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1. ÚVOD 

 

V moderní době, kdy začínají svět ovládat internet, počítače a automatičtí roboti, je sport stále 

populární a nachází si neustálou oblibu u lidí všech kategorií či národnostních menšin.Ať uţ 

se jedná o sport ve volném čase, či na vrcholové úrovni.  

 

Jeden z nejoblíbenějších a nejpopulárnějších sportů nejen u nás, ale celkově vůbec po celém 

světě, je lední hokej. Lední hokej byl vymyšlen v zámoří, a to ve státě Kanada. Velice rychle 

se díky své tvrdosti, rychlosti a týmovém duchu rozmohl do celého světa. Hráči musejí mít 

povinné hráčské vybavení z důvodu tvrdých střetů nebo kontaktu s vystřeleným pukem. Ten 

mnohdy můţe dosáhnout i rychlosti okolo 160Km/h. Dnes uţ má hokej dlouhodobou tradici a 

pravidelně se koná několik celosvětových turnajů. Nejznámějšími jsou pak mistrovství světa, 

kanadský pohár nebo turnaj na zimních olympijských hrách. Díky tomuto sportu naše země 

dosáhla hned několika nezapomenutelných záţitků a světových ocenění. 

 

Ke zvolenému tématu „Analýza hokejového klubu v Nové Jičíně z hlediska finanční a 

organizační struktury“ mě vedl fakt, ţe se v hokeji pohybuji od svých 8 let. Pro svou práci 

jsem se rozhodl analyzovat lední hokej v  Nové Jičíně, ve kterém jsem začínal a působím do 

dnes. 

 

V Novém Jičíně působí dva kluby a to HK Nový Jičín o. s., který má na starost  mládeţnické 

kategorie a HC 2000, s. r. o., který disponuje licencí pro 2. ligu ledního hokeje v kategorii 

muţů. Cílem klubů je přilákat na své ochozy co největší počet diváků a docílit jejich 

spokojenosti z předvedených hokejových výkonů na ledě, čímţ se mu zvednou příjmy ze 

vstupného. Dále se snaţí také přivést co největší počet sponzorů, kteří pomohou svými 

financemi vytvořit ideální podmínky pro hráče. Nedílnou součástí je i správná výchova hráčů, 

kteří v pozdějším věku mohou reprezentovat svůj klub, či pomýšlet na lepší angaţmá za svým 

ţivobytím. Proto se klub snaţí i o co největší rozšíření svých řad od ţákovské kategorie. 

 

Ve své práci se chci zaměřit na management obou klubů, výchovu hráčů, finanční zatíţenost 

v mládeţnických kategoriích a s tím spojené povinnosti. Zvláště se zaměřit na získávání 

finančních prostředků klubů prostřednictvím reklamy a dotací. Pro dodrţení obsahu mé práce, 
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se zaměřím pouze na výpočet cash flow a to pomocí příjmů a výdajů. Ve své práci pouţiji 

metodu práci s dokumenty, které mi poskytlo vedení obou klubů v Novém Jičíně a metodu 

rozhovoru. Jelikoţ je management a získávání financí velice důleţitá činnost, která vyţaduje 

plánování, organizování a profesionální vedení, budu se snaţit v teoretické části shromáţdit 

všechny poznatky k tomu potřebné. V praktické části se pak budu snaţit shromáţdit všechny 

informace, které se pak přímo týkají managementu, stavu obou klubů a výchovy mládeţe v 

Novém Jičíně. Zejména se zaměřit na získávání potřebných finančních prostředků pro ideální 

a plynulý chod klubů. 

 

Zpracování těchto informací v mé práci a vyvozená závěrečná doporučení, by pak měla 

pomoci oběma klubům k lepšímu získávání finančních prostředků, přírůst hráčů 

v mládeţnických kategoriích, práci s mládeţí a zvýšení počtu diváků. Dále by pak měla má 

práce informovat ostatní druholigové kluby o problémech, které mohou nastat a následné 

jejich řešení.  

 

Cíle a úkoly práce 

 

Cílem mé bakalářské práce je: 

1. Hlavní cíl: je analyzovat organizační struktury a získávání financí HK Nový Jičín o. s. a 

HC 2000 s. r. o. 

 Vedlejší cíle bakalářské práce se vztahují k cílům hlavním, jelikoţ danou problematiku 

rozvíjejí. Informace o získávání finančních prostředků, výdajích na hokej, reklamě, stavu 

klubů HK Nový Jičín a HC 2000, s. r. o. se budu čtenářům snaţit poskytnout v co nejlepší a 

nejpřehlednější kvalitě, pomocí cash flow. 

2. Vedlejší cíle:  

a. Rozbor činností manageru a to zejména získávání finančních prostředků a jejich 

následné pouţití 

b. Získání přehledu o stavů klubů 

c. Získání přehledu o výdajích mládeţe v hokej 

d. Získání přehledu o výchově mládeţe  

e. Shrnutí výsledků, návrhy a doporučení 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA, VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH 

POJMŮ 
 

2. 1. VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ 

 

Sport 

Definicí sportu existuje celá řada a dají se rozčlenit podle kritérií, jimiţ se jednotlivá pojetí 

liší. Definice sportu tak moţno kategorizovat podle následujících hledisek: 

 vycházející z úrovně sportovních soutěţí vymezují sport vrcholový, výkonnostní a 

rekreační, 

 dělící sporty na kolektivní a individuální, 

 dělící sporty na kontaktní a bezkontaktní, 

 dělící sporty na amatérský a profesionální, 

 kladoucí důraz na vymezení tělocvičných aktivit,  

 vycházející z prvku rizika ve sportu, 

 zaloţené na zdravotním aspektu sportu – sport součást zdravého ţivotního stylu 

 vycházejí z funkcí sportu – rozvoj jedince, uspokojování potřeb, proţitkovost, 

soutěţivost, 

 vycházející z jednotlivých sportovních dějin, 

 sportu vzhledem ke sportovnímu tréninku, 

 vycházející ze sociologického, filosofického a dalších pojetí.  

 

Obecně můţeme říci, jestliţe definice, které jsem uvedl, vymezují sport buď v uţším smyslu 

jako výsledek tělocvičných aktivit nebo v širším slova smyslu, jako společenský faktor. [3] 

 

Lední hokej 

Patří mezi nejrychlejší sporty světa. Hraje se na zamrzlé ploše a jeho cílem je dát více gólů 

neţ soupeř. Do branky se snaţí hráči dostat puk pomocí hokejových holí, pohybují se na 

bruslích. Hřiště je ohraničeno dokola mantinely. Na hřišti proti sobě nastupuje pět hráčů 

v poli a jeden brankář. V týmu je obvykle dvacet hráčů a dva brankáři. Hráči se mohou střídat 

libovolně během hry. Hry se účastní tři rozhodčí, jeden hlavní a dva čároví, kteří odpovídají 

za dodrţování pravidel. Hrají se tři třetiny po dvaceti minutách čistého času. Nejvyšší českou 

soutěţí je extraliga, dále pak první liga, druhá liga a krajský přebor [10]. 



 - 10 - 

 

Hráč ledního hokeje  

Hráč registrovaný v klubu ligy, který má nebo měl v klubu uzavřenou hráčskou smlouvu a 

tato hráčská smlouva je pak registrována ředitelem ligy. [14] 

 

Hráčská smlouva 

Profesionální hráč podle smlouvy je hráč, který uzavřel písemnou smlouvu s klubem ledního 

hokeje, podle níţ je placen za účast na zápasech nebo na trénincích, případně na obou. 

Písemná smlouva musí být mezi hráčem a klubem uzavřena na dobu určitou. [14] 

 

Sportovní trenér 

Pozice trenéra ve společnosti a potaţmo ve sportovním kolektivu vyjadřuje význam 

jednotlivých odvětví sportu a jeho výkonnostních úrovní. Trenér je v jistém slova smyslu 

formální vůdce, jehoţ postavení se značně odlišuje od lídrů či manaţerů podnikatelského 

typu. Jeho funkční vymezení bývá zpravidla ,,široce rozkročené“. Zahrnuje sportovní 

přípravu, specializované organizační a pedagogické vedení.  

 

V případě funkční zaměřenosti na dosahování maximální výkonnosti na půdě vrcholového 

sportu, pak trenér:  

 Plánuje, řídí a vyhodnocuje tréninkový postup. 

 Organizačně zabezpečuje sportovní činnost svých svěřenců. 

 Vede sportovní kolektiv ve sportovních soutěţích. 

 Zplnomocňuje své svěřence na cestě poznání a rozvíjení vlastního talentu, připravuje 

je na dráhu společenského uznání a přijímaní. 

 

Sportovní trenér znázorňuje specifickou profesi, zařazovanou právem často mezi profese 

pedagogické, kdyţ i samotné trenérství lze volně přiřadit k ,,pomáhajícím profesím“ na cestě 

ţivotem. [6] 

 

2. 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2. 2. 1. Management 
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Anglickému pojmu „management“ tolik a mnohdy frekventovanému v odborné literatuře, 

v denním tisku i v běţném ţivotě, terminologicky odpovídá český výraz „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 dalších procesů“, 

zejména výrobních, technologických, aj., anglická literatura zpravidla v tomto smyslu uţívá 

termín „control“. [3] 

 

Sportovní management 

Vznik tohoto pojmu si vynutila sama tělovýchovná a sportovní praxe, pro účinné vyuţívání 

velkých finančních prostředků, které ve sportu kolují.  

Sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních 

svazů, klubů, druţstev, které alespoň zčásti realizují podnikatelsky orientované aktivity. Dále 

jde o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí či provozování 

placených tělovýchovných sluţeb. 

Komponenta managementu zahrnuje nejen manaţerské řídící funkce jako plánování, 

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

ekonomie, finance, právo, komerce. Pro sportovní management jsou charakteristické tři 

jedinečné aspekty, které jej odlišují od jiného řízení v podnikání: 

- sportovní marketing, 

- podnikání ve sportu, 

- zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboţí. [3] 

 

2. 2. 2. Manaţer 

Je to pojem, pod kterým byli dříve chápaní pracovníci s odpovědností za práci ostatních, kteří 

měli určitou pravomoc. Definice, jenţ je nyní v literatuře zdůrazněna říká, jestliţe manaţer je 

především profese a její nositel je odpovědný za dosahování úkolů svěřené mu organizační 

jednotky s vyuţitím kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti na 

stanovení cílů a jejich zajištění. [8] 

 

Sportovní manaţer  

je nucen si vybrat svoji profesní specializaci podle místa svého působení a svými 

specifickými vědomostmi musí vyjít vstříc prostředí. Všechny manaţerské profese musí 
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zahrnovat jakoukoliv kombinaci spojenou s plánováním, organizováním, personalistikou, 

vedením lidí a kontrolou. [4]  

 

Manaţer na úrovni vedení sportovních činností je vedoucí sportovních druţstev i 

jednotlivců ve vyšších soutěţích, specialisté vyškolení sportovní akce – příprava na 

mistrovství světa, Evropy, příprava na OH, příprava na Gymnaestrády apod., specialisté na 

uplatnění sportů ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovanými 

lidmi atd.; 

 

Manaţeři na úrovních řízení určitého sportovního spolku, resp. organizace, členové 

výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí sportovních 

středisek řízených armádou, dále pak policií apod.; 

 

Manaţeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí či provozování placených 

tělovýchovných sluţeb, vedoucí fitness center, vedoucí výroby sportovního nářadí a náčiní, 

pracovníci reklamních a marketingových agentur pro TVS apod. [1] 

 

2. 2. 3. Finanční analýza  

Analýza celkové finanční výkonnosti podniku předpokládá fundamentální (kvalitativní) 

ekonomickou analýzu a technickou (kvantitativní) ekonomickou analýzu. Fundamentální 

analýza je zaměřována na hodnocení vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí podniku 

v právě probíhající fázi ţivotnosti a s ohledem na hlavní cíl podniku. Jejím zásadním úkolem 

je identifikace trţní pozice a trţního potenciálu podniku v rámci hospodářské soutěţe 

v konkrétním makro- a mikroekonomickém prostředí. [12] 

 

2. 2. 4. Náklady a výnosy 

Náklady představují hotově vyjádřenou spotřebu majetku podniku, který podnik účelně 

vynaloţil na získávání výnosů. Výnosy jsou hodnotově vyjádřené výsledky činnosti podniku 

za určité období. Rozdílem výnosů a nákladů je výsledek hospodaření za určité období. 

