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1. Úvod 

 

S evolučním vývojem člověka jde ruku v ruce rovněž sport. Už od pradávna 

se u lidí objevovala vrozená soutěživost, jež se spolu s počátky sportu objevovala 

již při nácviku boje, kdy každý bojovník i zde potřeboval svého soupeře. Za sportovní 

začátky můžeme považovat také dochované literární památky, především tím myslím 

Epos o Gilgamešovi. Zde dojde k souboji hlavního hrdiny Gilgameše s Enkiduem, 

kteří ale majíc oba stejnou sílu, přestanou bojovat a stanou se přáteli. Již tento 

prastarý literární útvar, zapsaný klínovým písmem na dvanácti tabulkách, svědčí o 

sportovním chování. 

 

Člověk se dále vyvíjí, taktéž sport, kterému se lidé začínají věnovat ve stále 

větší míře. Soutěživí Řekové vymýšlejí řadu sportovních her, ve kterých poté 

porovnávají síly na Panhellenských a později Olympijských hrách. Sportu se ale 

věnují snad všechny národy. Mají své tradiční soutěže a z mnoha těchto 

prapůvodních her dále vznikají nyní existující sporty. 

 

Basketbal není mezi sporty výjimkou. Jeho počátky sahají do říše Aztéků, 

kteří měli hru zvanou tlachtli. Od novodobého basketbalu se pravidla lišila. Cílem bylo 

prohodit míč kruhem na zdi. Míč se nesměl chytat, mohl se snad pouze odbíjet (bližší 

pravidla nejsou známa). Kapitán vítězného družstva měl právo na šperky a oblečení 

diváků, kteří navštívili zápas. Kapitán poraženého týmu byl obětován aztéckým 

bohům. Tato pravidla se naštěstí do dnešní doby neuchovala. Novodobý basketbal 

vymyslel Dr. James Naismith roku 1891. Zastřešující mezinárodní organizace FIBA 

(Fédération Internationale de Basketball) byla založena až roku 1932. Tuzemská 

Národní basketbalová liga (NBL) vzniká 5 let poté roku 1937. 

 

Z basketbalu se u nás stal poměrně populární sport, který rovněž 

zaznamenal několik velkých úspěchů na světové scéně. Ty ovšem byly datovány 

pouze do roku 1989, od té doby boduje pouze ženský basketbal. Muži postupují na 

mistrovství Evropy, ale tam nejsou schopni čelit silné konkurenci starého kontinentu. 

Proto vyvstane otázka, čím je tento úpadek basketbalu způsoben. 
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Do roku 1989 byl sport a rovněž basketbal podporován ze státního rozpočtu 

a také finančně státními podniky. Veškeré týmy tedy měly dostatek prostředků pro 

kvalitní výchovu hráčů. Po roce 1989 státní podniky převážně přešly do soukromého 

vlastnictví, a noví majitelé už ke sportu nebyli tak štědří. Stejný problém nastal 

s přerozdělováním státních prostředků určených pro sport. Vzhledem k prováděným 

škrtům ve státním rozpočtu se tedy snižují příspěvky proudící k amatérským 

mládežnickým klubům, které se starají o výchovu, basketbalové základy a postupný 

herní růst budoucích hráčů. Tato situace může být rovněž důvodem snížení úrovně 

tohoto sportovního odvětví, které už nemusí dosáhnout takových úspěchů jako 

v průběhu 20. století.  

 

Cílem této diplomové práce bude zaznamenat činnost manažera při 

získávání finančních prostředků pro zajištění správného chodu mládežnického 

basketbalového klubu TJ Gymnázium Hladnov. V práci se bude pojednávat o tom, 

jak plánuje manažer finanční potřeby klubu, které jsou pro vykonávání hlavní činnosti 

naprosto nezbytné, a charakterizuje tyto potřeby. Dále uvede, s čím vším musí 

manažer počítat při zajišťování financí a jakým způsobem je může získat. Následně 

porovná plán se skutečností a předloží několik nápadů pro nalezení úspor. 
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2. Vymezení klíčových pojmů 

 

V této kapitole je mým cílem přiblížit základní pojmy týkající se činnosti 

manažera, tím rozumíme pojmy z oblasti sportu, managementu, marketingu, 

ekonomiky a účetnictví. Tyto pojmy je třeba osvětlit, protože budou používány i 

v následujících kapitolách. 

2.1. Sport 

 

Slovo „sport“ je anglosaského původu a odvozuje se od slova „disport“. 

Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně útěk od práce, od povinnosti k zábavě. 

Jedná se o pohybovou aktivitu, což vylučuje činnosti, kde se soutěží pouze pomocí 

duševních schopností nebo štěstí - například deskové hry, počítačové hry nebo 

hazardní hry. Aktivita má jasná pravidla, podle kterých se soutěží - to vylučuje 

z oblasti sportu například válku. Má soutěžní charakter, dochází k poměřování 

výsledků - to vylučuje například bojová umění provozovaná nesoutěžním filosoficky 

zaměřeným způsobem nebo jógu.  [1 - Čáslavová] 

 Basketbal 

 

Basketbal, česky též košíková, je kolektivní míčový sport, ve kterém se dva 

týmy s pěti hráči na hřišti snaží získat co nejvíce bodů vhazováním míče do obroučky 

basketbalového koše a zabránit protihráčům, aby body získali. 

Hru vytvořil v roce 1891 Dr. James Naismith pro zpestření zimní sportovní 

přípravy svých studentů. I přes to, že se v původní podobě jednalo o nepříliš 

dynamický sport (pravidla neumožňovala pohyb s míčem), získal si brzy značnou 

popularitu a rychle se rozšířil nejen ve Spojených státech. V roce 1932 byla založena 

Mezinárodní basketbalová federace (International Basketball Federation). V roce 

1936 byl basketbal zařazen na pořad olympijských her a od roku 1976 se koná i 

ženský basketbalový turnaj. Od roku 1992 se mohou účastnit basketbalového turnaje 

na olympijských hrách profesionální hráči. 
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Obliba basketbalu roste. Tato sportovní hra patří k nejfrekventovanějším 

pohybovým aktivitám ve školní tělovýchově na všech typech škol, stále více proniká 

do zájmových a zájmově rekreačních tělovýchovných útvarů. Na amatérské i 

profesionální úrovni vznikají různé formy tzv. street-basketbalu či také streetballu 

(„basketbalu na ulicích“), v prázdninových měsících se pořádají na různých věkových 

i výkonnostních úrovních basketbalové „kempy“ atp. [11 - Velenský] 
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2.2. Pojem management, sportovní management 

 

 Anglickému pojmu „management“, tolik a tak často frekventovanému 

v odborné literatuře, v denním tisku i v běžném životě, terminologicky odpovídá 

české slovo „řízení“ a to především řízení podnikové ve smyslu řízení všech 

podnikových činností (výzkum, vývoj, výroba, prodej). Tím se tento pojem odlišuje od 

užšího pojmu „řízení dílčích procesů“, zejména výrobních, technologických aj., 

anglická literatura v tomto smyslu užívá termín „control“. [2 - Durdová] 

„Sportmanagement“, pojem používaný v americké a západoevropské 

literatuře, je u nás často překládán jako „sportovní management“. Pokud ale chceme 

zachovat hledisko našich tradičních podmínek, je obsahově správnější termín 

„management tělesné výchovy a sportu“. [2 - Durdová] 
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2.3. Manažerské funkce 

 

Plánování 

Rozhodovací proces volby cílů a prostředků k jejich dosažení. Smyslem je 

stavění mostů mezi tím, kde jsme a tím, kam se chceme dostat. Je nejdůležitější 

manažerskou funkcí, protože je východiskem pro všechny ostatní. 

 

Hlavní charakteristiky: 

- prostředek volby záměrů a cílů, jejich dosažení, 

- priorita plánování v systému manažerských funkcí, 

- využití plánování všemi manažerskými funkcemi, 

- prostředek efektivní realizace všech činností. 

Plánování předchází realizaci všech dalších následných manažerských 

funkcí, protože zahrnuje stanovení cílů. 

Efektivnost plánování bývá hodnocena podle míry dosažení vytyčených 

záměrů a cílů s ohledem na vynaložené náklady a míry uspokojení zájmových 

skupin. 

Plán představuje jakýkoliv promyšlený, uvědomělý postup budoucích 

činností, má podobu: poslání, cíle, strategie, taktiky, postupu, pravidel, programu, 

rozpočtu. 

Plánovací proces: 

- Uvědomění si příležitostí a hrozeb z hlediska vnějšího a oborového 

okolí a silných a slabých stránek organizace. 

- Stanovení cílů – k čemu chceme směřovat, jak a kdy si toho přejeme 

dosáhnout. 

- Zvažování plánovacích předpokladů – v jakém prostředí vnějším, 

oborovém a vnitřním budou naše plány realizovány. 
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- Stanovení alternativ – jaké jsou reálné alternativy pro dosažení našich 

cílů. 

- Porovnání alternativ a cílů – které alternativy se jeví jako 

nejefektivnější. 

- Výběr alternativ – volba postupu činností, které budeme prosazovat. 

- Formulování pomocných plánů – investic, náboru… 

- Numerické vyjádření plánů pomocí rozpočtu – zpracování. 

Tomuto postupu se říká SWOT analýza. Název je odvozen od počátečních 

písmen: Strenghts (silné stránky firmy), Weaknesses (slabé stránky firmy), 

Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby, nebezpečí). 

Organizování 

Pokud máme zvolen cíl a stanoven způsob jeho dosažení, je třeba tento 

postup efektivně zorganizovat, rozmístit a uspořádat všechny disponibilní zdroje 

organizace tak, aby existovala reálná šance vytyčených cílů zvoleným postupem a ve 

stanoveném časovém horizontu dosáhnout. Zejména u lidských zdrojů organizace 

zajistit: 

- kdo a co má dělat, kdo je odpovědný za výsledky, 

- odstraňování organizačních překážek při uskutečňování plánovaných 

činností, 

- existenci rozhodovací a komunikační sítě nezbytné k řešení 

očekávaných problémů. 

Podstata organizování spočívá v budování prováděcí organizační struktury, 

která vytvoří vhodné prostředí pro efektivní spolupráci jednotlivců a skupin při 

dosahování stanovených cílů. 

Proces organizování: – identifikace a klasifikace potřebných činností – 

seskupování činností podle zdrojů a situací – delegování pravomocí – horizontální a 

vertikální koordinace pravomocí a informačních vztahů – personalistika – vedení – 

kontrolování. 
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Personalistika 

V každé organizaci je personální útvar zajišťující řízení lidských zdrojů. 

Personalistika je proces získávání potřebných a schopných pracovníků, jejich 

adaptace v novém prostředí a udržení na zvolené pozici. Využívá poznatky z oblasti 

psychologie, sociologie, práva a organizace práce. 

