 000 Kč. 
 

 

 

 



19. Jaké jsou jednotlivé výdajové složky Vašeho klubu? 

Výdaje na dopravu, které klub vynakládá, se počítají na 4 ţákovská druţstva. Celkem 

klub dopravcům zaplatí 150 000 Kč. 

 

Materiálové vybavení ţákovských druţstev stojí ročně 80 000 Kč, jde především 

o dresy, míče, tréninkové vybavení, atd. 

 

Za pronájem sportovního areálu klub platí 160 000 Kč, coţ je 3 000 Kč na jedno 

mistrovské utkání. 

 

Mzdy zaměstnanců se pohybují v rozmezí 2 000 – 7 000 Kč měsíčně, podle funkce, 

dosaţené trenérské licence a jiných kriterií. 

 

Za jedno mistrovské utkání vyplácí klub celkově všem třem rozhodčím náhradu 

v hodnotě 1500 Kč jako odměnu za řízení zápasu a cestovní náhrady. 

 

 Pořádáním předsezónních soustředění a zimních halových turnajů klubu vznikají 

 výdaje v hodnotě 50 000 Kč především za dopravu. 

 