Náklady i výnosy nemusí být spojené s hotovostními toky daného období. Např. Můţe dojít 

k výrobě výrobků, které nebyly prodané, nebo k prodeji výrobků, za které odběratel ještě 

nezaplatil. Odlišným příkladem jsou náklady u nichţ nedošlo k vynaloţení peněz. (např. 

odpisy, tvorba rezerv). [13] 
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2. 2. 5.  Příjmy a výdaje 

Jak jiţ bylo uvedeno, náklady a výnosy nemusí být spojeny s výdaji a příjmy. Na druhé straně 

některé výdaje nejsou spojeny s náklady a příjmy s výnosy. Jako příklad výdajů, které nejsou 

náklady, lze uvést pořízení dlouhodobého majetku, ale i nákup zásob, splátky úvěru apod. 

Obdobně přijetí úvěru a případně navýšení základního kapitálu, přijetí dotace nebo jiných 

zdrojů financování není výnosem. Z tohoto důvodu ani výsledek hospodaření nelze 

ztotoţňovat se skutečnou hotovostí, kterou podnik získal za dané období. Můţe nastat příklad, 

ţe podnik tvoří zisk, ale současně je platebně nezpůsobilý, tj. jeho splatné závazky budou 

vyšší neţ majetek, který můţe na jejich úhradu pouţít. Proto je k zabezpečení platební 

schopnosti podniku nutné nespokojit se pouze se sledováním nákladů a výnosů, ale sledovat i 

pohyb peněz, tj. příjmů a výdajů. [13] 

 

2. 2. 6. Cash Flow 

Přehled o příjmech a výdajích se běţně pouţívá cash flow. Cash flow se obvykle sleduje jako 

peněţní tok v provozní, investiční a finanční oblasti. [13] 

 

2. 3. MARKETING MANAGEMENT 

 

Marketing 

Se zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb. Jedna 

z nejstručnějších definic marketingu zní následovně: „Naplňovat potřeby se ziskem.“ [7] 

 

„Marketing tvoří jednotný vzájemně propojený komplex činností, jež vedou ve svém konečném 

důsledku k dobře fungujícímu trhu, k zajištění potřeb a požadavků zákazníků a následnému 

růstu zisků firmy“, uvádí Durdová (2005, str. 4) 

 

Marketing management 

 „K marketingovému managementu dochází tehdy, jestliže alespoň jedna strana potenciální 

obchodní směny přemýšlí o prostředcích, jak dosáhnout žádaných reakcí dalších stran. 

Chápeme marketing management jako umění a vědu výběru cílových trhů a získávání 

udržování si a rozlišování počtu zákazníků vytvářením, poskytováním a sdělováním lepší 

hodnoty pro zákazníka.“ Uvádí Kotler, Keller (2007, str. 43)  
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Sportovní marketing 

Definovat pojem „sportovní marketing“ znamená postihnout v jednom obě komponenty, 

marketing a sport, a zároveň vycházet z obecné definice marketingu. 

 

Sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, které jsou vytyčeny k tomu, aby vyšly vstříc 

všem poţadavkům a přáním sportovních spotřebitelů pomocí procesu výměny.  

 

Sportovní marketing v současnosti postihuje dvě hlavní tendence: 

 marketing sportovních produktů a sluţeb, které jsou orientovány přímo ke spotřebiteli, 

 marketing jako sportovní reklama. [3] 

 

„Sportovní marketing umožňuje sportovním organizacím strukturalizovat nabídku 

sportovních produktů, řídit ji v souladu s požadavky trhu a zvolit k tomuto účelu systém 

nástrojů, pomocí nichž lze stanovených cílů dosáhnout“, podle Durdové (2005, str. 6) 

 

Strategické plánování ve sportovních klubech 

V ČR se strategickým plánováním zabývají především sportovní kluby zaloţené na formě 

obchodní společnosti (akciové spol., spol. s ručením omezeným), které na strategické 

plánování pohlíţejí jako na hlavní platformu ţivotaschopnosti svého sportovního klubu [2]. 

 

2. 4. TYPOLOGIE SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 

 

Většina sportovních klubů na území České republiky v oblasti rekreačního, výkonnostního a 

vrcholového sportu pouţívá právní formu občanského sdruţení podle zákona č. 83/1990 Sb. 

Dále působí vedle této sportovní organizace i řada dalších právních subjektů s různou právní 

formou, jsou to např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, příspěvkové 

organizace a víceméně sporadicky i veřejná obchodní společnost. Bohuţel v České republice 

neexistuje v tuto chvíli speciální právní forma, která by upravovala odvětví sportu a tělesné 

výchovy. Kluby či sportovní organizace se řídí při své činnosti zejména ustanoveními 

uvedenými v obchodním zákoníku. [9] 

 

2. 4. 1. Občanské sdruţení 
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Nejčastější typ organizací ve sportu představují spolky, jejichţ úprava zakládání a právní bytí 

je provedena zákonem č. 83/90 Sb., o sdruţování občanů. 

Organizační struktura se odvíjí od základního dokumentu občanského sdruţení a tím jsou 

stanovy. Ve stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů klubu. Za ty se 

pak povaţují: valná hromada (konference), prezident klubu, dozorčí rada klubu (eventuelně 

revizoři účtů).  

 

Valná hromada klubu typu občanského sdruţení provádí následující činnosti:  

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

závazků, 

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

 projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující 

období, 

 stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství 

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

 schvaluje podmínky smluvního členství, 

 přijímá čestné členy klubu,  

 stanoví volební období orgánů, 

 volí členy výboru klubu, 

 volí a odvolává dozorčí radu, resp. revizory účtů, 

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

 rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku, 

 rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov, 

 rozhoduje o zániku, rozpouštění, rozdělení a sloučení klubu.  

 

Prezident klubu má pravomoc: 

 svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu, 

 řídit zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně), 

 uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu, 

 uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. 
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Výboru klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech , které nejsou výslovně uloţeny valné 

hromadě anebo ve věcech a záleţitostech, které byly výboru klubu valnou hromadou svěřeny, 

nebo je pravomoc klubu vyjádřena přímo ve stanovách.  

  

Dozorčí rada resp. revizoři účtů jsou oprávněni kontrolovat všechny účetní a finanční 

operace klubu, stav hospodaření financí, právy a majetkem klubu a podávat o tom zprávy 

výboru klubu a valné hromadě. Určují o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo 

finančního dokladu. Zároveň navrhují případě zjištěných nedostatků nápravná opatření. [3] 

 

Obr. 2. 1 Schéma občanského sdruţení 

 

DURDOVÁ, I. Základní aspekty sportovního marketingu. 1 vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2005, 

88 s. ISBN 80-248-0827-7. 

 

2. 4. 2. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Organizační struktura společnosti s ručením omezeným je nucena ve sportu respektovat 

obchodním zákoníkem stanovenou strukturu orgánů. Je to valná hromada, jednatelé a dozorčí 

rada.  

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. K jejím kompetencím patří: 

 odmítnutí jednání učiněných před vznikem společnosti, 

 schvalování roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, schvalování stanov,  

 rozhodování o změně společenské smlouvy 

VALNÁ HROMADA 

VÝBOR KLUBU  

PREZIDENT KLUBU 

DOZORČÍ RADA 
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 jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

 jmenování, odvolání  a odměňování členů dozorčí rady, 

 vyloučení společníka, 

 rozhodování o zrušení společnosti. 

 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je 

oprávněn jednat jménem společnosti kaţdý z nich samostatně. Jednatelé jsou povinni zajistit 

řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a sdělovat 

společníkům informace o záleţitostech společnosti. [3] 

 

Dozorčí rada: 

 dohlíţí na činnost jednatelů, 

 nahlíţí do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsaţené údaje, 

 přezkoumává roční účetní uzávěrku, 

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

ročně. 

 

Mimo orgány, stanovené obchodním zákoníkem jsou dále vytvářeny orgány profesionálního 

managementu, jehoţ vzhled je jiţ u sportovních klubů typu s.r.o. rozdílná. [3] 

 

Obr. 2. 2 Schéma společnosti s ručeným omezeným 

 

VALNÁ HROMADA 
 

DOZORČÍ RADA 
 

JEDNATEL 

 

PROF.MANAGEMENT 
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DURDOVÁ, I. Základní aspekty sportovního marketingu. 1 vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2005, 

88 s. ISBN 80-248-0827-7. 

 

2. 4. 3.  Fúze společností 

a) rozdělením, 

b) převodem jmění na společníka, 

c) změnou právní formy, 

d) fúzí. 

 

Můţe být vnitrostátní fúze nebo mezistátní fúze, můţe se uskutečnit formou sloučení nebo 

splynutí. Fúzí sloučením dochází k zániku obchodní společnosti nebo druţstva. Za fúzi 

sloučením se také  povaţuje, jestliţe se slučuje zanikající akciová společnost nebo společnost 

s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností nebo společností s ručením 

omezeným, která je jejím jediným společníkem. Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo 

více obchodních společností, jemuţ předchází jejich zrušení bez likvidace.  Jmění zanikajících 

obchodních společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nově 

vznikající nástupnickou obchodní společnost. [11] 

 

Výhody: 

Díky fúzím, zejména konglomerátním, se umoţňuje zavést dobré metody moderního a 

efektivního řízení do starých a neefektivních oborů. Dále, samotné převzetí jednoho 

podniku druhým představuje způsob, který přispívá ekonomice zbavit se neefektivního 

podniku v hospodářském zápase o přeţití. 

 

Fúze se stále více týkají objektivního procesu, kterému se říká globalizace. Nejde ovšem 

jen pouhé mechanické spojení a zakládání poboček po všech rovnoběţkách a polednících. 

Jedná se především o vytváření a rozvíjení nových organizačních systémů a rozmanitých 

projektů v personální politice s důrazem na další vzdělávání a zvyšování kvalifikace všech 

pracovníků na všech stupních jejich zařazení.  

 

Nevýhody: 

Kritikové procesu fúzí tvrdí, ţe jde v podstatě nikoli o statečný fyzický růst výroby a 

produktivity, ale pouze o růst koncentrace aktiv. Podíl aktiv se skutečně zvyšuje, zejména v 
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případě konglomerátních fúzí, kdyţ se jedná obří společnost pokouší proniknout do 

„revíru“ jiných korporací, jak tomu bylo kupříkladu v případě tabákové firmy Philip 

Morris, která získala General Foods. Tehdy se zvýšila koncentrace aktiv, ale zároveň se 

zvýšil stupeň efektivní konkurence v zasaţených odvětvích. [15] 

 

2. 5. ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE SPORTU 

 

2. 5. 1. Finanční zdroje a finanční prostředky z veřejných rozpočtů 

Pro klasifikaci ekonomických zdrojů existuje několik klasifikačních hledisek. Můţeme 

rozeznávat finanční a nefinanční zdroje a podrobněji peněţní a nepeněţní zdroje. Daně nám 

rozšiřují příjmy  z hlavní činnosti a vedlejší činnosti, nebo-li zkráceně daňové a nedaňové 

příjmy. Z jiného hlediska se u neziskových organizací, kam TJ a SK v rozhodující míře patří, 

pouţíváme hledisko samofinancování. Zde rozeznáváme zdroje získané, vytvořené vlastní 

činností klubu a ty, které pro svojí činnost získává z jiných (cizích) zdrojů mimo sportovní 

prostředí, zejména z veřejných rozpočtů, firem apod. Mluvíme-li o těchto jiných zdrojích, pak 

jejich nevýhodou je ţe jsou značně nestabilní, s jejich vyuţíváním je spojeno značné riziko, 

Orientujeme-li se TJ v převáţné míře na tyto zdroje, pak je neustále ohroţena její další 

existence. V této části abstrahuje od dobrovolné práce jako jednoho z nejvýznamnějších 

ekonomických zdrojů TJ a SK. [9] 

 

Státní rozpočet 

Nejvyšším typem veřejného rozpočtu je rozpočet státní. Státní rozpočet je schvalován kaţdý 

rok parlamentem a řídí se podle něj hospodaření státu v tom kterém kalendářním roce. 

Konkrétní kompozice státního rozpočtu je upravena samostatným zákonem o státním 

rozpočtu (rozpočtová pravidla). 

 

Dotace 

 Jsou peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo národního fondu 

poskytované právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účet. Po pouţití dotace je 

organizace povinna dodat přehled o čerpání a pouţití prostředků a případné nepouţité 

prostředky odevzdat. 