Hlavní úkoly personálního managementu: 

- nábor a výběr pracovníků, 

- adaptace pracovníků v novém prostředí, 

- rozvoj pracovníků ve prospěch firmy i osobnosti pracovníků, 

- hodnocení podle výsledků práce i chování, 

- stabilizace (udržení) pracovníků. 

Výběru zaměstnanců předchází analýza požadavků. Pro tuto personální 

strategii je výhodná zcela otevřená komunikace.  

Komunikace, je sdělování (výměna informací). Existují tři formy komunikace: 

verbální, neverbální, činy. Komunikační proces je tvořen konkrétními prvky a probíhá 

v určitých fázích. 

Rozvoj osobnosti je znamenitým prostředkem k dosahování firemních cílů. 

Osobní rozvoj prochází čtyřmi stupni: motivace, znalosti, dovednosti, návyky. 

V organizaci je třeba vytvořit příznivé podmínky. 

Motivace je důležitá k dosažení firemních cílů a k růstu osobního rozvoje. 

Může být vnitřní nebo vnější. Z této skutečnosti vychází takzvaný incentivní 

management. Motivace je funkcí: 

- intenzity vnitřního napětí, 

- hodnot a cílů, 

- pravděpodobnosti dosažení cíle. 
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Vedení 

Vedení je cílevědomý proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost úspěšně 

naplnila firemní cíle. Vést a řídit lidi vyžaduje dvě základní dovednosti: 

- vytvářet energii – umění zaujmout, motivovat, vzbudit elán, 

- usměrňovat energii – správný směr, tempo, využití zdrojů. 

Styl řízení (způsoby využívání pravomoci): 

- autokratický styl – vedoucí rozhoduje sám, uděluje příkazy, odmítá 

diskusi, očekává bezpodmínečné plnění příkazů, 

- demokratický styl – partnerský, podřízení jsou důvěryhodní lidé, 

diskuse, 

- liberální styl – vedoucí seznámí podřízené s úkoly a doufá, že vše 

dobře dopadne. 

Nejlépe charakterizují způsoby řízení Linkertovy systémy managementu: 

- exploativně autoritativní systém – autoritativní manažeři, nedůvěra 

k podřízeným, podceňování, negativní motivace, komunikace jen 

jednosměrná – příkazy, 

- laskavě autoritativní systém – oboustranná důvěra a komunikace, 

odměny i tresty, manager v roli otce, 

- konzultativní systém – obousměrná komunikace, základní rozhodnutí 

na nejvyšší úrovni, motivace je pozitivní, 

- participativně skupinový systém – plná důvěra podřízeným, komunikace 

je plně rozvinutá a obousměrná, Linkert myslí, že tento způsob je 

nejefektivnější. 

Kontrolování 

Podstatou je objektivní hodnocení vykonané práce z hlediska vytyčených 

cílů. Smyslem je korekce pracovních procesů tak, aby bylo cílů co nejefektivněji 

dosaženo v zájmu dalšího rozvoje organizace. Má preventivní charakter. 
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Základní kontrolní proces se skládá ze tří kroků: 

- stanovení standardů, 

- měření vykonané práce z hlediska stanovených standardů, 

- korekce zjištěných odchylek od standardů a plánů. 

Standardy jsou kritéria vykonané práce a představují určité klíčové body 

z celkových plánů, vyhodnocuje se vykonaná práce, aniž by manager musel 

kontrolovat veškeré podrobnosti plnění plánu. Pokud proces probíhá ve stanovených 

mezích, není třeba do něj zasahovat. V praxi ověřené standardy: fyzické, nákladové, 

kapitálové, příjmové. 

Měření vykonané práce závisí na jejím charakteru a příslušných 

standardech. Kontrolní systémy využívají část své energie k zajištění zpětné vazby a 

z ní vyplývajících opatření. Systémy manažerské kontroly s jednoduchou zpětnou 

vazbou jsou zaměřeny na výstupy, v současné manažerské praxi převládají, což není 

příznivé. Čím později získá manažer informaci zpětné vazby o výsledcích řízených 

procesů, tím více bude oslabena efektivnost řízení. Ani tehdy, získá-li informaci 

v reálném čase, neumožňují tyto systémy provádět korekci také v reálném čase. 

Systémy manažerské kontroly s předstihovou vazbou jsou preventivně orientované 

systémy zaměřené do budoucnosti. Signalizované odchylky jsou podnětem ke 

korektivním opatřením managementu, jehož cílem je zabezpečit výstupy v souladu 

s plánem. Praktické použití vyžaduje: 

- provést analýzu stávajících plánovacích a kontrolních procesů, 

- vytvořit model transformačního procesu vstupů do výstupů systému, 

- zvolit klíčové vstupy a stanovit pro ně standardy, 

- zajistit měření vstupních proměnných a následnou algoritmizaci 

transformace podle vytvořeného modelu, 

- vyhodnocovat kolísání reálných vstupních hodnot od vstupních 

standardů a jejich vliv na standardy výstupů, 



19 

 

- zkoumat aktuálnost transformačního modelu, váhy klíčových vstupů a 

standardů a provádět případné úpravy, 

- udělat včas nezbytná opatření týkající se vstupů nebo transformačního 

procesu, pokud budou analýzou zjištěny odchylky skutečnosti od 

standardů. 

Efektivní kontrolní systém pomáhá managementu organizace dosáhnout 

stavu, kdy vynaložená práce probíhá podle plánu a náklady související s tvorbou, 

zavedením a fungováním kontrolního systému jsou úměrné jeho efektům. Každá 

kontrola je spojena s určitými náklady a požadavky. Prvním z nich je například 

požadavek přizpůsobit kontrolu specifikům organizace. 

K efektivnosti kontroly vede i snaha o co největší objektivnost. Dalšími 

požadavky jsou: pružnost (schopnost reagovat na změny), kultura organizace a 

dotažení do konce (odstranění odchylek od standardů s využitím plánování, 

organizování, personalistiky a vedení). 

Každá z kontrolních funkcí v sobě obsahuje standardní postup manažerské 

práce: analýza problému, rozhodování, realizace rozhodnutí včetně koordinace => 

tyto tři kroky bývají také označovány za manažerské funkce. [6 - Lednický] 
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2.4. Marketing, sportovní marketing 

 

„Marketing“ je společenský řídící proces, kde jednotlivci a společenské 

skupiny získávají to, co potřebují a požadují: tvorby, nabídky, směny hodnot výrobků 

a služeb s ostatními. Je to vztah mezi nabízejícím a poptávajícím. Je úzce spjat 

s tržní ekonomikou a vyvíjí se zároveň s vývojem ekonomik každé země.  

„Sportovní marketing“ je specifickou oblastí marketingu. B. G. Pitts a D. K. 

Stotlar (1996) definují sportovní marketing jako „proces navrhování a zdokonalování 

činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby 

byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy“. [4 - Durdová] 

Nástroje marketingu 

Základními nástroji marketingu jsou: 

- tvorba poptávky, 

- průzkum trhu, 

- plánování výrobního programu, 

- propagace výrobků a služeb. 

Při tvorbě marketingového plánu se často používá tzv. zásada 4P. Konkrétní 

způsob naplnění jednotlivých zásad se nazývá marketingový mix. 

Marketingový mix 4P – produkt (Produkt), cena (Price), distribuce (Place), 

komunikace (Promotion). Jde o tradiční nástroje, principy a prostředky marketingu. 

Dále existuje také marketingový mix 5P – je rozšířen o položku lidé (People). 

[4 - Durdová] 

Cíle a SMART analýza 

Funkce plánování začíná stanovením budoucích cílů, které musí uspokojit 

očekávání mnoha skupin uvnitř i vně organizace (v organizačním prostředí), přičemž 

jejich zájmy jsou často protichůdné. Poslání organizace se tak konkretizuje ve vizích 

a cílech, přičemž na rozdíl od vize (představy) jsou cíle racionální konkretizací 

poslání. Zároveň jsou často ideálem organizace (dobře zvolené cíle). 
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Cíle tudíž znamenají konečný stav, ke kterému by měly plánovací aktivity 

směřovat. Jsou to v podstatě konečné výsledky budoucí činnosti. Cíle organizace 

mohou být formulovány v různé míře obecnosti, mohou mít různou hierarchickou 

strukturu a tvořit hierarchickou soustavu cílů podniku. Členění cílů v návaznosti na 

soustavu plánů organizace může potom vypadat takto: 

Strategické plánování:  

- obecné cíle, 

- strategické cíle organizace. 

Taktické plánování: 

- cíle jednotlivých funkčních oblastí, 

- cíle jednotlivých organizačních článků. 

Operativní plánování: 

- cíle jednotlivých funkčních pracovišť, 

- cíle jednotlivých zaměstnanců. 

 Obecně lze charakterizovat dobře zaměřený obsah cílů zkratkou SMART, 

což znamená: 

Specific = cíle musí být specifické, originální, 

Measurable = cíle musí být měřitelné, 

Aligned = cíle musí být akceptovatelné rozhodujícími zájmovými skupinami, 

Realistic = cíle musí být realizovatelné silami organizace za stanovených 

podmínek, 

Timed = cíle musí být termínované, tj. časově určené limity dosažení. 

Současně cíle musí být určovány ve všech oblastech činností organizace, 

které naplňují celkové poslání organizace. [6 - Lednický] 
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2.5. Charakteristika nestátní neziskové organizace 

 

Nestátní neziskové organizace, jak už z názvu vyplývá, nejsou založeny za 

účelem maximalizace zisku. To ovšem neznamená, že by nemohly zisk vygenerovat. 

Pokud se tak stane, investuje jej organizace zpět do své činnosti. Neziskové 

organizace se většinou snaží získat dodatečné zdroje z dotací, darů, příspěvků, atd. 

Nestátní neziskové organizace jsou autonomní vůči státu a existují téměř ve všech 

oblastech lidské činnosti. Často rozšiřují nabídku organizací veřejného sektoru a 

vzájemně se doplňují. Pracují v řadě velmi různých oblastí, často veřejně 

prospěšných (sociální služby, péče o zdravotně postižené, ochrana životního 

prostředí, ochrana kulturních památek) a také v oblasti tělesné kultury, především 

sportu. Soustavnou sportovní činnost, nebo také tělovýchovnou sportovní činnost 

vyvíjí dnes v České republice okolo dvaceti tisíc klubů a jednot, z nichž drtivá většina 

má charakter nestátní neziskové organizace, tedy instituce organizované (zakládací 

smlouva nebo zřizovací listina, organizační struktura, náplň činnosti) a soukromé 

(oddělené od státu, ne od státních peněz), které jsou financovány z vlastních zdrojů. 