 

Příspěvek 
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Je účelově vymezen, je moţné jej poskytnout pouze fyzickým osobám. Příjemce nemá 

povinnost po pouţití nástrojů dokládat naplnění účelu, neboť ten je obecně známý z daných 

skutečností. 

 

V naprosté většině případů se u sportovních organizací jedná o dotaci. 

 

Rozpočet kraje 

V krajích jsou zřízeny jako orgán zastupitelstva výbory pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost, v jejichţ kompetenci je mimo jiné poskytovat dotace v oblasti mládeţe, 

tělovýchovy a sportu. Rada kraje můţe určit o poskytnutí dotace občanským sdruţením 

působícím ve sportu a tělovýchově na jeden kalendářní rok. 

 

Rozpočet města nebo obce 

Jedná se o typ rozpočtu, který je svým charakterem nejbliţší sportovním organizacím na 

úrovni sportovních klubů. Rozpočty města a obcí se řídí metodikou nebo vyhláškou 

schválenou příslušným zastupitelstvem. Zákon o obcích definuje řadu pravomocí, kterými 

můţe obec výrazně ovlivnit také činnosti sportovních organizací na svém území. Rozpočet 

obce se pro sportovní organizace můţe stát významným finančním zdrojem. Je dobré vědět, 

z čeho se skládají příjmy a výdaje obce. Často se jedná o záleţitosti individuální související 

s velikostí obce, geografickou polohou, demografickým sloţením i charakterem a rozsahem 

aktivit probíhajících na jejím území. [3] 

 

2. 5. 2. Některé další moţnosti získávaní financí ve sportu: 

Finanční prostředky ze zdrojů Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV): 

 trţby z prodeje nadbytečného majetku a majetkových účastí 

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

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

podporu tělovýchovy a sportu 

 prostředky získané sportovními asociacemi od komerčních partnerů 

 

Příjmy z vybraných členských příspěvků, z prodeje vstupného, trţby z prodeje propagačního 

materiálu: vlaječky, odznaky, plakáty, dresy, trika, knihy, hrníčky apod. 
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Příjmy sportovních klubů plynoucí z tzv. odstupného, výchovného a hostování: 

Tyto příjmy tvoří nejčastěji formu získávání peněţních prostředků sportovními organizacemi. 

V praxi se vyskytují dva základní typy vztahů mezi dvěma sportovními organizacemi – 

odstupné a výchovné. 

 

 Odstupné – jeden klub odstoupí své postavení smluvní strany jinému klubu a za to utrţií 

finanční odměnu, jejíţ výše je dána dohodou. 

 Výchovné – je vypláceno na základě vnitřních předpisů sportovní asociace při 

schváleném přestupu sportovce minimálně výkonnostní úrovně. Jedná se o paušální 

náhradu za výdaje spojeného s výchovou sportovce. [3] 

 

2. 6. SPONZORING VE SPORTU A SPORTOVNÍ REKLAMA 

 

„Je partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou, podnikem) na jedné straně a sportem, 

přičemž dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Jedná se o specifickou vazbu 

mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, věcné prostředky a služby se dávají 

k dispozici osobám a organizacím působícím ve sportu.“ podle Durdové (2005, str. 55) 

 

Důvody sponzoringu: 

 Ztotoţnit se s danou cílovou skupinou či ţivotním stylem. 

 Zvýšit povědomí o firmě či produktu. 

 Vytvořit nebo zesílit vnímání klíčové image značky spotřebitelem. 

 Posílit vybraný rozměr korporátní image. 

 Vytvořit záţitky a evokovat pocity. 

 Pobavit klíčové zákazníky nebo odměnit klíčové zaměstnance. 

Umoţnit merchandisingové nebo propagační příleţitosti. [7] 

 

2. 6. 1. Typy sponzoringu ve sportu 

Podle výše podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku hovoříme o těchto typech 

sponzoringu: 

 Exkluzivní sponzor 

Spojený s titulem „oficiální sponzor“ – za vysokou cenu přejímá sponzor veškeré 

protivýkony. 
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 Hlavní sponzor, vedlejší sponzor 

Hlavní sponzor přejímá nejdraţší a nejatraktivnější protivýkony, vedlejší sponzoři si rozdělují 

méně atraktivní reklamní moţnosti. 

 

 Kooperační sponzor 

Protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, přičemţ se dá vyuţít rozličné 

doby platnosti sponzorských smluv. 

 

Někteří sponzoři jsou se sportem těsně spjati nabídkou svých produktů a sluţeb, jiní nemají ke 

sportu bezprostřední vztah a vyuţívají jej čistě jako komunikačního nástroje. Sponzoři 

neposkytují pouze peněţní částky sponzorovaným, ale často i vlastní produkty nebo sluţby 

(sponzor – dodavatel). 

 

 Sponzorské dary 

V praxi se často setkáváme s případy, kdy je sponzoring uplatňován pomocí darů. 

Charakteristické znaky daru jsou: bezplatnost a dobrovolnost. Předmětem daru můţe být 

prakticky cokoliv. Převáţně to bývají peníze a movité věci, avšak pouze ty, na které má dárce 

vlastnické právo. Bezplatností rozumíme, ţe obdarovaný se nezavazuje poskytovat dárci 

jakoukoliv protihodnotu vyjádřenou penězi. Dobrovolnost vystihuje situaci, kdy dárce 

poskytuje majetkové hodnoty ze své vůle, dobrovolně. V praxi je moţné i vzájemné darování. 

[3] 

 

2. 6. 2. Formy sponzoringu ve sportu 

 Sponzorování jednotlivých sportovců 

Jedná se o formu nejvíce rozšířenou ve vrcholovém sportu. Osobnosti sportovců jsou zároveň 

garanty kvality a úspěchu sportovního podniku. Sponzorská smlouva obsahuje, vedle práva 

provádět reklamu svých produktů za pomoci vyobrazení sportovce, také jiná opatření za 

účelem podpory prodeje – autogramiády, akce pro spotřebitele, předvádění výrobků apod. 

Sportovec získává vedle finanční podpory často i určitou materiální pomoc – sportovní 

oblečení, náčiní, nářadí aj. 

 

 Sponzorování sportovních týmů 
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Tato forma spozoringu přešla z vrcholového sportu i do sportu výkonnostního a také do 

sportu pro všechny. Sponzor poskytuje zejména finance, sportovní vybavení (výzbroj a 

výstroj), ubytovací a jiné sluţby. Sponzorovaný tým poskytuje především reklamu na dresu, 

reklamu prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje. 

 

 Sponzorování sportovních akcí 

Tento typ sponzorování nabízí širokou škálu moţností, které lze nabídnout 

sponzorovi - reklama v programovém sešitu, reklama na vstupenkách, na mantinelech 

stadionu, reklama na informační tabuly, reklama o přestávkách aţ po uvádění titulu „hlavní 

sponzor akce“. 

 

 Sponzorování sportovních klubů 

Tato podoba nabízí velké mnoţství protivýkonů, neboť sportovní klub disponuje jak 

sportovci, tak sportovními druţstvy a pořádá sportovní akce. 

 

 Sponzorování sportovních institucí 

Sportovními institucemi jsou zde myšleny svazy, federace, ale také například národní 

olympijské výbory. Také tento druh sponzoringu poskytuje sponzorovi širokou paletu 

moţností propagace. [3] 

 

2. 6. 3. Sportovní reklama 

„Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek subjektu, 

instituce nebo organizace prostřednictvím komunikačních médií. Pojem sportovní reklama je 

vztahován jednak k reklamě se sportovními motivy, jednak jde o reklamu, která využívá 

specifických médií komunikace v oblasti sportu.“ Uvádí Durdová (2005, str. 61) 

 

Sportovní reklama, ve svém nejuţším pojetí, je reklamou vyuţívající specifických 

komunikačních médií z oblasti sportu. Existuje skupina forem či druhů sportovní reklamy: 

 

 Reklama na dresech a sportovních oděvech 

 Reklama na startovních číslech 

 Reklama na mantinelu (na pásu), na palubovce, ledové ploše 

 Reklama na sportovní nářadí 
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 Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

 Reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, s fotografiemi 

sportovců 

 Reklama na propagačním materiálu (plakáty, transparenty, builletiny, ročenky apod.) 

 Reklama na videozáznamech, fotografiích, apod. 

 Reklama na billboardech, videotabulích, poutačích 

 Internet 

 Televizní přenos, média 

 Virtuální reklama [3] 

 

2. 7. METODY A TECHNIKY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

 

Metoda 

 Je zhotovena podle systému, pravidel a principů, které určují třídy moţných systémů operací, 

vedoucích od určitých podmínek, které směřují aţ k dosaţení stanoveného cíle. Některé 

metody jsou pouţitelné víceúčelově, pro více vědních oborů, jiné pouze pro jeden z těchto 

oborů.  

 

V kaţdé metodě se pouţívají odlišné sociologické techniky. Tyto jsou při uplatňování 

sociologických metod vlastně pracovními nástroji, jimiţ je shromaţďován materiál a jimiţ 

jsou zjišťována potřebná data pro interpretaci. Interpretací dat získaných sociologickým 

výzkumem rozumíme zpracování materiálu nejčastěji za pouţití výpočetní techniky. Získáme 

velké mnoţství tabulek, grafů a jiných údajů. Úkolem sociologa je získaná dat vysvětlit. [5] 

 

Pouţité metody: 

 Práce s dokumenty 

Při metodě práce s dokumenty musíme vycházet z toho, ţe sesbírané informace, které byly 

určitým způsobem zpracovány ze zcela jiných hledisek, neţ jsou ta, z nichţ chceme vycházet. 

Klademe především důraz na nutnost tyto informace z dokumentů správně vybrat, zhodnotit a 

analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu. Zvaţujeme také kvalitu dané informace, 

bereme v potaz, ţe obsaţené informace mohou být určitým způsobem zkreslené. [5] 
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V této praktické části jsem pouţil výtisky z novojičínských hokejových novin Buletin, 

internetových stránek, osobních dokumentů a klubových nákladových výkazů.  

 

 Metoda dotazování – rozhovor 

Rozhovor je v současné době jedna z nejpouţívanějších a na veřejnosti nejznámějších 

výzkumných metod. Tato metoda je zaloţena na bezprostředním rozhovoru výzkumníka se 

zkoumaným člověkem nebo skupinou, přičemţ zkoumaná osoba či skupina má být pobídnuta 

řadou záměrně cílených otázek k podání verbálních informací. [5] 

 

Tuto metodu jsem pro uskutečnění mé práce praktikoval s více představiteli obou hokejových 

klubů v Novém Jičíně, rodiči hráčů, ředitelem školy ZŠ Jubilejní a zaměstnancem střediska 

volného času SVČ – FOKUS. Zejména pak s manaţerem hokejové klubu HC 2000, s. r. o. a 

místopředsedou HK Nový Jičín Milanem Urbanem a místopředsedou Lubomírem 

Furmánkem. Rozhovory se skládaly z dvaceti pěti otevřených otázek, týkajících se vedení 

obou hokejových klubů v Novém Jičíně.
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3. VLASTNÍ ŠETŘENÍ LEDNÍHO HOKEJE V NOVÉM JIČÍNĚ 

 

3. 1. HISTORIE LEDNÍHO HOKEJE V NOVÉM JIČÍNĚ 

 

Počátky ledního hokeje se v Novém Jičíně datují po druhé 

světové válce, a to od srpna roku 1945, kdy se výbor SK Nový 

Jičín zabývá otázkou, zda zřídit hokejový odbor. Ten vzniká 

v prosinci následujícího roku pod vedením Dr. Oty Kubici. 

Konají se pravidelné okresní soutěţe, přičemţ jsou neustále 

sváděny boje s přírodou o udrţení ledové hrací plochy na 

škvárovém fotbalovém hřišti. V roce 1954 se nepodařilo klubu 

postoupit do krajského přeboru přes sousedního rivala Kopřivnici, avšak i tento rok byl 

povaţován za úspěšný. V roce 1957 se vedení oddílu ujímá Miroslav Chalupa a dochází 

současně k velké výměně hráčů. Stále se hraje okresní přebor, avšak chybí odbornější vedení 

týmu.  

 

V roce 1964 se Nový Jičín setkává s bojem proti přírodě a to z důvodu problémů s ledovou 

plochou. Proto se hokejový plácek v roce 1965 přesouvá z fotbalového hřiště na nové přírodní 

hřiště  – házenkářské. Našim svěřencům nepřály nijak přírodní podmínky, ovšem i přesto 

vyhráli kvalifikaci a postup do 1. třídy ledního hokeje. V roce 1970/1971 Nový Jičín opět 

vítězí a postupuje dál do vyšší soutěţe – Oblastního přeboru. V tomto roce hráči museli 

dojíţdět za hokejem do Opavy, Vsetína či sousední Kopřivnice, poněvadţ podmínky na 

domácím hřišti stále nebyly ideální. Rok na to hokejisté Nového Jičína vítězí i v oblastním 

přeboru a dostávají se do divizní soutěţe.  

 

V letech 1974/1975 se jeden ze snů stává skutečností, a to výstavba nové umělé ledové plochy 

za podpory města a firmy Autopal. Další hokejový sen se naplňuje v roce 1977 aţ 1978, kdy 

novojičínští hokejisté postupují do 2. hokejové ligy mezi uţ zkušené „A“ týmy, kde jiţ 

všichni hrají na umělé ledové ploše, ovšem bez zastřešení. V sezóně 1980/1981 Nový Jičín 

postrádal sice druholigovou soutěţ, ovšem splnil si další ze svých snů – hrát pod střechou 

zimního stadionu. Dlouhá léta se snaţí Nový Jičín prodrat zpět do druholigové soutěţe, 

bohuţel marně. 
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Po dlouhých 14 letech se novojičínským hokejistům konečně podařilo získat vítězství a 

postup do 2. ligy v ledním hokeji, kterou hrajeme dodnes. Sezóna 1993/1994 přinesla 

funkcionální krizi, kterou se podařilo rozuzlit aţ příchodem bývalého hráče a odchovance 

Radomíra Tomana. Ten zastává funkci prezidenta klubu dodnes. Vše dostává řád a oddíl 

můţe úspěšně pokračovat dál. Zvyšuje se počet mládeţnických tříd na deset, včetně přípravky 

pro nejmenší. Roste kvalita trenérů i finanční náročnost. 

 

Za vzpomínku rozhodně stojí sezóna 1997/1998, která byla divácky nejsledovanější v historii 

oddílu, kdy se podařila opravdu rarita nevídaných rozměrů. Tehdejší hvězda NHL a účastník 

olympijských her Petr Nedvěd se nedohodl na stávajícím kontraktu se svým tehdejším 

klubem. Nesměl nastupovat v tehdejších jiných profesionálních soutěţích, přičemţ se 

domluvil s vedením Nového Jičína na hostování do konce sezony. Stadion praskal doslova ve 

švech. 

 

Sezóna 2000/2001 je památná pro oddíl novojičínských. Po několika uplynulých sezónách, 

kdy muţstvo okupovalo záchranné příčky tabulky, se stabilizovalo a z osmé pozice v play-off 

senzačně dopochodovalo aţ do finále. Tam se setkali s hokejisty Přerova, který po dlouhé 

pětizápasové šňůře nakonec porazili na stadionu soupeře památným výsledkem 1:4. Tímto se 

stali vítězi 2. ligy ledního hokeje. Nevídaný kousek se podařil i o rok později našim ţákům 8. 

tříd pod vedením trenéra Petra Knedlíka. Ti získali titul mistra České Republiky v ledním 

hokeji ve své kategorii. Ve finále porazili celky Sparty a Plzně  a potvrdili tak i kvalitu 

trenérské práce v Novém Jičíně za rok 2001/2002. V letech 2007/2008 se podařil i historický 

úspěch ţákům 5. tříd, kteří vyhráli mistrovství České Republiky, které se konalo přímo na 

stadionu v Novém Jičíně. O trenérskou senzaci se tehdy postaral Jaroslav Fleischman.  

Následující rok 2008/2009 ţáci prokázali opět své vynikající schopnosti a obhájili titul 

tentokráte ve třídě 6. Ukázali, ţe mládeţnický hokej v Novém Jičíně je opravdu na úrovni a 

dosahuje těch nejvyšších kvalit.  

 

V roce 2010/2011 bylo cílem probojovat se do play – off. Po první základní části se ovšem 

muţstvo probojovalo senzačně do tzv. „šestky“, která zaručovala jasný postup do 

vyřazovacích bojů. Nakonec muţstvo zakončilo sezónu vynikajícím čtvrtým místem, kdy 

dokonce přešlo přes první kolo play – off s muţstvem Havířova a vypadlo aţ v semifinále 

s vítězem druhé ligy, Šumperkem. 
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3. 2. ZIMNÍ STADIÓN 

 

Zimní stadion se nachází v západní části města Nového Jičína. Jeho kapacita dosahuje 2 000 

návštěvníků. Jeho účel je pro širokou veřejnost nejen ve sportovním odvětví, ale i 

provozování kulturních a společenských akcí. Jeho hlavní náplní je ovšem lední hokej, v jeho 

prostorách se můţe pyšnit druholigový tým HC Nový Jičín a mládeţnické týmy  HK Nový 

Jičín.  

 

Zimní stadion je majetkem města Nový Jičín, který se stará i o veškerý finanční provoz. 

Poprvé byl slavnostně otevřen pod širým nebem v roce 1973, jeho zastřešení přichází o sedm 

let později a to v roce 1980. V posledních letech došlo pak k několika rekonstrukcím. Za 

zmínku stojí roky 2001 – 2002, kdy proběhla celková rekonstrukce pro zkvalitnění podmínek 

pro hráče. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení a vybudována restaurace. V roce 2007 pak 

byla kompletně zrekonstruována ledová plocha pro co nejlepší podmínky ledové plochy. Byly 

pouţity nové technologie pro zamrazování plochy, nově vystavěná plexiskla kolem 

mantinelů, hrazení a také částečně tribuna, kdy přibylo pár míst na sezení. V roce 2009 pak 

byla vybudována nová restaurace a hokejová prodejna na jiţní straně stadionu. 

 

 Rekonstrukce budou probíhat i do budoucna za pomoci města Nový Jičín. Od roku 2011 je 

provozovatelem stadionu HK Nový Jičín. 

 

Obr. 3. 1 Zimní stadion 

 



 - 29 - 

Zdroj: HC NOVÝ JIČÍN. HC Nový Jičín [online]. 10.02.2011, [cit. 2011-02-10]. Dostupné 

z WWW: <http://www.hcnj.cz/klub.php?id=5>. 

 

3. 3. MĚSTO NOVÝ JIČÍN 

 

Nový Jičín nepatří mezi největší města co se týče  rozlohy a při 

počtu 27 617 obyvatel spadá spíše mezi menší města. Ovšem 

sportovní vyţití v tomto městě je opravdu dostatečné. V Novém 

Jičíně je bezprostředně na prvním místě basketbal, který hraje 

nejvyšší národní ligu a slavil nemalé úspěchy. Dále je zde na 

dobré úrovni lední hokej i fotbal. Město disponuje i širokou 

škálou volně dostupných sportovních  hřišť- 1 antukové hřiště, 19 asfaltových, 1 freestylové, 

1 škvárové a 3 travnaté. Počet sportovních sdruţení a organizací se vyšplhal na hodnotu 27, 

přičemţ největší z nich je tělovýchovná jednota, pod kterou spadá hned 8 různých sportovních 

oddílů. 

 

Město spadá mezi jeden z hlavních podpůrců ledního hokeje a má velice kladné vztahy 

s vedením ze strany HK Nový Jičín o. s. i HC 2000, s. r. o. Jako majitel zimního stadionu 

pronajímá své prostory, jak občanskému sdruţení, tak i společnosti s ručeným omezeným. 

Město kaţdoročně přispívá svými částkami na rozvoj mládeţe a provoz stadionu. Cílem klubu 

je ovšem získat v budoucích letech více finančních prostředků pro ještě lepší a kvalitnější 

práci s mládeţí. 

 

4. CHARAKTERISTIKA KLUBŮ 
 

4. 1. HOKEJOVÝ KLUB O. S. 

 

Od ledna 2011 se na stadionu v Novém Jičíně mění provozovatel, a to z původního majitele 

TJ Nový Jičín na Hokejový klub Nový Jičín, občanské sdruţení. Klub působí v oblasti hokeje 

v Novém Jičíně jiţ patnáct let, proto bylo i opodstatnělé, ţe se přihlásilo do výběrového řízení 

na provozovatele stadionu. V současnosti má klub kolem 280 hráčů ve všech hokejových 

kategoriích. Účelem klubu je zkvalitnit výchovu mládeţe a rozšířit sluţby po veřejnost. 

http://www.cslh.cz/
http://www.hcnj.cz/klub.php?id=5
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Společnost patří mezi neziskové organizace. Jejím předsedou je Radek Toman,  ten svolává 

valnou hromadu, zastupuje klub navenek a uzavírá jménem klubu pracovně právní vztahy. 

Místopředsedou  klubu je pak Milan Urban a Lubomír Furmánek, kteří mohou písemně 

sjednávat a uzavírat právní úkony jménem klubu.. Na řízení organizace se dále podílí členové 

výkonného výboru Vlastimil Graca, Ing, Jaroslav Gilar a David Handl. Ti přijímají rozhodnutí 

a usnášejí se věcech, které byly výkonnému výboru svěřeny valnou hromadou. Členové 

revizní komise Ing. Libor Plešek, Vlastimil Bláha a Jiří Souhrada vykonávají nezávislou 

činnost, která spočívá v tom, ţe rozhoduje samostatně o programu a způsobu revizí. Do 

společnosti patří také sekretářská funkce, kterou zastává Jiří Möhler. Další nedílnou součástí 

klubu jsou trenéři, kteří se velkou měrou podílejí na výchově hráčů jiţ od raného věku. 

V neposlední řadě jsou to pak rodiče hráčů, kteří se podílejí nejen po stránce finanční ve 

formě příspěvků, ale i po stránce výchovné. Občanské sdruţení je pak i 30% majitelem 

akciové společnosti HC 2000, s. r. o., se kterou spolupracují v naprosté rovnováze a 

symbióze.   

 

Obr. 4. 1 Struktura HK Nový Jičín o.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací HK Nový Jičín o. s., 2011 
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Cíle sportovní 

Jedním z cílů klubu HK Nový Jičín je vytvořit co nejlepší základnu ţákovské a dorostenecké 

kategorie, které se mohou postupem času zapracovat do muţského „A“ týmu. HC Nový Jičín 

je jiţ několik let účastníkem 2.ligové soutěţe, přičemţ je mnohem nákladově i potenciálně 

výhodnější obsazovat do „A“ muţstva své vlastní odchovance. Jeden z dalších cílů je 

vychovat hráče na takovou úroveň, aby mohli postupem času jít za lepším angaţmá do 

věhlasnějšího klubu. Klub si  v tomto případě účtuje výchovné za hráče, které se mnohdy 

pohybuje ve vysokých částkách. 

 

Cílem klubu není ovšem pouze výchova hokejová, ale také naučit chlapce uţ od raného věku 

k morálním, etickým a hygienickým zásadám. Ukázat jim, ţe existuje nějaká povinnost a 

vţdy by se mělo hrát podle pravidel tzv. „fair play.“   

  

Pro správnou výchovu je v novojičínském klubu hned několik schopných lidí, kteří se 

specializují na určitou kategorii podle znalostí, kterých dosáhli na školení a sloţili zkoušky 

podle norem ČSLH. V Novém Jičíně se momentálně nachází 12 hokejových kategorií podle 

věkového rozdělení a jedna speciální podle hráčského postu. Nejniţší kategorií je tzv.  

přípravka, kde se specializovaní trenéři zaměřují na výchovu chlapců do 3. třídy. Ţákovských 

kategorií se nachází šest a to od 3. – 8. třídy, které hrají ţákovskou ligu. Pak následuje mladší 

a starší dorost. Starší dorost je účastníkem 1.ligy, která je druhou nejvyšší soutěţi, mladší 

dorost hraje soutěţ regionální. Kategorie juniorů také hraje regionální soutěţ. Muţi jsou 

rozdělení na dva týmy. „A“ muţstvo, které hraje 2. ligu ČSLH a je třetí nejvyšší soutěţí, a 

Muţstvo „B“, které hraje o soutěţ níţe a to ligu krajskou. Trenérem mládeţe je Jaroslav 

Fleischmann, šéftrenérem mládeţe je David Handl. Speciální kategorií je pak brankářská, 

která učí gólmany všech věkových skupin. Pro lepší orientaci jsem shrnul trenérské obsazení 

do tabulky, viz. Tab. 4. 1. 