[7 - Mrvík] 

 

Nezisková organizace, tělovýchovná jednota 

Jako neziskové organizace jsou obvykle nazývány organizace založené pro 

výkon veřejně prospěšné činnosti, které mají ve společnosti nezastupitelný význam. 

Protože většina sportovních organizací má formu občanského sdružení a ta jsou 

příkladem organizace s veřejně prospěšnou činností, pak jsou tedy tyto sportovní 

organizace typem neziskových organizací.  

Tělovýchovná jednota (sportovní klub) sdružuje provozovatele různých 

sportů a má přímou ekonomickou vazbu na zastřešující sportovní asociaci i na 

jednotlivé samostatné asociace (prostřednictvím svých oddílů). Pokud čerpá 

prostředky ze státního rozpočtu, děje se tak prostřednictvím zastřešující nebo 

samostatné sportovní asociace. Ve vztahu k ostatním veřejným rozpočtům (obce) 

vystupuje samostatně. Má právní subjektivitu. [4 - Durdová] 
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Sportovní a tělovýchovná občanská sdružení v České republice 

Sportovní a tělovýchovné spolky jsou v českých podmínkách tradiční 

základnou dobrovolné tělovýchovy a sportu. Na jejich organizaci se podílejí 

desetitisíce dobrovolníků – trenérů, cvičitelů, funkcionářů, a to výrazně snižuje 

soukromé i veřejné náklady na tuto oblast. 

 

V roce 1990, po zrušení zákona č. 68/1956 Sb. o organizaci tělesné 

výchovy, byly vytvořeny základní podmínky pro transformaci tělovýchovného a 

sportovního hnutí u nás. V souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 

došlo k podstatnému rozšíření 56 různě profilovaných občanských sdružení. Řada z 

nich navázala na činnost, kterou přerušila éra komunistické diktatury (Česká obec 

sokolská, Orel, Svaz dělnických tělovýchovných jednot Československa…), jiné 

vznikly nově.  

 

Jak již bylo výše uvedeno, soustavnou sportovní činnost nebo tělovýchovnou 

spolkovou činnost vyvíjí v České republice v současnosti okolo 20 000 lokálně 

působících klubů a jednot, navíc potom na 150 sportovních svazů s celostátní 

působností. Většina z nich se pak ještě dále sdružila do zastřešujících sportovních 

institucí jako např.: Český svaz tělesné výchovy, Česká obec sokolská, Česká 

asociace sportu pro všechny.  

 

Potřeba užší koordinace a zastupování společných zájmů občanských 

sdružení v této oblasti, zejména ve vztahu ke státu a jeho institucím, přivedla deset 

nejpočetnějších zastřešujících organizací a spolků (Asociace školních sportovních 

klubů České republiky, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České 

republiky, Autoklub České republiky, Česká asociace Sport pro všechny, Česká obec 

sokolská, Český olympijský výbor, Český střelecký svaz, Český svaz tělesné 

výchovy, Orel, Křesťanská tělovýchovná organizace, Klub českých turistů) k 

vytvoření Všesportovního kolegia ČR, které vzniklo v roce 1994. Zastupuje zájmy 2,9 

mil. registrovaných sportovních občanů všech věkových kategorií, snaží se obhajovat 

a prosazovat zájmy malých a neziskových tělovýchovných jednot a sportovních 

klubů, které provozují veřejně prospěšnou činnost.  
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Všesportovní kolegium bylo dosud působící bez právní subjektivity, ale nyní 

je ustaveno jako samostatný právní subjekt v podobě zájmového sdružení a první 

zasedání nového Všesportovního kolegia ČR proběhlo 7. 10. 2010. [5 - Hamerník] 
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2.6. Získávání financí neziskových organizací v oblasti sportu 

 

Tato kapitola je zaměřena na popsání jednotlivých pojmů souvisejících se 

získáváním financí, potřebných pro chod a fungování sportovního klubu. 

Sponzoring 

„Sponzoring“ představuje významný specifický prostředek sloužící k získání 

dodatečných finančních zdrojů, věcných darů, produktů a služeb osobám a 

organizacím ve sportovní, kulturní a sociální oblasti za účelem dosažení jejich 

marketingových cílů. Současné trendy směřují častěji k věcným darům, kterými 

bývají například technická zařízení nebo vlastní produkty. Současný sponzoring jako 

nástroj marketingu, je založen na principu služby a protislužby.  

Sponzoring ve sportu znamená obvykle právní vztah mezi sponzorem 

(firmou, společností, jednotlivcem) a sponzorovaným (sportovní organizace, klub, 

sportovec), ve kterém dochází k vzájemnému uspokojování zájmů obou partnerů. 

Sponzorovaný očekává od sponzora finanční prostředky, materiální dary či služby, 

sponzor za ně vyžaduje nejčastěji reklamu samotné firmy (společnosti) nebo jejích 

produktů, které budou prezentovány při různých sportovních příležitostech. [4 - 

Durdová] 

Formy sponzorování 

Formami a typy sponzoringu ve sportu se nejvíce zabývá docentka Durdová, která 

uvádí tyto charakteristické formy: 

 

1. Sponzorování jednotlivých sportovců 

Tato forma je nejvíce rozšířena ve vrcholovém sportu. Osobnosti sportovců 

jsou zároveň garanty kvality a úspěchů aktuálních výrobků či služeb podnikatele, 

resp. podniku. Sponzorská smlouva (při uzavření s jednotlivcem smlouva o reklamě) 

obsahuje vedle práva provádět reklamu za pomoci vyobrazení sportovce na svých 

produktech většinou i jiná opatření na podporu prodeje např. autogramiády, akce pro 

spotřebitele, hry o zisk, předvádění výrobků apod. Sportovec dostává na druhé 

straně vedle finanční podpory často i další materiální pomoc jako sportovní oblečení, 

náčiní nebo vozidlo atd. 
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2. Sponzorování sportovních týmů 

Tato forma se také hojně objevuje i ve výkonnostním sportu a sportu pro 

všechny. Sponzor poskytuje zejména finance, sportovní vybavení, ubytovací služby, 

dopravu, automobily. Sponzorovaný tým nabízí především reklamu umístěnou na 

dresu, reklamu prostřednictvím inzerce, opatření na podporu prodeje – autogramiády 

apod. jako u jednotlivého sportovce. 

 

3. Sponzorování sportovních akcí 

U tohoto typu sponzorování výrazně stoupají možnosti, které lze nabídnout 

sponzorovi: zejména je využívána plejáda reklamních možností od programového 

sešitu, vstupenek, reklamy o přestávkách až po uvádění titulu „hlavní sponzor“ akce. 

Návrhy všech protivýkonů ze strany uchazeče o sponzorování bývají obvykle 

konkretizovány a doloženy v tzv. „sponzorských balíčcích, o kterých bude zmínka 

později. 

 

4. Sponzorování sportovních klubů 

Tato forma nabízí nejširší možnosti z hlediska činností, které lze nabídnout 

sponzorovi. Tím, že např. sportovní klub disponuje jak sportovci, sportovními 

družstvy, svými profesionálními odděleními, pořádá sportovní akce atd., jde šířka 

nabízených protislužeb do velkého rozmezí. V první řadě může klub nabídnout 

produkty, které vznikají prostřednictvím jeho sportovní činnosti: nabídky různých 

tělovýchovných služeb, sportovních akcí, rozličné druhy doplňujících činností 

(rehabilitace), a zvláštní akce (soustředění). Dále pak je třeba vyjasnit, jaké má další 

nabídky, které se nevztahují přímo ke sportu – např. zprostředkovatelské služby, 

ubytovací služby atd. [4 - Durdová] 

Možnosti spolupráce se sponzory: 

 

Sponzorský balíček 

Sponzorský balíček je písemně dokumentován a doložen určitou cenou. 

Jedná se o specifikaci rozsahu a úrovně nabízených výkonů sportovního klubu, 

organizace za poskytnutí finančních prostředků ze strany sponzora. Ceny se mění 

v závislosti na velikosti organizace, akce, rozsahu, zúčastněných sponzorů apod.  
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Typy sponzorování dle počtu zúčastěných subjektů 

- „exkluzivní sponzorování – spojené s titulem „Oficiální sponzor – za vysokou cenu 

sponzor přejímá veškeré protivýkony, 

- hlavní sponzorování – hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější 

protivýkony, vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti, 

- kooperační sponzorování – protivýkony jsou rozděleny mezi větší počet různých 

sponzorů, přičemž se dá využít rozličné doby platnosti sponzorských smluv“1.  

 

Součástí sponzorských balíčků je: 

- forma sponzorování – exkluzivní, hlavní, kooperační sponzor, 

- délka případné spolupráce (jednorázově, delší časové období), 

- požadovaná částka či materiální krytí, 

- vymezení strategických cílů pro požadované období (sportovní cíle, apod.), 

integrace do marketingových plánů společností (analýza produktů, služeb, 

reklamní kampaně apod.), 

- přínosy sponzorování pro společnosti (image firmy, firemní identita apod.), 

- stručné hodnocení činnosti (výsledky, analýzy, historie), 

- formy reklamy a možnosti prezentace partnera (dres, sportovní náčiní, apod.), 

- další formy propagace (tiskové konference, autogramiády, reklamní kampaně, 

mediální kampaně apod.), 

- kontaktní informace. [4 - Durdová] 

 

Mecenáš 

„Mecenáš“ je termín, který pochází z latiny, kde znamenal podporovatel 

umění a věd. Název vznikl podle jména starořímského diplomata, podporovatele 

družiny básníků G. C. Maecenata. V moderní mluvě má slovo mecenáš synonymum 

ve slově sponzor, avšak na rozdíl od skutečného sponzora za svou finanční podporu 

„mecenáš“ nepožaduje žádnou protislužbu. 

                                                 
1
 Durdová, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu (str.56) 
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Reklama 

Pojem vznikl z latinského slova „reclamare“, tj. „znovu křičet, opakovaně 

křičeti“, což odpovídá dřívější komunikaci obchodníků. Reklamu chápeme 

v současnosti nejčastěji jako formu komunikace s komerčním záměrem. [4 - 

Durdová] 

„Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená 

zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména 

podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, 

prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci 

ochranné známky.“ Takto reklamu vymezuje Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy. 

Základní funkce reklamy: 

- Informativní – potenciální zákazník se prvotně dovídá o existenci 

produktu. Reklama je mířena na rozum zákazníka – „racionální 

reklama“. 

- Ovlivňovací – reklama má získat zákazníka, aby využil nabídku 

produktu určitého výrobce. Jedná se o získání zákazníka pro zboží, 

které nabízí více firem. Je působeno na emoce zákazníka (slevy, 

výhody, dárky, vzorky atd.). Hovoříme o „emocionální reklamě“. 

- Upomínací – výrobek je již v podvědomí zákazníka, ale reklama má 

upozornit, že je stále na trhu. 

Pro stanovení úspěšného průběhu komunikačního působení od vnímání a 

uložení do paměti až po nákup je důležitá: 

- Znalost cílové skupiny, 

- Znalost jak, kdy a kde komunikovat. [4 - Durdová] 

Dar 

„Dar“ poskytuje mecenáš a klub (organizace) ho příjme, aniž by za něj 

poskytoval nějakou protislužbu. Jediná povinnost, která z přijetí daru vyplývá je 

úhrada darovací daně. Tu však klub, organizace či soutěž nemusí ve většině případů 
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platit, podá-li do 30 dnů žádost o prominutí k příslušnému Finančnímu úřadu. Od 

darovací daně je příjemce osvobozen v případě, že se jedná o dar nepřesahující 

20 000,- Kč. „Dar“ může mít formu finanční, statku či služby.  

Dotace 

„Dotace“ je příjmem sportovních organizací z prostředků státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv, národního fondu určeného pro stanovený účel, z rozpočtu 

kraje, města nebo obce. „Dotace“ může být také čerpána ze zdrojů Evropské unie, 

podle toho pro jaký účel je použita. Při užívání dotací je tělovýchovná organizace 

povinna podat poskytovatelům přehled a vyúčtování jejich čerpání. Pokud dotace 

není čerpána za tímto účelem, ale je použita k jinému financování, je organizace 

povinna tuto dotaci vrátit. 

Příspěvek 

„Příspěvek“ může organizace využívat za jakýmkoliv účelem a nemusí 

dokládat jeho čerpání.   

Odstupné, výchovné 

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

za to obdrží finanční odměnu, jejíž 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 spojené s výchovou sportovce. [4 - Durdová] 
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3. Výzkumné metody a techniky  

 

 

Výzkumné metody a techniky představují způsoby postupů a prostředky, 

které zjišťují vědecké poznatky a posuzují tak zkoumaný objekt. Možností pro 

zkoumání je více, v každé metodě či technice se používají různé sociologické 

techniky. Tyto metody a techniky jsou pomyslnými pracovními nástroji při 

shromažďování materiálu a sběru dat, potřebných pro interpretaci. 

Pro výzkumné šetření jsem zvolil práci s dokumenty a rozhovor, protože se 

ve své práci zaměřuji pouze na jeden konkrétní klub. 

Práce s dokumenty 

Jedná se o techniku výzkumného šetření, kdy jsou v terénu sesbírána 

potřebná data v podobě dokumentů. Dokumenty jsou následně šetřeny a data v nich 

zjištěná jsou interpretována. Při výběru dokumentů se řídíme hlavně jejich 

relevantností pro náš výzkum a mírou věrohodnosti dokumentů. 

Rozhovor 

Při rozhovoru dochází k bezprostřednímu kontaktu mezi dotazujícím a 

odpovídajícím členem výzkumu. Tento aspekt činí z rozhovoru velice silný nástroj pro 

získání dat, dotazující může své otázky upřesnit nebo přeformulovat v případě, že 

odpovídající si není zcela jist, zda pochopil otázku. Rozhovor může mít několik 

forem: 

- Rozhovor individuální - v tomto rozhovoru je na straně odpovídající 

pouze jeden člen, který odpovídá na otázky. Poskytuje tak potřebná 

data pro následné šetření.  

- Rozhovor skupinový - při tomto druhu rozhovoru je na straně 

odpovídající přítomno členů více, někdy se tento rozhovor označuje 

jako beseda. 

- Rozhovor volný - dotazující má pouze hrubý koncept rozhovoru a při 

rozhovoru improvizuje a reaguje tak na jeho vývoj. 
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- Rozhovor standardizovaný - v tomto případě má dotazující člen 

rozhovoru předem připravené otázky, které odpovídajícímu klade 

přesně tak, jak si je připravil. 

V případě této práce byl použit rozhovor individuální, jelikož v klubu je pouze 

jeden manažer, který rozhovorem poskytoval potřebné informace o fungování klubu. 

[3 - Durdová] 
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4. Vlastní výzkumné šetření v konkrétním basketbalovém 

klubu 

 

Kapitola přibližuje práci týkající se financování malého mládežnického 

basketbalového klubu TJ Gymnázium Hladnov (dále jen TJ GH), který sídlí ve 

Slezské Ostravě na Hladnovské ulici. Informace, vztahující se k financování TJ GH 

jsem získal od manažera klubu, který byl ochoten mi je poskytnout jak už ve formě 

dokumentů, tak formou rozhovoru. 

 

Klub byl založen roku 1991 jako občanské sdružení. TJ GH má stejnou právní 

formu po celou dobu působení. Rovněž nezměnil své zaměření, což je být výhradně 

mužským basketbalovým družstvem. Toto občanské sdružení má svého předsedu, 

který je zároveň manažerem klubu, rovněž je také ve funkci tajemníka, pokladníka, 

hospodáře, organizačního pracovníka a trenéra. Občanské sdružení se pravidelně 

schází prostřednictvím trenérských rad, kde projednává veškeré dění týkající se 

klubu. Trenérská rada čítá 4 členy a periodicita schůzek je nepravidelná. 

 

Do letošní sezóny má klub zapojeny do soutěží pouze 3družstva a to z důvodu 

nedostatku zaplnění zbývajících kategorií dostatečným počtem hráčů. Do 

mistrovských soutěží jsou zapojeny pouze družstva minižáků, U16 a mužů. Dále je 

v TJ GH vedena přípravka, ta však není přihlášena do žádné soutěže. Nutno 

podotknout, že muži jsou hlavně hráči ročníkově spadající do kategorie U20. 

Družstvo hraje mužskou soutěž z důvodu vyšší kvality, než kterou poskytla kategorie 

U20. Bohužel věkové kategorie do 14 let a do 18 let nemohly být zapojeny do soutěží 

z důvodu nedostatku hráčů. Klub má do letošní sezóny zapojeno 70 hráčů, kteří jsou 

zapsáni na hrací soupisky. Navíc je zde přípravka, která čítá dalších 20 dětí.   

 

TJ GH se může pochlubit výchovou kvalitních hráčů. Je líhní sportovců, kteří 

bojují na palubovkách nejvyšší české basketbalové soutěže Mattoni NBL. Další hráči 

hrají v kvalitních prvoligových a druholigových týmech, kde jsou rovněž pravidelně 

nasazováni do hry. 
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Jakékoliv další informace a tabulky týkající se klubu, které mi byly poskytnuty 

pro tvorbu této diplomové práce, jsou čerpány z dokumentů klubu, z vlastní tvorby, 

popřípadě z manažerova verbálního podání. 
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4.1 Příprava rozpočtu 

 

Než vůbec manažer začne tvořit finanční plán pro nadcházející sezónu, je 

zapotřebí, aby si připravil rozpočet. Základem jakéhokoliv plánování (nejen rozpočtu) 

je SWOT analýza, jelikož určení silných a slabých stránek, případně možných 

příležitostí či hrozeb, je velice důležité pro úspěšný chod klubu a zároveň i pro 

úspěšnou přípravu rozpočtu. Po vytvoření SWOT analýzy se manažer může zaměřit 

na stanovení jednotlivých cílů, které jsou originální, měřitelné, termínované a hlavně 

realizovatelné silami klubu, což je v podstatě vytvoření vlastní SMART analýzy. Co 

se týče zajištění financí, jsou pro nás nejdůležitější cíle ekonomické. Spadají hlavně 

do měřitelných cílů a dá se podle nich určit, zda tým hospodařil se svým rozpočtem 

správně. Bez stanovení ekonomických cílů nemůže klub správně fungovat a 

vykonávat svou činnost. 

Náklady 

Pro přípravu rozpočtu je důležité znát počet družstev, která se zapojí do 

nadcházející sezóny a také úroveň soutěží, v nichž budou figurovat. Podle toho pak 

manažer ví, kolik bude povinen uhradit za startovné v jednotlivých soutěžích.  Zná-li 

počet družstev v jednotlivých kategoriích, musí rovněž mít seznam hráčů, protože 

podle počtu dětí zapojených do tréninku a zápasů získává peníze formou dotací.  

 

TJ GH je v sezóně 2010\2011 zapojena pouze do tří soutěží. Jak už jsem 

uvedl v úvodu kapitoly o financování, je to hlavně z důvodu nedostatku dětí určitých 

ročníků, proto TJ GH hraje v kategoriích minižáků, v kategorii U16 pro hráče do 

šestnácti let a v kategorii mužů, kde figurují převážně mládežníci okolo dvaceti let. 

Nejmladší členové klubu, kteří jsou zapojeni pouze do trénování v přípravce, hrají 

pouze přátelské zápasy, protože jejich výkonnost a schopnosti nejsou ještě na 

soutěžní úrovni, ale postupem času se samozřejmě dostanou i do samotné soutěže. 

Přípravka je zárukou, že se klub vyvaruje případného nedostatku dětí v budoucnu. 

V tabulce 4.1.1 je uveden počet hráčů v jednotlivých kategoriích. 
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Tabulka 4.1.1 Počet družstev a hráčů 

Družstvo Počet hráčů Startovné v Kč 

1. Minižáci 20  600 

2. U 16 15  1000 

3. Muží 15  2000 

4. Přípravka 20 Neplatí soutěž 

 

Manažer kromě počtu hráčů v jednotlivém družstvu také potřebuje vědět, na 

jaké úrovni jednotlivá družstva hrají. Podle úrovně hrané soutěže potom musí upravit 

rozpočet, protože týmy hrající krajskou soutěž nepotřebují takové množství peněz 

jako družstva hrající celorepublikovou soutěž. Ti se samozřejmě neobejdou bez větší 

potřeby financí, kterými uhradí dopravu na zápasy hrané „venku“. 

 

Další důležitou informací pro tvorbu rozpočtu a určení výše nákladů je počet 

zápasů, které ono družstvo hraje „doma“ či „venku“ a zda nečeká jedno či více 

z družstev kvalifikace o vyšší soutěžní úroveň. Pro domácí zápasy je výše rozpočtu 

nižší, ale musí být zakalkulovány výdaje na pronájem haly a odměny rozhodčím. 

Venkovní zápasy doprovází platba za dopravu, popřípadě ještě stravu a ubytování, 

pokud je to nezbytné. 