  

Všeobecným problémem více hokejových klubů je nízká účast ţáků do hokejového odvětví. 

HK Nový Jičín proto pravidelně pořádá čtyřikrát do týdne nábor do hokejové přípravky, který 

propaguje na svých webových stránkách. 

 

Tab. 4. 1 Rozdělení kategorií  

Kategorie Trenér Asistent Vedoucí Počet hráčů 



 - 32 - 

Junioři Škumát, Havlík Trčálek Sedlář 
22 

St. dorost Handl Částěčka Sedlář 21 

Ml. dorost Handl Částěčka Sedlář 22 

8. třída Handl Částěčka Sedlář 18 

7. třída Handl Částěčka Sedlář 19 

6. třída Havlík Fleischmann Šimečka 20 

5. třída Havlík Fleischmann Šimečka 16 

4. třída Fleischmann Macháček Paličková 17 

3. třída Fleischmann Macháček Paličková 14 

Přípravka 

Fleischmann , 

Macháček, 

Částečka, Havlík 

  10 - 24 

Gólmani Sedlář 11 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací HK Nový Jičín o. s., 2011 

 

Cíle ekonomické 

Hlavním cílem je úzká spolupráce zejména s městem Nový Jičín, které patří mezi nedílnou 

součást k plynulému chodu klubu. Jeho finanční příspěvky napomáhají klubu pokrýt nemalé 

náklady, co se týče provozu. Dalším důleţitým příjmem jsou pak členské příspěvky od rodičů. 

Účelem je získat i rodiny z niţších sociálních vrstev. Snahou je sníţit veškeré náklady formou 

zapůjčení jiţ hrané hráčské výstroje. Zároveň se i snaţit získávat stále nové sponzory mezi 

rodiči dětí. 

 

Divácké cíle 

Snahou je rozšířit sluţby pro veřejnost formou různých akcí pořádaných v útrobách zimního 

stadionu. Za účelem přilákat tím co největší počet diváků nebo rodičů, kteří posléze přivedou 

své mále děti k hokeji. Buď to pomocí pravidelných, či příleţitostných akcí.  

 

Pravidelné akce: 

 Bruslení veřejnosti – Dvakrát týdně, moţnost si jít zabruslit na ledovou plochu pro 

širokou veřejnost. 
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 Nedělní rána věnovaná rodičům – Kaţdou neděli od 7:30 do 8:45 je stadion poskytnut 

rodičům s dětmi, pod dohledem odborných trenéru. Jedná se o zábavné hry pro 

pobavení s cílem přilákání nových potencionálních zájemců o hokej. Akce je zcela 

zdarma. 

 

Příleţitostné akce: 

 Den pro všechny prima lidi - Uskutečnil se 16. ledna od 14 do 18 hodin na zimním 

stadionu v Novém Jičíně. Uspořádal HK Nový Jičín ve spolupráci s Agenturou V. 

Černocha. V rámci akce bylo bruslení a soutěţe pro děti i dospělé, prezentace 

automobilů značky Renault a mnoho dalšího. 

 Valentýn na bruslích – Akce se konala 14. dubna v útrobách stadionu při veřejném 

bruslení. Zvýhodněna byla cena pro páry, volil se král i královna veřejného bruslení.  

 

 Proč můj kluk (holka) nehraje hokej za Nový Jičín - Klub se rozhodl pro nízkou účast 

vytvořit anketu. Na základě této ankety se klub rozhodnul, ţe rodiče dětí nemusí první 

rok platit ţádné příspěvky. Základní výzbroj, jako jsou brusle, helma a rukavice, jsou 

k zapůjčení zdarma. Kvalifikovaný přístup trenérů k vedení tréninků je také zdarma. 

Jedinou výdajovou poloţkou je investice do hráčské hokejky (cca 250 Kč,-), která je 

při prvním tréninku zapůjčená.  

 

4. 2. HC 2000, S. R. O. 

 

Muţi nastupují pod hlavičkou HC 2000, s. r. o., která vlastní licenci na provoz 2. ligy ledního 

hokeje a krajské soutěţe muţů. Společnost se skládá se ze tří majitelů. 70% společnosti 

vlastní rovným dílem Milan Urban, který je jednatelem a zastává i funkci manaţera klubu a 

druhý v pořadí Lubomír Furmánek, který zastává také funkci jednatele a ekonoma firmy. 

Zbylých 30% vlastní HK Nový Jičín o. s. Prezidentem klubu je pak Radek Toman. Součástí 

organizační struktury společnosti je i sekretář, tuto funkci zastává Jiří Möhler. 

 

Jednatelé nesou veškerou zodpovědnost za vedení společnosti a mezi jejich hlavní povinnosti 

patří péče řádného hospodaření a jednání v zájmu společnosti, mlčenlivost, zákaz konkurence 

a nekalé soutěţe, informační povinnosti a povinnosti podat insolvenční návrh.  



 - 34 - 

 

Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti jejího 

rozhodování spadají některé podstatné skutečnosti (§ 125 ObchZ). Zejména se jedná o 

jmenování a odvolávání jednatelů, změny společenské smlouvy a stanov a schvalování účetní 

uzávěrky. Valná hromada můţe jmenovat i členy dozorčí rady, coţ je nepovinný, zřídkakdy 

zřizovaný orgán společnosti s ručením omezeným.  

 

Tab. 4. 2 Základní informace o HC 2000, s. r. o. 

Oficiální název 

klubu: 
HC 2000, s. r. o. Manaţer: Milan Urban 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Jednatelé 

klubu: 

Milan Urban 

    Lubomír Furmánek 

Adresa: 

Divadelní 18 

74101 

Nový Jičín 

Prezident: Radek Toman 

Telefon: +420 777 608 497,  Ekonom: Lubomír Furmánek 

www:, E-mail: 
www.hcnj.cz, 

milan.urban@seznam.cz 
IČO: 25857711 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací HC 2000, s. r. o., 2011 

 

Obr. 4. 2 Struktura HC 2000, s. r. o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací HC 2000, s. r. o., 2011 
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Sekretář 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx#par125
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Cíle ekonomické 

Mezi ekonomické cíle patří snaha shánět co nejvíce sponzorů, a to jak hlavního, tak i 

vedlejších, kteří by napomohli klubu co nejvíce po finanční stránce. Zároveň je snahou sníţit 

co nejvíce výdaje, to formou např. zapůjčováním jiţ hrané a opravené výstroje hráčům. 

 

Cíle sportovní 

Sportovním cílem kaţdoročně je, aby se „A“ muţstvo probojovalo do vyřazovacích bojů 

„play – off“ druhé ligy ČSLH a „B“ muţstvo udrţelo krajskou soutěţ. O to se snaţí za 

profesionálního a zkušeného vedení ze strany trenérů. Nutnou účast na tomto cíli je bezmála i 

stránka zdravotní, kterou zastupuje klubový lékař a masér. Pro materiální zajištění, co se týče 

hokejové výstroje, se stará kustod. Všechny tyto osoby jsem shrnul a znázornit v Tab. 4.3 a 

Tab. 4. 4. 

 

Tab. 4. 3 Muţstva „A“ 

Muţstvo „A“ 

Hlavní trenér 
Petr Kneblík 

Asistent trenéra Jaroslav Havlík 

Vedoucí muţstva Milan Šimíček 

Masér Josef Wolf 

Lékař MUDr. Petr Výskala 

Kustod Lubomír Furmánek 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací HC 2000, s. r. o., 2011 

 

Tab. 4. 4 Muţstva „B“ 

Muţstvo „B“ 

Hlavní trenér 
Jaroslav Havlík 

Asistent trenéra Jaroslav Trčálek 

Vedoucí muţstva Milan Šimíček 
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Masér Josef Wolf 

Kustod Lubomír Furmánek 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací HC 2000, s. r. o., 2011 

 

Cíle divácké 

Snahou vedení je dostat na zimní stadion co největší počet diváků a tím zvednout i příjmy 

v pokladně. V Novém Jičíně se nachází více sportovních odvětví, jako jsou fotbal (hraje 

divizní soutěţ), basketbal (hraje nejvyšší národní soutěţ) a další drobné sporty. Proto není 

jednoduché na stadion přilákat velké mnoţství diváků při počtu 27 617 obyvatel. Klub se 

snaţí pokud moţno zvednout divácký ohlas na základě domluvy s basketbalovým klubem, o 

nekrytí termínů zápasů z důvodu vyšší divácké sledovanosti. Také tvoří zajímavé akce pro 

diváky jak z vlastní iniciativy, tak podle trendů v tuzemské či zahraniční ligy. Ty bývají 

buďto jednorázového nebo pravidelného charakteru. 

 

Pravidelné akce: 

 Divácká střelecká soutěţ  - Při kaţdém domácím utkání „A“ muţstva je moţno si u 

vstupu zakoupit noviny Bulletin, které informují nejen o aktuálním soupeři, ale také o 

aktuálním dění v tabulce, marodce týmu, předchozích zápasech nebo o utkáních 

soupeřů. Kaţdý Bulletin je zvlášť očíslován. Po druhé třetině se vyhlašují tři 

vylosovaná čísla zakoupených Bulletinů, jejichţ majitelé mohou střílet na branku o 

hodnotné ceny.  

 

Příleţitostné  akce: 

 Na hokej s plyšáky –Vedení HC 2000, s. r. o. podle vzoru NHL rozhodlo, ţe při 

vstřelení gólu domácím klubem budou na led vhozeny plyšové hračky, které po zápase 

odcestují do dětského domova. 

 

 Místo na střídačce - HC Nový Jičín ve spolupráci s SVČ FOKUS vytvořil 

jedinečnou moţnost jednomu šťastnému fanouškovi vyhrát místo na střídačce při 

domácím utkání. Princip hry byl nastřílet co nejvíce z 15 puků do brány ze 

vzdálenosti od modré čáry. Přihlásit se mohl kdokoliv a hra byla zcela zdarma. Do 

této soutěţe bylo zaregistrováno 46 účastníků. 
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 Fotbalový zápas s fanclubem – Uskutečnil se 2. července, kdy se hráči „A“ muţstva 

střetnuli se svými hokejovými fanoušky na umělé palubovce na zimním stadionu. 

Cílem bylo pobavit se a prohloubit vztahy mezi fanoušky a hráči.  

 

Akce pořádané HK Nový Jičín o.s. a společností HC 2000, s. r. o. jsou velice zdařilé a 

zvedají čím dál větší ohlas u novojičínské veřejnosti. 

 

5. FINANCOVÁNÍ LEDNÍHO HOKEJE V NOVÉM JIČÍNE 

 

5. 1. PŘÍJMY A VÝDAJE KLUBŮ 

 

Pro plynulý chod klubů je nejdůleţitější součástí zabezpečení finančních prostředků. Kluby 

tyto prostředky získává nejvíce z dotací a sponzoringu. Nemalé částky kluby také získává 

z mládeţnických příspěvků, za které můţe vděčit rodičům. Ovšem hokej je velice nákladný 

sport, a proto není jednoduché udrţet poloţku výdajů. Ty jsou pro zajištění hráčské 

výzbroje, přepravy na utkání, rozhodčích a dalších výdajů vysoké. V této kapitole se 

zaměřím na veškeré příjmy a výdaje obou klubů a vše, co k tomu náleţí. 

5. 2. PŘÍJMY KLUBŮ 

5. 2. 1. HK Nový Jičín o. s. 

Grant města Nový Jičín 

Cílem grantového systému, jako jednoho z pilířů vícezdrojového financování, je efektivně 

přispívat k tomu, aby město Nový Jičín podporovalo oblasti vymezené grantovými okruhy 

pro daný rok, na něţ se budou moci dle své volby podílet občané všech věkových, 

sociálních a vzdělanostních skupin. Město Nový Jičín přispělo na mládeţ ledního hokeje 

v částce 329 000,- Kč 

Dotace ČSLH 
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Dotace z ČSLH byly v průběhu sezóny 2001/2011 rozděleny do šesti částí, které dohromady 

na konci sezóny byly ve výši 307 136,- Kč. Tyto příjmy jsou vyuţity hlavně na zajištění 

podmínek pro vedení mládeţe a práce s ní související. 

Dotace moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj dal příspěvek do klubu za sezónu 2010/2011 částku 5 500,- Kč. 

Dotace OVČSTV 

Okresní výbor tělovýchovné jednoty Česka a Slovenska byl rozdělen do dvou částí. Do 

 měsíce listopadu a prosinci. Výsledná částka pak byla 20 056,- Kč. 