 

Tabulka 4.1.2 Rozpis všech utkání TJ Gymnázium Hladnov pro sezónu 2010\2011 

Datum Soutěž Domácí Hosté Plán. náklady v Kč 

pá 24.9. OP   muži Start Havířov Hladnov 300 

so 25.9. U16 Hladnov Krnov 1200 

pá 1.10. OP   muži Hladnov Snakes A 1200 

so 2.10. u16 Kroměříž  Hladnov 2000 

so 9.10. U16 Hladnov Mohelnice 1200 

st 13.10. OP   muži Orlová Hladnov 300 

so 16.10. U16 Hlučín Hladnov 200 

pá 22.10. OP   muži Hladnov 
TBS Sokol 
Přerov 1200 

so 23.10  U16 Hladnov Přerov  A 1200 

so 6.11. OP   muži Frýdek-Místek Hladnov 300 

so 6.11. OP   minižáci Hladnov Frýdek-Místek  600 

so 6.11. U16 Orlová Hladnov 300 

pá 12.11. OP   muži Hladnov Nový Jičín B 1200 

so 13.11.  U16 Hladnov Olomouc 1200 

so 20.11. U16 Snakes Hladnov 1200 

pá 26.11. OP   muži Frenštát Hladnov 1000 

so 4.12. U16 Hladnov Přerov B 1200 

ne 5.12. OP   minižáci Basket Ova Hladnov 0 
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so 11.12. U16 Val, Mez Hladnov 1200 

pá 17.12. OP   muži Hladnov 
Poski Ostrava 
A 1200 

so 18.12. OP   minižáci Hladnov 
SBŠ Ostrava 
C 600 

pá 7.1. OP   muži Opava C Hladnov 700 

so 8.1. OP   minižáci Hladnov Snakes B 600 

pá 14.1. OP   muži Hladnov Krnov 1200 

so 15.1. U16 Krnov Hladnov 1100 

so 22.1. OP   minižáci NH Ostrava Hladnov 0 

so 22.1. U16 Hladnov Kroměříž 1200 

pá 28.1. OP   muži Hladnov Start Havířov 1200 

so 29.1. OP   minižáci Hladnov Opava 600 

so 29.1. U16 Mohelnice Hladnov 2400 

so 12.2.1 U16 Hladnov Hlučín 1200 

pá 18.2. OP   muži Hladnov Orlová 1200 

so 19.2. OP   minižáci 
SBŠ Ostrava 
C Hladnov 0 

so 19.2. U16 Přerov B Hladnov 1600 

so 26.2. OP minižáci SBŠ Ostrava  Hladnov 0 

so 26.2.  U16 Hladnov Orlová 1200 

pá 11.3. OP   muži Hladnov Frýdek-Místek 1200 

so 12.3. U 16 Olomouc Hladnov 1800 

ne 13.3. OP   minižáci Frýdek-Místek  Hladnov 500 

pá 18.3. OP   muži Nový Jičín B Hladnov 800 

so 19.3. OP   minižáci Hladnov SBŠ Ostrava  600 

so 19.3.  U16 Hladnov Snakes 1200 

út 22.3. OP   muži Snakes A Hladnov 0 

so 26.3. OP   muži TBS Sokol  Hladnov 1600 

pá 1.4. OP   muži Hladnov Frenštát 1200 

so 2.4. OP   minižáci SBŠ Ostrava  Hladnov 0 

so 9.4. OP   minižáci Hladnov Basket  OVA 600 

so 9.4 U16 Přerov A Hladnov 1600 

pá 15.4. OP   muži 
Poski Ostrava 
A Hladnov 0 

so 16.4.  U16 Hladnov Val. Mez 1200 

pá 29.4. OP   muži Hladnov Opava C 1200 

so 30.4. OP   minižáci Snakes B Hladnov 0 

so 7.5. OP   muži Krnov Hladnov 1100 

so 7.5. OP   minižáci Hladnov NH Ostrava 600 

so 14.5. OP   minižáci Opava Hladnov 0 

so 14.5. OP   minižáci Opava Hladnov 1200 

so 21.5. OP   minižáci Hladnov Snakes A 600 

   Celkem v Kč 50000 

 
Z tabulky 4.1.2 lze vyčíst, že manažer musí mít připraveno 50 000 Kč pouze 

pro vedení soutěže. Náklady jsou zde za odměny rozhodčím, které jsou určeny 

předpisy v řádech české basketbalové federace a liší se podle věkové kategorie a 

úrovně soutěže. Odměna rozhodčím se může dále lišit podle toho, zda se dostavil 

pouze jeden rozhodčí čí oba dva. Při soudcování utkání pouze jedním rozhodčím 

dostane tento sudí 150 % odměny. 50 % odměny navíc je hrazeno z odměny 
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druhého rozhodčího, který se k utkání nedostavil. Finanční částky u zápasů, na které 

družstvo vyjíždí mimo statutární město Ostravu, jsou hlavně za dopravu. Manažer 

počítá s vyplácením 3 Kč za kilometr při použití automobilů. Veškeré informace 

týkající se nákladů za cestu jsou čerpány z dřívějších zkušeností. Z tabulky 4.1.2 je 

patrné, že doprava vztahující se k utkáním na území statutárního města Ostravy je 

vlastní. Každý hráč se dopravuje na místo utkání na vlastní náklady. U mladších dětí 

je obvyklá doprava rodiči, kteří zároveň mají zájem shlédnout své děti při hře. 

V tabulce 4.1.3 jsou tyto náklady dále rozděleny na odměny rozhodčím a cestovné. 

 

Tabulka 4.1.3 Rozdělení nákladů za soutěže podle výše odměn a cestovného 

 Celkem v Kč 

odměny rozhodčím 28200 

cestovné  21800 

celkem  50000 

 

Tabulka 4.1.4 Rozdělení nákladů za soutěže podle družstev 

   Celkem v Kč 

minižáci   6500 

muži   19300 

U 16   24200 

celkem   50000 

 

Zde je patrné, že soutěž U16 je finančně nejnáročnější, protože se v této 

soutěži nejvíce cestuje, oproti tomu soutěž minižáků je naprostým opakem. Tato 

soutěž se hraje pouze na území Ostravy a v přilehlém okolí. Nejvzdálenějším 

soupeřem je Opava a Frýdek-Místek. Soutěž mužů je rovněž hrána ve větším 

rozsahu, než je pouze Ostrava a okolí, zároveň se v této kategorii platí nejvyšší 

odměna rozhodčím. 

 

Náklady na soutěž v předcházejících odstavcích ovšem nejsou jedinými 

náklady, které družstvo TJ GH musí v této sezóně vynaložit. Nejjednodušším 

zobrazením těchto dalších nákladů mimo soutěže bude opět tabulka 4.1.5. 
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Tabulka 4.1.5 Náklady mimo soutěže 

  Celkem v Kč   Celkem v Kč 

Pronájmy:  45000 v tom  mini 13250 

    U16 13250 

    muži 5250 

    přípr 13250 

     45000 

      

Materiál  50000 v tom mini 40000 

    u16 a muži 10000 

      

Ostatní služby 45000 v tom turnaje 15000 

    kvalifikace 5000 

    ostatní 25000 

  

Tabulka 4.1.5. zobrazuje, že prvními náklady jsou pronájmy. Jedná se o 

náklady za pronájem tělocvičen a sportovišť, ve kterých družstva mohou trénovat a 

odehrávat svá utkání. Díky dlouhodobé spolupráci s pronajímateli tréninkových a 

zápasových prostor, jsou tyto náklady opravdu nízké, obzvláště když družstva 

využívají okolo 4 tréninkových jednotek týdně. V letních měsících mimo sezónu jsou 

tyto tréninkové jednotky vedeny na venkovních sportovištích. I při těchto trénincích 

mají týmy k dispozici šatny a sprchy, proto tyto venkovní tréninky musíme rovněž 

započítat do pronájmů.  

 

Většina nákladů za materiál je vynaložena ve prospěch družstva minižáků. 

Pro letošní sezónu tento tým potřebuje novou sadu dresů, která se cenově pohybuje 

okolo 30 000,- Kč. Rovněž družstvo minižáků potřebuje nové míče, které se svou 

velikostí 5 liší od klasických míčů 7 určených pro starší věkové kategorie. Nákup 

takovýchto míčů vyjde na 10 000,-Kč. Zbývajících 10 000,-Kč je určeno na materiál 

pro týmy U16 a mužů. Tyto náklady pokrývají dodatečné přikoupení míčů nebo 

rovněž dodatečné vyrobení scházejících dresů. 

 

Náklady na ostatní služby zahrnují hlavně turnaje a kvalifikace. Družstva se 

každoročně účastní turnaje v Brně, kde se schází kvalitní soupeři, a tudíž je tento 
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turnaj přínosný pro kvalitní přípravu před sezónou. Náklady určené na kvalifikace se 

týkají družstva U16, které oproti roku 2009 doznalo značného nárůstu počtu hráčů, a 

proto má tým U16 za cíl probojovat se zpět do celorepublikové soutěže. Zbývající 

částka v kategorii ostatní služby je použita k hrazení cestovného na turnaje, či 

k případným mimořádným neočekávaným nákladům.  

 

Celkové náklady je třeba vždy předložit valné hromadě ke schválení. Schůze 

občanského sdružení TJ Gymnázium Hladnov se konají vždy v rámci trenérských 

rad, které probíhají nepravidelně. Tento návrh rozpočtu je pouze menší tabulkou, ve 

které jsou zahrnuta všechna podstatná čísla týkající se nákladů, která byla k dispozici 

v předešlých tabulkách. Pokud si to ostatní členové vyžádají,  jsou jim k dispozici i 

výše uvedené tabulkové podklady, kde jsou náklady rozepsány. Návrh rozpočtu 

předložený valné hromadě ke schválení je názorně zobrazen v tabulce 4.1.6. 

 

Tabulka 4.1.6 Návrh rozpočtu předkládaný valné hromadě ke schválení  

Náklady TJ Celkem v 

Kč  

Cestovné  21800 

rozhodčí  28200 

Pronájmy  45000 

Materiál  50000 

Ostatní  45000 

  190000 

 

V tabulce 4.1.6. jsou zobrazeny veškeré celkové náklady potřebné pro chod 

klubu TJ GH v sezóně 2010\2011.  

 

Příjmy 

Pro optimální chod klubu je potřeba si vytvořit také tabulku příjmů, kterými 

pokryjeme náklady potřebné k fungování klubu v sezóně 2010\2011. Příjmy klub 

čerpá hlavně z členských příspěvků, které jsou hrazeny členy TJ GH, což jsou 

nevýdělečně činné osoby – děti a mládež, proto nejsou částky extrémně vysoké. 
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Výše těchto příspěvků je rovněž určena výší nákladů, které bude zapotřebí za 

jednotlivá družstva uhradit. Celkové příjmy TJ GH máme zobrazeny v tabulce 4.1.7. 

 

Tabulka 4.1:7 Celkové příjmy TJ Gymnázium Hladnov 

Členské příspěvky v Kč Platící Celkem v Kč 

mini  2000 20 40000 

U 16  4000 15 60000 

muži  2000 15 30000 

přípravka  1000 20 20000 

Dary    10000 

Reklama    10000 

Dotace    20000 

     

Příjmy cekem   190000 

 

Z tabulky 4.1.7 lze vyčíst, že většinu příjmů získává klub právě z členských 

příspěvků.  