Tab. 5. 1 Dotace HK Nový Jičín o. s. 

10.4.2010 66 000,- ČSLH 

17.4.2010 51 600,- ČSLH 

26.6.2010 5 500,- MORAV. KRAJ 

21.7.2010 51 600,- ČSLH 

15.10.2010 51 600,- ČSLH 

21.12.2010 51 600,- ČSLH 

13.11.2010 15 842,- OVČSTV 

8.12.2010 4 214,- OVČSTV 

30.12.2010 34 736,- ČSLH 

Zdroj: Vlastní zpracování podle HK Nový Jičín o. s., 2011 

Klubové příspěvky 

Klubové příspěvky se pro první rok hraní v ţákovských letech neplatí. Důvod je přilákání 

nových rodičů, které přivedou své mále děti k hokeji. Příspěvky jsou pak placeny jednou 

měsíčně podle výše ţákovské třídy a nákladů s tímto spojené. Roční příjem za loňskou 

sezónu byl ve výši 594 400,- Kč. 

Podíl z akciové společnosti 
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Hokejový klub Nový Jičín má podíl 30% ze společnosti HC 2000, s. r. o. Ten za uplynulou 

sezónu vykázal zisk po zdanění výši 2 488 217,- Kč. Z toho plyne, ţe při 30% podílu a 15% 

zdanění získává občanské sdruţení částku 634 495,- Kč. 

Sponzorské dary 

Sponzorské dary bývají většinou od firem majitelů rodičů, jejíţ děti hrají hokej v ţákovské či 

dorostenecké kategorii. Tyto částky se pak vyuţívají pro zkvalitnění podmínek 

v mládeţnickém hokeji v Novém Jičíně. Za sezónu 2010/2011 byla suma ze sponzoringu 317 

254,- Kč.  

Graf 5. 1 Příjmy HK Nový Jičín o. s. 

Příjmy hokejového klubu Nový Jičín o.s .

15%

14%
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MORAVSKO SLEZSKÝ KRAJ OVČSTV

KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY SPONZORSKÉ DARY

PODÍL Z AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

 Zdroj: Vlastní zpracování podle HK Nový Jičín o. s., 2011 

Celkové příjmy HK Nový Jičín o. s.  

Celkové příjmy klubu za uplynulou sezónu 2010/2011 byly 2 207 841,- Kč. 

 

5. 2. 2. HC 2000, s. r. o. 
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Sponzoring 

Jeden z hlavních příjmů klubu je bezpodmínečně sponzoring. Klub se snaţí nabídnout 

sponzorům širokou škálu reklamních prostředků. Počínaje umístěním reklamy na ledovou 

plochu, dále na mantinelech, v novojičínských hokejových novinách Bulletin, v rozhlase pří 

zápase, na dresech, rozhlasové tabuli, vlajkách, internetových stránkách, aţ po reklamu na 

příleţitostných akcích a dalších. Sponzoři se rozlišují podle výše svých sponzorských vkladů 

do klubu do třech kategorií – generální, zlatý a stříbrný sponzor. V tuto chvíli sponzoruje klub 

31 sponzorů. Jeden generální sponzor, dvanáct zlatých a osmnáct stříbrných. Sponzoři na 

oplátku od klubu získávají VIP permanentky na veškeré domácí utkání, lístky na venkovní 

utkání. Při kaţdém domácím utkání pak jsou v prostorách VIP nachystán raut + dvakrát do 

roka velký raut v prostorách restaurace na zimním stadionu. Celková suma ze sponzoringu 

byla za uplynulý rok 8 156 435 ,- Kč. Pro upřesnění cen za reklamní plochy jsem zhotovil viz. 

Tab. 5. 2. 

 

Tab. 5. 2 Ceny reklamních ploch 

CENY REKLAMNÍCH PLOCH NA ZIMNÍM STAIÓNU V NOVÉM JIČÍNĚ 

VLAJKA 3,6 x 1 m 30 000,- Kč aţ 50 000,- Kč 

VELKÁ VLAJKA 3 x 3 m 100 000,- Kč aţ 400 000,- Kč 

MANTINEL 2 x 1 m 50 000,- Kč aţ 200 000,- Kč 

ROLBA 2 x 1 m 30 000,- aţ 50 000,- Kč 

PANEL NA PARK 2 x 1 m 20 000,- Kč aţ 30 000 Kč 

STRÁNKY HC www.hcnj.cz 20 000,- aţ 100 000 Kč 

BULLETIN 5 000,- aţ 50 000,- Kč 

PLAKÁT AUTOSOLONU 5 000,- Kč aţ 50 000 Kč 

PANEL NAD RUSTYS 2,6 x 1,2 m 50 000,- Kč aţ 100 000,- Kč 

www. NA PLEXI Předpoklad 10 000 Kč za jedno okno 

ŠTULPNY DOHODOU 

http://www.hcnj.cz/
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DRES DOHODOU 

PANEL POD ČASOMÍROU 10 000,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle HC 2000, s. r. o., 2011 

 

 

Prodej hráčů či hostování do jiného klubu 

Jedná se o hráče, kteří jsou registrováni v druholigovém muţstvu HC Nový Jičín a mají 

platnou smlouvu s HC 2000, s.r.o. Prodej hráčů a hostování se řídí podle tabulek, které jsou 

řízeny ČSLH. Za loňskou sezónu klub získal 750 000,- Kč. 

 

Prodej vstupenek a permanentek  

Důleţitým faktorem pro tento příjem jsou jednoznačně výkony muţstva v soutěţi. Pokud se 

tým drţí na špici tabulky a hraje atraktivní hokej, můţe očekávat větší návštěvnost a příjem 

z nadstavbové, vyřazovací části „play off“. Bohuţel návštěvnost při zápasech není nijak 

úchvatná, konkrétně se na zápasech „A“ muţstva sejde průměrně pouhých 300 - 500 platících 

diváků. Ceny vstupenek jsem pak shrnul do viz. Tab. 7. Prodej ze vstupenek a permanentek za 

loňskou sezónu činil obnos ve výši 264 000,- Kč. 

 

Tab. 5. 3 Ceny vstupenek 

Kategorie Muţi Ţeny a studenti Děti do 15 let Důchodci 

Cena 50,- Kč 30,- Kč Zdarma 20,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle HC 2000, s. r. o., 2011 

 

Příjem z pronájmu ledové plochy 

V období sezóny se vyskytují i některá hluchá místa v nabitém programu z hlediska 

vytíţenosti ledové plochy z důvodů tréninků, zápasů, turnajů nebo veřejného bruslení. Proto 

také klub chce toto místo zaplnit a pronajmout tyto prostory široké veřejnosti. Cena tohoto 

pronájmu bývá stanovena od hodiny a vyhrazena většinou v pozdních večerních hodinách. Za 

uplynulou sezónu byl příjem z pronájmu 255 300,- Kč. 

 

Tab. 5. 4 Ceník pronájmu ledové plochy 

Ceník ledové plochy 

Ledová plochy + jedna šatna ( 8h – 22h) 1 700,- Kč 
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Ledová plochy + jedna šatna ( 22h – 8h) 1 400,- Kč 

Ledová plocha školy 1 500,- Kč 

Pronájem další šatny 150,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle HC 2000, s. r. o., 2011 

 

Veřejné bruslení 

Je poskytováno široké veřejnosti pro zábavu a vyţití na ledové ploše. Veřejné bruslení se 

koná pravidelně dvakrát do týdne a trvá 75 minut. Cena pro studenty a děti je 20 Kč, dospělí 

30 Kč, doprovod 5 Kč. Celková suma za celý rok je 70 565 Kč. 

 

Graf 5. 2 Příjmy HC 2000, s. r. o.  
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Zdroj: Vlastní zpracování podle HC 2000, s. r. o., 2011 

 

Celkové příjmy HC 2000, s. r. o. 

Celkové příjmy klubu za uplynulou sezónu 2010/2011 byly 9 496 300,- Kč. 

 

5. 3. VÝDAJE KLUBŮ 
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5. 3. 1. HK Nový Jičín o. s. 
 

Pronájem stadiónu 

Vedení Nového Jičína pro podporu mládeţnického hokeje v Novém Jičíně a na základě 

kladných vztahů s vedením občanského sdruţení nevybírá ţádné poplatky za pronájem haly. 

 

Doprava 

Důleţitou sloţkou je doprava. Hráči často kvůli utkání musí dojíţdět, coţ je pro klub značně 

zatěţující z hlediska finanční stránky. Celkové ceny kategorií za uplynulou sezónu jsou 

odlišné na základě soutěţe, kterou daná kategorie hraje a vzdálenosti soupeřů. Jednotlivé 

částky za dopravu u jednotlivých kategorií jsem shrnul viz. Tab. 5. 5. 

 

Tab. 5. 5 Výdaje za dopravu 

Doprava 

Junioři 60 435,- 

Star. Dorost 89 963,- 

Mlad. Dorost 74 190,- 

8/7 třída 47 355,- 

6/5 třída 53 322,- 

4/3 třída 44 640,- 

Školky 6 884,- 

Celkem 376 789,- 

Zdroj: Vlastní zpracování podle HK Nový Jičín o. s., 2011 

 

Mzdy trenérů a realizačního týmu 

V této poloţce se nachází výdaje za veškerou trenérskou činnost, realizační team, maséři, 

kustod, doktor a  pomocné zdravotní sestry. Částka za minulou sezónu byla 1 407 046,- Kč. 

 

Hostování a nákupy hráčů 

Za uplynulou sezónu klub neměl ţádné výdaje za nákup či hostování hráčů v mládeţnických 

kategoriích. 
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Výstroj hráčů 

Výstroj hráčů je nezbytná pro hokejovou činnost a stránku bezpečnostní. Jedná se o chrániče 

kloubů, důleţitých ţivotních orgánu a hlavy. Z pohledu výdajů je ovšem nejnáročnější 

poloţka hokejek, násad a čepelí. Ve většině případů je ovšem tato poloţka pokryta ze 

sponzorství. Celkem za sezónu 2010/2011 to bylo 31 905,- Kč. 

 

Rozhodčí a pořadatelé 

Nezbytné pro chod klubu je zajistit na zápasy rozhodčí, kteří budou dohlíţet na plynulost hry, 

a pořadatele, kteří se budou starat o další plynulý chod utkání mimo ledovou plochu. Výše 

částek za rozhodčí a pořadatelé je stanovena podle věkové kategorie. Výdaje těchto kategorií 

jsem shrnul do viz. Tab. 5. 6. 

 

Tab. 5. 6 Výdaje za rozhodčí a pořadatele 

Kategorie junioři 
st. 

dorost, 

ml. 

dorost 

8/7 

třída 

6/5 

třída 

4/3 

třída 
celkem 

Částky v Kč 65 110,- 56 110,- 35 460,- 39 930,- 30 620,- 13 365,- 240 595,- 

Zdroj: Vlastní zpracování podle HK Nový Jičín o. s., 2011 

 

Administrativa 

Do výplaty administrativa se zahrnují částky, které jsou spojeny s prací okolo hokejového 

klubu. Jedná se o kancelářské potřeby, telefony, internet, vývoj, aktualizace a správa 

internetových stránek hokejového klubu, zápisy do turnajů atd. Dále pak vyplacení sekretáře 

jako zaměstnance klubu či správce internetových stránek. Částka za uplynulou sezonu je 

453 073,- Kč. 

 

Graf 5. 3 Výdaje HK Nový Jičín o.s. 
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Výdaje hokejového klubu o.s.
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Zdroj: Vlastní zpracování podle HK Nový Jičín o. s., 2011 

 

Celkové výdaje HK Nový Jičín o. s. 

Celkové výdaje klubu za uplynulou sezónu 2010/2011 byly 2 509 408,- Kč. 

 

5. 3. 2. HC 2000, s. r. o. 

 

Pronájem haly 

Pronájem haly je jedna z nejdůleţitějších výdajů, které klub musí platit. HC 2000, s. r. o. platí 

ročně za pronájem haly 120 000,- Kč. 

 

Doprava 

Doprava patří mezi jeden z nejdůleţitějších faktorů pro uskutečnění zápasů. Muţstvo „A“ 

týmu se nachází ve 2. národní hokejové lize. Do ligy spadají muţstva, které se nacházejí po 

celé Moravě a Slezsku. Muţstvo za loňskou sezónu projezdilo částku ve výši 141 392,- Kč. 