 

Takto utvořený rozpočet se může od skutečnosti značně lišit, neboť na straně 

příjmů může dojít k navýšení a v závislosti na tom se změní také výše nákladů, 

hlavně ve složce nákupu materiálu, kdy se TJ GH může vybavit neplánovaně novým 

sportovním náčiním, případně doplnit stav již dosluhujícího. Za dobu fungování TJ 

GH nebylo nikdy při tvorbě rozpočtu počítáno s deficitem. I když TJ GH vytvořila za 

uplynulá léta zisk, uchovala si jej na tzv. „horší časy“ či použila tento utvořený zisk 

k dorovnání příjmů, aby nemuselo docházet k navýšení členských příspěvků. Pokud 

tedy vznikl zisk, mohl být také použit na pořízení finančně nákladnějších položek, 

mezi které můžeme řadit nákup např. měřící světelné tabule apod. 

 

Zda se manažerovi podaří naplnit tento rozpočtový plán, se budeme moci 

přesvědčit v následující kapitole, která se bude věnovat právě naplňování rozpočtu. 

Přesvědčíme se o tom, jak moc se plány liší od reality. Zjistíme, jestli je reálné 

naplňování rozpočtu ke klubu TJ GH vstřícnější než se předpokládalo podle plánu. 
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4.2 Realizace rozpočtu 

 

Realizace rozpočtu se od plánování vždy liší. Bohužel někdy také záporně. 

Schopný manažer však s touto variantou počítá, a proto si plán připravuje vždy s 

určitou rezervou, kdyby se mu náhodou nepodařilo zajistit dostatečné množství 

financí pro zdravý chod klubu. Rovněž může dojít k nečekaným mimořádným 

výdajům, se kterými se během utváření rozpočtového plánu nepočítalo. Všechny tyto 

skutečnosti můžou závažně narušit chod klubu a spotřebu financí, a proto se nyní 

zaměříme na naplnění finančního plánu, který jsme si předvedli v předešlé kapitole, 

kde jsme si však rozpočet pouze připravovali. Sami se budeme moci přesvědčit o 

rozdílu mezi teorií a praxí. 

Příjmy 

 

Nejprve se zaměříme na příjmy z členských příspěvků, které jsou největším 

zdrojem financí pro klub TJ GH, protože z celkových plánovaných 190 000 Kč bylo 

150 000 Kč právě z nich. Při vybírání členských příspěvků se výsledná hodnota 

financí může od plánu lišit a to hlavně z důvodu změny počtu platících členů. Přílivem 

nových hráčů se vybrané množství příspěvků zvětší, ale opak může nastat při 

odchodu hráčů, kteří přestoupili do jiných družstev či ukončili aktivní hráčskou 

kariéru. Pomocí tabulky 4.2.1 si můžeme prohlédnout, jak se tedy realita liší od 

plánovaného množství vybraných příspěvků od hráčů. 

 

Tabulka 4.2.1 Příjmy z příspěvků členů 

 Plán v Kč Skutečnost v Kč Rozdíl v Kč 

Mini 40000 43000 3000 

U16 60000 64000 4000 

Muži 30000 32000 2000 

přípravka 20000 18000 -2000 

 150000 157000 7000 

 

Z tabulky je naprosto zřejmé, že byla přijata částka vyšší, než bylo původně 

plánováno a to hlavně díky příchodu nových členů do družstev. Částka 7 000 Kč, 
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která navýšila předpokládané příjmy, není nijak závratná, ale i tento nepatrný nárůst 

může klubu pomoci, protože může selhat nějaký jiný zdroj příjmu peněz, se kterým 

se při plánování rozpočtu počítalo. Tato situace by pro klub mohla mít následky 

závažnějšího charakteru, ale správný manažer se s tímto problémem musí 

vypořádat. Přeci jen ze SWOT analýzy ví, že na tyto slabé stránky plánu si musí dát 

pozor a počítat s nimi, protože vždy může nastat nějaká nenadálá situace a při 

financování v oblasti sportu je toto riziko značné. 

 

Dalším zdrojem financí klubu TJ GH byly dary. Podle plánu mělo být klubu 

poskytnuto darem 10 000 Kč, avšak právě v tomto případě se realita liší od 

původního plánu. Bohužel pro klub negativně. Tato položka není do současnosti 

naplněna. Klub TJ GH prozatím nenašel žádné dárce, kteří by tuto mezeru 

v rozpočtu zaplnili. Proto je prozatímní realizace rozpočtu o 3 000 Kč chudší oproti 

původnímu plánu. Naštěstí je tato částka pouze takto vysoká, protože naopak díky 

příspěvkům se podařilo tuto mezeru alespoň zčásti zaplnit. 

 

Dary a členské příspěvky nejsou jedinými zdroji financí, které manažer TJ 

GH využívá. Další finance čerpá manažer klubu z reklamy. Zde se jedná o příjmy 

sponzorů, kterým je nabídnuta možnost sponzorovat klub za určitou protislužbu. Dalo 

by se to nazvat sponzorským balíčkem, kdy sponzor poskytne určitou finanční částku 

klubu, ale očekává protislužbu, kterou mu je klub ochoten nabídnout. V tomto 

případě se jedná o potisk rozcvičovacích trikotů, či zápasových dresů logem a 

názvem sponzora, který byl ochoten poskytnout určitou finanční částku klubu. Další 

možností protislužby sponzorovi je zhotovení reklamního panelu, transparentu apod., 

který je potom viditelně umístěn v tělocvičně. Toto jsou nejčastější způsoby 

sponzorské spolupráce. Klub získá finanční prostředky a sponzor se tímto způsobem 

zviditelní. Navíc tyto vložené finance, které jsou sponzorským darem, si může odečíst 

z daní.  

 

Tabulka 4.2.2 Finance z reklamy 

Reklama: Plán v Kč Skutečnost v Kč Rozdíl v Kč 

 10000 50000 40000 
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Z tabulky 4.2.2 je vidět, že finance získané poskytnutím reklamy se pozitivně 

poměrně vysoko liší od plánované částky. Manažer TJ GH byl úspěšný při hledání 

sponzorů, kteří byli ochotni poskytnout klubu poměrně vysoké částky oplátkou za své 

zviditelnění – a to prostřednictvím realizace tištěné reklamní plochy při zápasech. 

Díky tomuto nárůstu financí z reklamy už je klub opět v kladných číslech, i když 

nedostal peníze darem. 

 

Dotace jsou dalším zdrojem financí pro sportovní organizace. Získat dotace 

je velice náročné a později tomuto zdroji financí bude věnována samostatná kapitola. 

Klub TJ GH každoročně žádá o dotace statutární město Ostrava i krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. Výše poskytnutých dotací se každoročně liší. Těchto 

žádostí se podává značné množství, proto byl manažer v rozpočtovém plánu při 

určení jejich výše dosti střízlivý. Předpokládal, že by mohlo být formou dotací klubu 

poskytnuto 20 000 Kč. Vzhledem ke kvalitnímu zpracování žádosti o dotace, se však 

podařilo naplnit tuto položku neobvykle úspěšně a klub získal z tohoto zdroje 60 000 

Kč. Tato nenadálá situace umožní klubu nákup nového sportovního materiálu 

v mnohem vetší míře, než bylo původně plánováno v rozpočtu. 

 

Podle rozpočtového plánu, který si manažer připravoval, byly celkové příjmy 

ve výši 190 000 Kč. Realita klubu přála mnohem více než plán, jak lze vidět v tabulce 

4.2.3, která zobrazuje celkové skutečné příjmy klubu. Z grafu 4.2.1 je potom patrný 

rozdíl mezi plánovaným a skutečným příjmem. 

 

Tabulka 4.2.3 Celkové skutečné příjmy  

  Celkem v Kč 

Příspěvky  157000 

Dary  0 

Reklama  40000 

Dotace  60000 

Celkem  257000 
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Graf 4.2.1 Porovnání velikosti skutečných a plánovaných příjmů (v Kč) 
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Tyto příjmy je možné ještě dále rozdělit podle jednotlivých mužstev, abychom 

měli přehled, jak velké množství financí jim bylo poskytnuto pro letošní sezónu. 

Rozdělení rozpočtu je podrobněji zobrazeno v tabulce 4.2.4. 

 

Tabulka 4.2.4 Příjmy dle jednotlivých družstev 

 Příspěvky v Kč Reklama v Kč Dotace v Kč Celkem v Kč 

mini 43000 40000 30000 113000 

u16 63000 0 22500 85500 

muži 32000 0 5000 37000 

přípravka 18000 0 0 18000 

ostatní 1000 0 2500 3500 

celkem 157000 40000 60000 257000 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že manažer během přípravy rozpočtu 

nepočítal s tak vysokými příjmy. Nutno upozornit na nízkou výši dotací družstva 

mužů. V družstvu je pouze 5 hráčů mladších 19 let, na něž se dotace vztahují, proto 

má tým mužů příjmy z dotací pouze 5 000 Kč. Nejlépe na tom je, co se týče financí, 

družstvo minižáků, jež získalo největší dotace a získalo celkových 40 000 Kč 

z reklamy. O příjem z reklamy se v těchto mladých kategoriích postarají úspěšní 

rodiče, kteří jsou ochotni klub sponzorovat a hlavně díky nim mohou mít potom 

nejmladší členové klubu nové míče a dresy. Samozřejmě, že na dresech je potom 

zobrazeno logo nejen klubu, ale také sponzora. 
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Náklady 

 

Náklady byly během plánování rozpočtu rozepsány docela podrobně, proto 

už zde nebude rozepsán rozpis jednotlivých utkání a náklady vynaložená na tato 

utkání, ale pouze si zde zobrazíme celkové náklady, které budou poté rozděleny na 

jednotlivá družstva. Při plánování manažer vždy odhaduje vyšší částky, protože 

v průběhu roku může dojít k navýšení cen některých služeb, které klub využívá, či 

materiálu potřebného ke sportovní činnosti TJ GH. Celkové náklady včetně členění 

máme názorně v tabulce 4.2.5. 

 

Tabulka 4.2.5 Celkové náklady a jejich čerpání  

 Plán v Kč 
Skutečné 
náklady v Kč Rozdíl v Kč 

Cestovné 21800 20140 1660 

rozhodčí 28200 28905 -705 

Pronájmy 45000 62380 -17380 

Materiál 50000 49350 650 

Ostatní 45000 2680 42320 

Celkem 190000 163455 26545 

 

Z tabulky lze vyčíst, jak se lišil manažerův odhad od skutečného čerpání 

financí. V některých ohledech byl jeho odhad správný, ale například v případě 

pronájmu je rozdíl znatelný. Bohužel došlo k navýšení nájmů, proto se plán od 

skutečné úhrady nájmu liší o 17 308 Kč. Nesmíme opomenout fakt, že ostatní 

náklady, které se týkaly hlavně turnajů, kvalifikací a podobných výdajů, jsou 

v porovnání s odhadovanou výší zanedbatelné. Díky tomuto nedošlo k žádnému 

výraznému nárůstu nákladů a ve výsledku jsou dokonce nižší, než manažer TJ GH 

při tvorbě rozpočtového plánu předpokládal. Podrobné rozpracování nákladů podle 

jednotlivých družstev je zobrazeno v tabulce 4.2.6. 