Muţstvo „B“ hrající krajskou hokejovou ligu pak za uplynulou sezónu projelo 95 467,- Kč. 

Celkem to tedy bylo 236 859,- Kč. 

 

Mzdy trenérů a realizačního týmu 
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Pro správné vedení hráčů za účelem kvalitních výkonů v lize, je nutno zaměstnávat kvalitní 

trenéry s realizačním týmem, kteří dovedou muţstvo ke kvalitním výkonům v lize. HC 2000, 

s. r. o. vyplatilo částku 876 457,- Kč. 

 

Hostování a nákupy hráčů 

Pro zlepšení výkonů a práce muţstva je zapotřebí zvýšit konkurenci v muţstvu. Toho lze 

docílit zvýšením konkurence za příchodu nových hráčů. Přestupy a hostování se odvíjí podle 

tabulek ČSLH. Pro loňskou sezonu HC 2000, s. r. o. zaplatilo 865 100,- Kč. 

 

Výstroj hráčů 

Jednou z vysokých poloţek z hlediska výdajů jsou hráčské výstroje. Hráči si obměňují svou 

výstroj co 2 roky, coţ je pro HC 2000, s. r. o. dosti zatěţující. Nejdraţší záleţitostí jsou 

bezesporu hokejky, násady a čepele, kterých hráč za měsíc můţe zlomit i šest. Pro sníţení této 

poloţky se snaţí vedení opravovat poškozenou výstroj na konci sezóny. Celkem byla 

vynaloţena na tyto výdaje částka 1 056 455,- Kč. 

 

Rozhodčí a pořadatelé 

Rozhodčí a pořadatelé jsou odměňováni podle aktuálních tabulek ČSLH. Hlavní rozhodčí 

obdrţí za utkání 1 650,- Kč, čárový pak 1 100,- Kč, pořadatel 130,- Kč, a časoměřič 150,- Kč. 

Celkem za sezónu 2010/2011 bylo vyplaceno 142 600,- Kč. 

 

Hráčské smlouvy  

Většina hráčů „A“ muţstva má uzavřené smlouvy s klubem. Ty se pohybují v rozmezí mezi 

1 500,- Kč aţ 12 000,- Kč. Výše smluv je daná podle výkonnosti, věku a počtu odehraných let 

v klubu. Celkem za uplynulou sezonu klub vyplatil na hráčských smlouvách 738 500,- Kč. 

 

Hráčské prémie  

Hráči jsou odměňování prémiovým řádem, který je stanoven vţdy na začátku sezóny. Za 

kaţdý bod do tabulky hráči obdrţí do kabiny 5 000,- Kč ( za vítězné utkání 3b. – 15 000,- 

Kč). Muţstvo na základě 58b. v tabulce získalo 290 000,- Kč v základní části a dalších 

30 000,- Kč za postup přes první kolo „play – off“. Celkem tedy 320 000,- Kč. 

 

Cestovní náhrady 
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Klub proplácí hráčům, kteří dojíţdějí za hokejem do Nového Jičína, cestovní náhrady. Jedná 

se zejména o hráče z Ostravy a Olomouce. Klub se snaţí co nejvíce o sníţit tuto poloţku. 

Proto pokud je více hráčů z jednoho města, cestují společně jedním vozem. Klub proplácel za 

loňskou sezónu hráčům 2,20,- Kč za kilometr. Celkem pak za uplynulou sezónu vyplatil 

hráčům 212 456,-Kč. 

 

Administrativa a ostatní výdaje 

Jedná se o ostatní výdaje na provoz haly, kancelářské potřeby, výplaty zaměstnanců s. r. o., 

večeře pro hráče při domácích utkání, rauty pro VIP a sponzory, nákup ochranných  plexiskel 

na mantinelech.  Za sezónu 2010/2011 byly tyto výdaje ve výši 1 856 000,- Kč. 

 

Vyplacení podílu HK Nový Jičín o. s.  

HK Nový Jičín vlastní 30% z podílu HC 2000, s. r. o. Podíl tedy činil částku ve výši 746 465,- 

Kč. Po zdanění 15% pak HK Nový Jičín získalo 634 495,- Kč. 

 

Graf 5. 4 Výdaje HC 2000, s. r. o. 

Finanční výdaje HC 2000, s. r. o.
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Zdroj: Vlastní zpracování podle HC 2000, s. r. o., 2011 

 

Celkové výdaje HC 2000. s. r. o. 

Celkové výdaje klubu za uplynulou sezónu 2010/2011 byly 7 170 892,- Kč. 

 

6. CASH FLOW 

 

6. 1. VÝSLEDEK CASH FLOW HK NOVÝ JIČÍN O. S. 

 

Klub vykázal v loňské sezóně příjmy v celkovém počtu 2 207 841,- Kč, výdaje pak byly 

2 509 408,- Kč. Konečný stav peněţních prostředků činí - 301 567,- Kč. 

 

Graf 6. 1 Výsledek cash flow HK Nový Jičín o. s. 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle HK 2000, o. s., 2011 

 

6. 2. VÝSLEDEK CASH FLOW  HC 2000, S. R. O. 
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Klub vykázal za uplynulou sezónu příjmy v hodnotě 9 496 300,- Kč a výdaje v hodnotě 7 170 

892,- Kč. Konečný stav peněţních prostředků tedy činní 2 325 408,- Kč. 

 

  

Graf 6. 2 Výsledek cash flow HC 2000, s. r. o. 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle HC 2000, s. r. o., 2011 

 

Za sezónu 2010/2011 klub HK Nový Jičín vytvořil finanční schodek - 301 567,- Kč. Díky 

velice dobré spolupráci mezi oběma kluby, poskytnulo HC 2000 s. r. o. finanční prostředky 

pro pokrytí tohoto peněţního deficitu.  

 

7. FINANČNÍ VÝDAJE HRÁČŮ ŢÁKOVSKÉ KATEGORIE 
 

Lední hokej patří mezi jeden z nejnákladnějších sportů, proto moţná v posledních letech 

upadá i celkový zájem ze strany rodičů přihlásit své malé děti do tohoto sportu. Rodiče často 

mívají strach, ţe je krátce po přihlášení dítěte nebude lední hokej bavit. Tímto pak ztrácejí 

veškeré (nebo většinu, pokud prodají výzbroj) finanční prostředky, které vynaloţili na zábavu 

svého dítěte. Z vlastní zkušenosti mohu sám po 15 letech hraní potvrdit, ţe hokej je opravdu 

finančně náročná záleţitost. Nebýt zápalu ze strany mého otce pro tuto hru, nikdy bych se v 
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této krásné hře nepohyboval. V Novém Jičíně tomu také není jinak a upadá celkový počet 

přihlášených dětí. Klub si toho je vědom, a proto se snaţí co nejvíce sníţit poloţku výdajů pro 

rodiče a přilákat na zimní stadion co největší počet dětí.  

 

HK Nový Jičín tedy přišlo s nápadem, ţe rodiče za přihlášení svého dítěte nebudou v prvním 

roce platit ţádné příspěvky. Pokud tedy hokej nebude dítě bavit, mohou ho rodiče, bez ztráty 

vetší finanční částky odhlásit. Další úlevou co se týče výdajů je, vypůjčení základní hráčské 

výstroje (brusle, rukavice, helma). Finanční úleva za tyto hráčské věci činí zhruba kolem 3 

500,- Kč. Pro celkovou představu nákladů, které by vynaloţeny rodiči bez pomoci klubu, 

jsem shrnul viz. Tab. 7. 2. Klub pořádá nábor hráčů, který se uskutečňuje čtyřikrát do 

týdne pod odborným vedením kvalifikovaných trenérů. Na první trénink, který je zcela 

zdarma si rodiče s dětmi nemusí nic brát. Základní výstroj dostanou zapůjčenou, která stačí 

k tomu, aby si dítě zabruslilo a zjistilo, jestli ho (ji) hokej baví. 

 

Obr. 7. 1 Hráči z přípravky 

 

Zdroj: HC NOVÝ JIČÍN. HC Nový Jičín [online]. 10.02.2011, [cit. 2011-02-10]. Dostupné 

z WWW: <http://www.hcnj.cz/klub.php?id=5>. 

 

V kategorii dorostu a juniorů se uţ však měsíční příspěvky neplatí. Hráči uţ nafasují od klubu 

hráčskou výzbroj včetně hokejek. V tomto případě uţ rodiče neplatí ţádné finanční výdaje, 

které jsou bezprostředně nutné k hraní (pokud si nepřejí, aby jejích dítě mělo nadstandardní 

výzbroj). Všechny vypůjčené věci hráči nafasují na začátku sezóny a po uplynutí je opět vrátí. 

Klub nechá opravit výzbroj, aby byla v pořádku na další sezónu, nebo po domluvě si jí hráč 

opraví sám. Klub se touto formou snaţí co nejvíce sníţit výdaje spjaté s nákupem nové 

výstroje pro hráče. 

  

Tab. 7. 2 Náklady na výstroj ţákovské kategorii 

http://www.cslh.cz/
http://www.hcnj.cz/klub.php?id=5
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Hokejová výstroj hráče od 3 do 8 třídy 

Výstroj Cena v Kč 

Brusle 8 000,- 

Přilba 3 000,- 

Vesta 2 500,- 

Rukavice 2 000,- 

Holenní chrániče 2 500,- 

Chrániče loktů 1 800,- 

Kalhoty 2 500,- 

Mříţka, plexi 1 500,- 

Suspenzor 400,- 

Tkaničky 600,- 

Štulpny 600,- 

Ribano 1 500,- 

Ponoţky 200,- 

Hokejky 10 000,- 

Nákrčník 300,- 

CELKEM 37 400,- 

Zdroj: Vlastní zpracování podle HK 2000, o. s., 2011 

 

Tabulka je sestavena podle cenových trendů v obchodech s hokejovým zboţím, rozhovorech s 

trenéry a rodiči hráčů v ţákovských kategoriích. Klub můţe poskytnout vypůjčení základní 

hráčské výstroje, přičemţ náklady klesnou o 13 000,- Kč. Čímţ vysokou měrou ušetří rodiče 

na výdajích pro zábavu svých malých dětí. 

 

8. VÝCHOVA MLÁDEŢE V HK NOVÝ JIČÍN  
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Pro klub je bezpodmínečně nejdůleţitější výchova mladých hráčů. Účelem je z nich vychovat 

hráče, kteří by svými výkony a dovednostmi převyšovali ostatní a mohli se uplatnit v lepším 

angaţmá. Takoví hráči pak nabírají nejenom fyzické schopnosti, ale také se zvyšuje jejich 

cena na hokejovém trhu. Klub si pak můţe přivydělat prodejem těchto talentovaných hráčů 

nemalé finanční částky. 

 

HK Nový Jičín proto zaměstnává do rolí trenérů zkušené bývalé hráče, kteří na základě svých 

odehraných let mohou předat své zkušenosti mladým a talentovaným hráčům. Cílem je dále 

školit tyto trenéry, kteří se mohou přiučit novým praktikám nejen z tuzemska, ale i ze 

zahraničí. Proto také prochází školením a získávají licence, které jsou akreditovány ČSLH.  

 

Pro rozvoj je důleţitý správný a častý trénink, kterého vedení docílilo na základě dohody se 

ZŠ Jubilejní v Novém Jičíně. Hráči mají speciálně upravenou výuku na základě dopoledních 

tréninků, které se konají pravidelně dvakrát do týdne. Tato specializace probíhá od třetí do 

deváté třídy. Ze svých vlastních zkušeností mohu jen potvrdit, ţe tato výchova je pro rozvoj 

hráčů výtečná a dochází k hokejovému růstu. Výsledkem jsou i vítězství v mládeţnických 

kategoriích. V sezóně 2007/2008 pátá třída vyhrála titul mistra České republiky na domácí 

půdě v Novém Jičíně, který i o rok později obhájila a to na stadionu v Neratovicích. Doposud 

se ale za největší úspěch pokládá vítězství v kategorii osmých tříd, které na turnaji 

v Mariánských Lázních vybojovaly titul mistra České republiky v sezóně 2001/2002, 

na kterém jsem se mohl podílet i se svými spoluhráči. 

 

Obr. 8. 2 Mistři ČR v ţákovských kategoriích 
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Zdroj: HC NOVÝ JIČÍN. HC Nový Jičín [online]. 10.02.2011, [cit. 2011-02-10]. Dostupné 

z WWW: <http://www.hcnj.cz/klub.php?id=5>. 