 

Tabulka 4.2.6 Náklady dle jednotlivých družstev (v Kč) 

 pronájmy cestovné rozhodčí materiál ostatní celkem 

mini 24952 400 5580 39150 0 70082 

u16 18714 14200 10620 5200 0 48734 

muži 6238 5540 12705 5000 0 29483 

přípravka 12476 0 0 0 0 12476 

ostatní 0 0 0 0 2680 2680 

celkem 62380 20140 28905 49350 2680 163455 
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Nyní si shrneme náklady jednotlivých družstev a začneme od přípravky - 

nejmladšího družstva. U přípravky byl odhad nájmu 13 250 Kč. Z tabulky lze vyčíst, 

že zde došlo k menší úspoře. Nebylo zde zapotřebí nakupovat žádný materiál, proto 

je nájem jedinou nákladovou položkou. 

 

Věkově druhé v pořadí je družstvo minižáků. Zde byly odhadovány 

v rozpočtovém plánu vyšší výdaje, protože bylo nutné zakoupit nové dresy a nové 

míče. Celkové odhadované náklady zde byly ovšem nižší než reálné náklady, které 

bylo potřeba vynaložit. Pronájem z předpokládaných 13 250 Kč vzrostl na 18 714 Kč. 

Cestovné a odměny rozhodčích jsou srovnatelné s rozpočtovým plánem. Výdaje za 

materiál však vzrostly o 9 150 Kč. Musíme však podotknout, že tyto náklady mohly 

narůst také díky získání sponzorského daru a dotacím, které byly družstvu minižáků 

poskytnuty. Klub tak mohl nakoupit větší množství kvalitního sportovního materiálu. 

 

Tým U16 má pronájem tréninkových prostor a cestovné vyšší než bylo 

plánováno, avšak výdaje za odměny rozhodčím a za materiál jsou téměř shodné 

s rozpočtovým plánem. U družstva U16, stejně jako u ostatních družstev, nebylo 

třeba žádných mimořádných nákladů. Celkový součet nákladů družstva U16 je oproti 

plánovaným nákladům vyšší, ale rovněž je možnost čerpat ze štědrých dotací, takže 

pro manažera není závažný problém tyto výdaje pokrýt. 

 

Družstvo mužů se nejvíce blíží rozpočtovému plánu všemi svými 

nákladovými položkami. Zde měl manažer spolu s přípravkou nejjednodušší práci. 

Bohužel družstvo mužů si musí téměř vše hradit z členských příspěvků, protože na 

dotace dosáhlo pouze minimálně z důvodu věkové hranice mladých hráčů. Příspěvky 

stačily na pokrytí veškerých nákladů bez sebemenšího náznaku nedostatku financí. 

 

Hospodářský výsledek 

 

Shrnutím všech příjmů a nákladů TJ Gymnázia Hladnov je nyní čas ukázat si 

hospodářský výsledek klubu. V rozpočtovém plánu byl hospodářský výsledek roven 

nule, vynaložené náklady se rovnaly příjmům. V realitě se hospodářský výsledek 

může od rozpočtového plánu lišit. Je na škodu, pokud se pohybuje v záporných 
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číslech. Manažer TJ GH se snaží hospodařit s financemi tak, aby se této negativní 

situaci mohl vyhnout. Případný zisk potom uchová pro další sezóny nebo mimořádné 

náklady. Hospodářský výsledek klubu je zobrazen v tabulce 4.2.7. 

 

Tabulka 4.2.7 Hospodářský výsledek  
 

 Příjmy v Kč Náklady v Kč Výsledek v Kč 

mini 113000 70082 42918 

u16 85500 48734 36766 

muži 37000 29483 7517 

přípravka 18000 12476 5524 

ostatní 3500 2680 820 

celkem 257000 163455 93545 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že klub TJ GH hospodaří se ziskem.  Jeho 

výše 93 545 Kč je těsně pod hranicí odečitatelné částky určené pro organizace, které 

podnikají ne za účelem zisku. Jak lze vidět z výše uvedených tabulek, nejsou 

v nákladech uvedeny odměny trenérům, protože tyto nejsou v klubu vypláceny. 

Trenérským odměnám bude věnována pozornost v 5. kapitole s názvem „Náměty, 

návrhy a doporučení“. 
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5. Náměty, návrhy a doporučení 

 

Zohledníme-li hospodaření klubu TJ Gymnázium Hladnov, není téměř třeba 

přicházet s dalšími nápady, jež se týkají financování. Vždy je však co zlepšovat, 

proto i v tomto případě se pokusím přijít s určitými návrhy, které by bylo možné 

později realizovat. Celá kapitola vztahující se k námětům, návrhům a doporučením 

bude rozdělena na menší podkapitoly,  které budou zaměřeny na jednotlivé způsoby 

získávání financí, určených pro zdravý chod TJ GH. Kapitoly budou zaměřeny podle 

tabulky 4.2.3., ve které jsou příjmy z příspěvků, sponzoringu a reklamy, darů a 

dotací. Bude zde také přidána kapitola zaměřená na náklady, jež by klub mohl 

vynaložit na zkvalitnění tréninkových procesů při výchově mládeže. 

 

Před zaměřením se na jednotlivé kapitoly, je třeba poukázat na fakt, že klub 

hospodařil se ziskem a to dokonce těsně pod hranicí odečitatelné částky určené pro 

organizace, které podnikají ne za účelem zisku. Pro takto malý basketbalový klub je 

tento výsledek hospodaření úspěchem, protože může tyto získané peníze využít pro 

zkvalitnění chodu klubu, či ponechat si peníze na nepředpokládané výdaje.  

 
Finance pro chod sportovního družstva lze získávat mnoha způsoby. 

V získávání peněz není rozdíl mezi profesionálním a mládežnickým amatérským 

družstvem, protože manažeři se v obou případech snaží peníze pro chod jejich klubu 

získat z dotací, darů, sportovní reklamy. Hlavní rozdíl amatérského mládežnického 

klubu od profesionálního však je v tom, že amatérský klub vybírá členské příspěvky 

od hráčů, kdežto profesionální klub vyplácí hráčské mzdy a samozřejmě přijímá vyšší 

částky do svého rozpočtu. 

 

Manažer mládežnického klubu může mít z jednoho pohledu jednodušší práci, 

protože k chodu družstva mu stačí získávat nižší finanční obnosy, než tomu tak je 

v profesionálním klubu. Zaměřme se tedy na jednotlivé způsoby získávání financí do 

klubového rozpočtu.  Základním příjmem TJ GH, jak už je ze statusu příspěvková 

organizace patrné, jsou hráčské příspěvky. 
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5.1. Hráčské příspěvky 

 

Co se týče hráčských příspěvků, je velmi těžké stanovit jejich výši a také 

periodicitu platby. Manažer si musí udělat odhad výdajů, které bude muset pro 

nadcházející sezonu uhradit a podle toho pak určí velikost těchto hráčských 

příspěvků. Výše částky se samozřejmě musí lišit. Nebylo by spravedlivé vůči týmu 

minižáků, kteří cestují pouze po okolí, aby platili stejně jako například tým U16, jež se 

dopravuje na zápasy po celé republice. Právě toto spravedlivé stanovení částky je 

v týmu TJ GH velice objektivní. 

 

Dalším pozitivem vůči hráčům je periodicita, se kterou příspěvky splácí a to 

je půl roku od posledního zaplacení. Manažer TJ GH rovněž zmínil platební 

neschopnost některých rodičů případně hráčů. Pro tyto „sociálně slabší“ jedince je 

manažer ochoten se individuálně domluvit na splátkách příspěvků podle jejich 

reálných možností, což v jiných družstvech nebo zájmových kroužcích není možné. 

 

Bohužel nepravidelné splácení příspěvků je pro manažera zároveň 

nevýhodou, protože může nastat nepříjemná situace, kdy nebude mít dostatečné 

množství financí pro uhrazení nákladů potřebných k bezproblémovému chodu klubu. 

Tohoto je si manažer TJ GH vědom, proto se snaží ponechat si jistou finanční 

rezervu - prostředky ušetřené z minulých sezón.  

 

Zpět k výši vybíraných příspěvků. Přípravka platí 1 000 Kč ročně, což je 500 

Kč na pololetí. Tato částka je úměrná k nákladům za pronájem tělocvičny a míče pro 

mladé budoucí hráče. Dle mého názoru není třeba nějak tuto částku navyšovat, 

protože by to jen mohlo odradit rodiče, kteří dětem tuto pohybovou aktivitu hradí. 

V dnešní době je mnoho jiných pohybových aktivit a není vhodné dávat důvod 

rodičům, aby pro své děti hledali uplatnění v konkurenčním klubu či dokonce 

v nějakém jiném sportovním odvětví. 

 

Tým minižáků má roční členské příspěvky 2 000 Kč ročně, to je 1 000 Kč na 

pololetí. Částka je takto vysoká, protože družstvo je přihlášeno do soutěže. Z těchto 

důvodů musí manažer počítat s úhradou pronájmu haly. Tým potřebuje více 
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tréninkových hodin než tomu je u přípravky. Je rovněž nutné uhradit startovné za 

soutěž, ve které minižáci figurují. S náklady na soutěž je spojeno vyplácení odměn 

rozhodčím. Další výdaje putují na dvě sady dresů, které jsou v soutěži nutností. 

Neposledními výdaji je cestovné a míče (jsou stejné jako pro přípravku, zde je mírná 

úspora), se kterými tým minižáků hraje. Vzhledem k výčtu výdajů, které musí 

manažer zajistit a poté vynaložit za tým minižáků, je částka 2 000 Kč ročně 

přiměřená. Pokud by tým díky herní kvalitě postoupil do vyšší celorepublikové 

soutěže, bylo by nutné příspěvky zvýšit,a to odhadem minimálně o 1 000 Kč  ročně. 

Tato situace prozatím nenastala, proto není nutné příspěvky minižáků měnit. 