 

HK Nový Jičín se ovšem bezhlavě nezaměřuje pouze na vývoj mladých hráčů jen po stránce 

hokejové, ale dbá i na to, aby hráči měli řádné vzdělání. Na základě toho existuje i velmi úzká 

spolupráce mezi trenéry a učiteli na základní škole. Ti jsou často pozíváni na rodičovské 

schůzky školy a naopak učitelé často navštěvují domácí utkání svých ţáků. Dochází tak 

k porozumění skloubit dohromady tréninky a zápasy se studiem. V některých případech 

dochází k individuálnímu přístupu jednotlivých chlapců. 

 

V kategorii mladšího dorostu HK Nový Jičín zaujímá pravidelně střed tabulky v 1.lize, která 

je hned druhou nejvyšší po extralize mladšího dorostu. Ovšem u kategorie staršího dorostu a 

juniorů uţ to tak slavné není. Starší dorost v loňské sezóně neudrţel 1. ligu a spadl do 

regionální soutěţe, to samé se stalo i v kategorii juniorů. Tuto sezónu obě muţstva tvrdě 

bojovala o postup zpět do 1. ligy. Ovšem v závěrečné baráţi se jim nepovedlo postoupit. Tým 

staršího dorostu si vylámal zuby na celku HC Uherské Hradiště a tým juniorů vyhořel 

s Roţnovem pod Radhoštěm. Cílem klubu je proto do budoucí sezóny získat v obou 

kategoriích opět první ligu. Klub chce proto zkvalitnit letní přípravu a rozšířit moţnosti na 

suché ploše. 

 

V Novém Jičíně vyrostlo několik hokejových hvězd, které září na vrcholu a ţiví se tím, co je 

baví. Ty pak hrají od nejvyšší národní soutěţe extraligy muţů aţ po proslulou zámořskou 

soutěţ NHL. Není ovšem podstatou, ţe HK Nový Jičín vychoval pár hráčů, kteří si splnili své 

http://www.cslh.cz/
http://www.hcnj.cz/klub.php?id=5
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hokejové sny. Důleţité je to, ţe mládeţ získala řád, smysl pro povinnost a hrát vţdy „fair 

play“, píli a vlastnost nikdy se vzdát. Tyto vlastnosti se jim budou hodit do konce ţivota. 

 

9. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ, NÁVRHY, DOPORUČENÍ 
 

V mé bakalářské práci jsem se měl zaměřit hlavně na celkový stav financí v ledním hokeji a 

organizační strukturu v Novém Jičíně. Na základě daných informací jsem měl pak vyvodit 

rady a doporučení.  

 

V teoretické části popisuji hlavní pojmy, které se vztahují k danému tématu a to lednímu 

hokeji. Dále pokračuji k popsání managementu a marketingu, které bez pochyby souvisí 

s prací v klubu a získávání finančních prostředků. Z hlediska organizační struktury pak 

popisuji jaké organizace se u nás nacházejí a to i za pomoci vyjádření obrázků organizační 

struktury. V neposlední řadě se pak zaměřuji na získávání finančních prostředků z veřejného 

sektoru a sponzoringu. Ten je pak velice úzce spjat s reklamou ve sportovním odvětví. V 

posledním části teorie pak popisuji jakých metod jsem pouţil, k získání a zpracování daných 

informací.  

 

V praktické části si myslím, ţe po rozhovorech s vedením HC 2000, s. r. o. a HK Nový Jičín 

o. s.,  se mi podařilo shromáţdit dostatek informací a dat týkajících se finanční stránky klubů 

a organizačních struktur. Mými vedlejšími cíly bylo pak zjistit celkový stav klubů, celkovou 

práci s mládeţí, finanční zatíţení v mládeţnické kategorii a vyvodit z toho doporučení, která 

by pomohla ještě zlepšit tuto činnost. Na základě dokumentů a rozhovorů s trenéry, rodiči, 

ředitelem ZŠ školy a zaměstnancem SVČ FOKUS si myslím, ţe i tyto informace se mi 

podařilo posbírat v dostatečném mnoţství. 

 

9. 1. HK NOVÝ JIČÍN O. S. 

 

Na základě zjištěných informací jsem zjistil, ţe klub si za uplynulou sezónu vytvořil schodek 

ve finanční částce - 301 567,- Kč. Vedení společnosti odvádí svou práci zodpovědně a na 

vysoké úrovni, ovšem při vysokém zatíţení by se měli zaměřit na příjem nového, a 

kvalifikovaného zaměstnance v oboru managementu. Ten by měl pouze na starost získávání a  

spolupráci se sponzory, za účelem vyššího příjmu finančních prostředků. 
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Doporučení z hlediska mládeţnické kategorie z mé strany je, aby se vedení HK Nový Jičín 

zaměřilo na větší práci v dorosteneckých a juniorském týmu. Mladší dorost a juniorka 

figuruje v regionální soutěţi, coţ není nijak slavné. Proto si myslím, ţe by vedení mělo vést 

trenéry ke školení nových metod v oblasti ledního hokeje a snaţit se trenéry dále motivovat 

pro získání například nejvyšší trenérské licence „A“. Další přínosnou variantou by byla určitě 

i spolupráce jiţ odchovanou hvězdou v Novém Jičíně, která by určitě motivovala hráče 

k lepším výsledkům. Jmenovitě pak Robin Bacul, který prošel zámořskými soutěţemi, byl 

reprezentantem ČR a pravidelně pak nastupoval v naší nejvyšší lize ELH. Z hlediska 

předešlých zranění nyní reprezentuje rivalský 2.ligový klub HC Valašské Meziříčí. On i HK 

Nový Jičín se společně vyslovili, ţe by opět rádi navázali spolupráci. Vedení by ho proto 

nemělo angaţovat pouze do role hráčské, ale i trenérské. 

 

Dalším problémem je stále se sniţující přírůstek hráčů do ledního hokeje. Klub velice dobře 

reaguje na finanční stránku rodičů, kdy se snaţí sníţit náklady vypůjčením výstroje a 

neplacením prvního roku rodičovských příspěvků. Mým názorem je zlepšit propagaci tohoto 

sportu a finančních výhod, které klub nyní nabízí. Klub sice pořádá pravidelně jednou do 

týdne bruslení pro školy a školky, ovšem návštěvnost těchto akcí je malá. Proto by se klub 

měl snaţit oslovit všechny základní školy a školky ve městě. Zvýšit počet těchto veřejných 

akcí a skloubit nejlepší časy na základě domluvy mezi nimi a klubem. Uţ i na těchto akcích 

by mohl být specializovaný trenér, který by vymýšlel zábavné hry pro děti. Děti by pak mohly 

dostávat letáky informující rodiče o náboru do ledního hokeje. Klub by také mohl prezentovat 

nábor do hokeje např. při rodičovských schůzkách ve školách. Tuto moţnost mi potvrdil i 

ředitel školy ZŠ Jubilejní Mgr. Ladislav Pospěch. V Novém Jičíně se dále nachází středisko 

volného času SVČ FOKUS. To oplývá velkým počtem mladých chlapců a po konzultaci 

s pracovníkem tohoto střediska Jiřím Lokšou by i tato spolupráce byla ku prospěchu. 

 

9. 2. HC 2000, S. R. O. 

 

Oba kluby spolu velice úzce spolupracují. Z ekonomického i výchovného hlediska by proto 

bylo mnohem jednodušší a pro obě společnosti prospěšnější, kdyby zvolili sloučení pomocí 

fúze. Na základě toho by mohly sníţit své výdaje, získáváním odchovanců a jejich 

zapracováním do kategorie muţů. To je z finančního hlediska mnohem výhodnější. Klub 
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ušetří nejen za nákupy či hostování, ale také za pohonné hmoty, které hráči projezdí za 

účelem dostavení na trénink či zápas. Klub tímto můţe ušetřit aţ čtvrt milionu korun.  

 

Co se týče spolupráce a získávání sponzorů, je HC 2000, s. r. o. na kvalitní úrovni. Příjem od 

sponzorů je na druholigové poměry na dobré úrovni. Ovšem pro ještě větší příjem by se klub 

mohl pokusit získat větší počet sponzorů. Ten by mohl dosáhnout za vyšší účasti diváků při 

domácích utkání. 

 

Jeden z největších problémů je v tuto chvíli divácká účast při domácích utkáních. Vedení 

propaguje tyto události formou plakátů a snaţí se pořádat různé akce pro diváky přímo při 

utkání a mimo něj. Ovšem příchod nových diváků je úplně mizivý. Odrazil bych to zejména 

od diváckého zázemí, které se nachází v útrobách zimního stadionu. Klub by se měl zaměřit 

na zlepšení svých sluţeb poskytnutých divákům. Celý stadion je bezmála vytvořen takřka pro 

stání. Tudíţ není nijak zabezpečeno pohodlí diváka, akorát nad trestnou lavicí je vytvořeno 

jakési lešení, které poměrně paroduje tribunu na sezení.  

 

Vím, ţe tato rekonstrukce je značně zatěţující, ovšem stadion není natolik velký, aby se musel 

rekonstruovat celý pro sezení. Na protější straně střídaček se nachází z 1/3 sektor hostů, který 

nemusí být na sezení. To samé se vyskytuje i v oblasti tribuny nad střídačkami s domácím 

kotlem. Za brankami moţnost vytvoření tribuny se takřka ani nenachází. Vybudování nových 

sedadel na sezení v oblasti nad střídačkami a trestnou lavicí by rozhodně zlepšilo celkový 

vzhled haly a přilákal více diváků.  

 

Další variantou je pořízení světelných efektů, které jsou vyuţívány na stadionu v Havířově. 

Ten hraje stejnou soutěţ a na zápasy chodí pravidelně kolem 1 500 diváků. Přičemţ z vlastní 

zkušenosti mohu potvrdit, ţe světelné efekty při vstřelení gólu domácího týmu jsou v hale 

senzační. Tato varianta je rozhodně levnější a také by přinesla určitě své ovoce. 
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10. ZÁVĚR 

 

Mým hlavním cílem bylo zanalyzovat finanční stránku a organizační strukturu v ledním 

hokeji v Novém Jičíně. Ten se skládá ze dvou klubů, a to HK Nový Jičín o. s. a HC 2000, s. r. 

o., který disponuje licencí pro 2. hokejovou ligu muţů. Všechny hokejové kluby se snaţí tyto 

informace zanechat utajené, ovšem po hlubším rozhovoru s vedením obou klubů se mi 

podařilo o navázání vzájemné spolupráce. Následně pak po rozhovorech a poskytnutých 

dokumentech se mi zdařilo tyto cíle náleţitě splnit. 

 

Po vysvětlení úkolů mé práce za účelem pomoci zlepšit celkově hokej v Novém Jičíně bylo 

vedení ochotno spolupracovat. Na základě dokumentů, které mi obě vedení poskytnula, si 

myslím, ţe jsem sestavil přehlednou finanční analýzu o stavu obou klubů. Mými dalšími cíly 

bylo vyhodnotit finanční zatíţenost mládeţe a výchovu v HK Nový Jičín o. s., který 

spolupracuje s ZŠ Jubilejní v Novém Jičíně. Na základě rozhovorů s vedením, trenéry, rodiči 

a ředitelem ZŠ Jubilejní si myslím, ţe i tyto cíle byly řádně splněny.  

 

HK Nový Jičín o. s. i HC 2000, s. r. o. spolu navzájem spolupracují a jejich společná úsilí 

mohou dovést hokej v Novém Jičíně postupem času na vyšší úroveň. Ovšem k tomu je 

zapotřebí zlepšit zejména práci s mládeţí, která je budoucností pro oba kluby. Na základě 

všech nasbíraných poznatků, jsem vytvořil doporučení, kterými by se mohly kluby nadále 

ubírat kupředu a celkově se dále zlepšovat. Je uţ pouze na nich, jestli se budou řídit mými 

návrhy nebo nikoli. Kaţdopádně si myslím, ţe má práce nebyla zbytečná a ţe realizace 

přinese přínos do ledního hokeje v Novém Jičíně. 

 

Rád bych pak poděkoval všem, kteří mi poskytli důleţité informace a dokumenty 

k vypracování mé práce. Zejména pak vedení obou klubů, jmenovitě Milanu Urbanovi a 

Lubomíru Formánkovi.  

 

Na úplný závěr bych pak popřál oběma klubům skvělé výsledky v nadcházející sezóně a příliv 

nových silných sponzorů, které by přinesly nové finanční prostředky pro jejich nadcházející 

vývoj. 
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