 

Družstvo U16 hraje zápasy na ligové úrovni a příspěvky jsou 4 000 Kč ročně, 

což činí 2 000 Kč pololetně. V tomto případě manažer musel počítat s navýšením 

příspěvků oproti minižákům, protože družstvo U16 potřebuje vyšší tréninkové 

vytížení, z toho vyplývají vyšší náklady za pronájem tréninkových prostor. Doprava 

na utkání je další vysokou nákladovou položkou. Vzhledem k ligové úrovni soutěže 

U16, která se odehrává na území celé republiky, musí manažer vynaložit nemalé 

částky za dopravu týmu na ligová utkání. U16 už hrají s míči větších rozměrů oproti 

předešlým dvěma družstvům, je tedy nutné koupit další sadu navíc. Částka, kterou 

musí hráči hradit, je úměrná nákladům, ale při postupu družstva U16 na extraligovou 

úroveň bych navrhoval manažerovi TJ GH navýšit příspěvky o 500 Kč na pololetí. 

 

Posledním družstvem v TJ GH jsou muži, jejichž členské příspěvky činí 2000 

Kč ročně. Tým mužů hraje svá třetiligová utkání převážně na území  

Moravskoslezského kraje, proto má náklady na dopravu oproti U16 rapidně nižší.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o tým mužů, ve kterém jsou někteří hráči už výdělečně 

činní, mohly by být členské příspěvky vyšší, ale pro manažera je výhodnější uzavřít 

smlouvu o sponzoringu s firmou jednoho z výdělečných hráčů, než plošně zvýšit 

všem hráčům vyšší příspěvky, a to včetně studentů. Sponzoringu však bude 

věnována další podkapitola. U družstva mužů bych příspěvky také neměnil.  

 

Co se týče hráčských příspěvků, není dle mého názoru potřeba provádět 

nějaké změny. Jediné návrhy se týkaly družstev minižáků a U16, které mohou  
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postoupit do celorepublikových soutěží. Pokud by se tak stalo, navrhuji 

navýšení členských příspěvků výše jmenovaných družstev, v opačném případě není 

potřeba jakýchkoliv změn. 



52 

 

5.2 Sponzoring, reklama 

 

V předešlé kapitole týkající se hráčských příspěvků bylo zmíněno, že 

manažer může pro získávání sponzoringu využít osoby z vlastních řad. Tím 

rozumíme hlavně hráče z kategorie mužů, kteří jsou zaměstnáni, popřípadě mají 

vyšší pracovní funkci, díky níž mohou sami onen sponzoring ovlivnit.  

 

Dle mého názoru manažer dostatečně nevyužívá potenciál, jenž je ukryt ve 

jménu klubu. Teoreticky by mohl být využit kontakt s ředitelem Gymnázia Hladnov, 

ten má přístup k archivním materiálům, ve kterých jsou uvedena jména bývalých 

studentů a mnoho z nich se v minulosti, za studia na gymnáziu, věnovalo právě 

basketbalu. Taktéž může manažer využít vlastních archivních materiálů, kde budou 

zajisté uvedena jména všech bývalých hráčů. Vytvoříme si seznam všech osob 

spojených s TJ GH a poté stačí kontrolovat na internetu obchodní rejstřík. Mnoho 

bývalých hráčů jsou patrioti hrdí na svou basketbalovou minulost právě v klubu TJ 

GH a možná by rádi přispěli nějakou měrou ke zdravému chodu klubu a to i po jejich 

ukončení aktivní sportovní kariéry. Spousta těchto osob může mít dobrou finanční 

situaci či postavení v zaměstnání a budou tedy schopni se na určitém sponzoringu 

domluvit.  

 

Tento manažerův krok může být odsouzen, protože jej lze brát také jako 

citlivý zásah do soukromí. Každý z bývalých hráčů (rovněž studentů) nemusí tento 

tah brát pozitivně, proto bych tento krok v postavení manažera nejprve hodně zvážil. 

 

Opakem je přímá žádost k bývalému hráči, trenérovi či učiteli, se kterým je 

manažer neustále v kontaktu. Tento člověk to nebude brát jako zásah do soukromí a 

při jednání s manažerem bude zajisté vstřícnější. Samozřejmě pokud by se takovýto 

sponzor našel, bude za svou podporu chtít nějakou protislužbu. Manažer však má 

možností jak sponzora zviditelnit. Jednodušší je to v profesionálním sportu, ale 

také amatérský sport bývá v hledáčku fanoušků. Musí být využito veškerých 

možností, jak vyjít potencionálnímu sponzorovi vstříc.  
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Má-li například manažer volnou tréninkovou jednotku, kdy není schopen 

umístit do haly nějaký z týmů a hrozí, že další sezónu by o tuto jednotku přišel, může 

ji nabídnout právě potencionálnímu sponzorovi, který ji může využít. V dnešní době je 

v módě sport a zdravý způsob života. Sponzor díky této možnosti uspokojí potřebu 

pohybu a vzhledem k tomu, že se jedná o basketbalovou tělocvičnu, která je 

dostatečně prostorná, může ji využít i pro jiné sportovní aktivity, než je pouze 

basketbal. Pokud se jedná o bývalého hráče, bude halu zřejmě využívat za účelem 

basketbalu. Časem se tato spolupráce může rozrůst například v mužský B-tým, který 

by hrál nejnižší městský přebor, pro jehož úroveň pravidelné tréninky nejsou potřeba. 

 

Další výhodnou spoluprací pro tým může být spojení s tiskařskou firmou. 

V minulosti už tomu tak bylo. Nejmenovaná firma spolupracovala dokonce s Loprais 

Dakar týmem, poté však sponzoring sportu upadl, což však souviselo s ekonomickou 

situací polygrafické firmy. Spolupráce s TJ GH spočívala v potisku dresů a 

rozcvičovacích trikotů. Tyto trikoty firma zajistila a potiskla na její vlastní náklady 

s tím, že na záda umístila své logo, a tímto si vytvořila dostatečně viditelnou reklamu 

a TJ GH pro změnu warm-up trička. Nyní tato spolupráce není příliš aktivní a je 

spojena pouze s drobnými zakázkami či případnou slevou, ovšem i tímto způsobem 

manažer zajistí klubu drobnou úsporu a peníze mohou být využity pro jiné účely. 

 

V úvodu této kapitoly bylo zmíněno, že pro získání sponzoringu může hledat 

manažer také ve vlastních řadách hráčů. Opět se vrátíme do minulosti, kdy jeden 

z hráčů zajistil z vlastní iniciativy warm-up trička na rozcvičování. Tato trička byla 

zajištěna díky kontaktu hráče s pivovarem Ostravar. Tým měl tedy rozcvičovací trička 

a pivovar drobnou reklamu. Podobně by se manažer mohl prostřednictvím všech 

pracujících hráčů dostat do kontaktu s jejich firmami a navrhnout jim možnost 

sponzoringu, kdy obratem by byl firmám nabídnut vhodný způsob reklamy a jako 

např. billboard v hale, potisk s logem na tričkách, dresech nebo šortkách.  

 

Když už se věnuji dresům a tričkám, neměl by manažer zavrhnout kontakt 

s prodejci sportovních potřeb obuvi a oblečení. Právě v Ostravě je mnoho prodejen 

se sportovním zbožím. Jedná se o mezinárodní firmy, ale také o menší tuzemské 

obchodní řetězce či drobné podnikatele. Mezinárodní sportovní řetězce se s největší 

pravděpodobností zaměří na profesionální sport. Menší obchodní či výrobní firmy se 
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zaměřením na sport by však mohly využít nabídky ze stran malých sportovních 

klubů. Pokud by totiž malý sportovní klub vychovávající rovněž mládež měl za 

sponzora např. obchod se sportovními potřebami a obuví, který by svěřenci tohoto 

klubu pravidelně využívali, měl by tento klub o reklamu a zákazníky postaráno. Děti a 

jejich rodiče by dále šířili, že právě tento obchod má největší výběr obuvi a oblečení 

vhodné pro jejich, ale i jiné sporty, a podíleli by se tak na dobrém jménu firmy.  

 

Klub TJ GH bude nyní nebo v budoucnu potřebovat novou sadu dresů pro 

jeden, nebo více jeho týmů. Kontaktuje tedy několik obchodníků se sportovním 

zbožím. Nabídne jim možnost sponzoringu ve formě potřebných dresů, s tím, že 

v hale bude viditelný billboard s logem této firmy. Firma nemusí mít reklamu pouze 

na billboardu. Logo lze umístit také přímo na dresy, přičemž nejlepší pozice pro 

reklamu na dresech je oblast břicha nebo pod číslem hráče v úrovni bederní páteře. 

Pokud by si tým nepřál potisk dresů se jmény, je toto uvolněné místo rovněž vhodné 

pro umístění reklamy. Další místo mohou poskytnout šortky hráčů a rozcvičovací 

dresy. Potencionální sponzor by tedy měl spoustu možností pro své zviditelnění a 

klub TJ GH by měl zajištěny dresy pro své svěřence na několik sezón. Zároveň spolu 

s dresy by mohl prodejce poskytnout slevové kartičky pro všechny hráče, tím by si 

zajistil stálé zákazníky. Mohlo by se jednat pouze o slevu 10%, ale zajistil by si přízeň 

nejen hráčů, ale také jejich rodiny, příbuzných a známých.  

 

Dle mého názoru, spoluprací s firmou obchodující se sportovními potřebami 

by mohl týmu ušetřit mnoho prostředků, jak je patrné z tabulky 5.1.1., která zobrazuje 

ceny sad dresů potřebných pro jednotlivá družstva. Vezmeme-li v úvahu, že pro 

jednotlivý tým potřebuje manažer zajistit minimálně dvanáct dresů a pro tým minižáků 

dresů 15, dostáváme se na poměrně vysoké číslo. Pro lepší orientaci v cenách dresů 

je zde tabulka 5.2.2, ve které jsou vypsány různé sportovní značky vyrábějící dresy. 

Na konci tabulky 5.2.2. je vypočtena průměrná cena dresů, jež je užita v tabulce 

5.2.1. v celkových cenách jednotlivých sad pro družstva TJ GH. Nejlevnější varianta 

průměrné ceny je 739 Kč podle tabulky 5.2.2. a nejdražší variantou je 1 346 Kč.  
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Tabulka 5.2.1. Ceny sad dresů pro jednotlivá družstva 

Družstvo Počet potřebných 

dresů 

Cena jedné sady 

dresů v Kč 

Cena celkem za 2 

sady dresů v Kč 

 

Minižáci 15 11085 22170 

U16 12 8868 17736 

Muži 12 8868 17736 

 

Tabulka 5.2.2. Ceník dresů podle jednotlivých výrobců 

Značka dresu  Nejnižší cena v Kč Nejvyšší cena v Kč 

Nike šortky                400,00                       900,00 

 

dres                500,00                    1 000,00  

celkem                900,00                    1 900,00  

Adidas šortky                400,00                       700,00  

 

dres                500,00                       800,00  

celkem                900,00                    1 500,00  

Under Armour šortky                500,00                       720,00  

 

dres                720,00                       720,00  

celkem             1 220,00                    1 440,00  

Eastbay šortky                140,00                       500,00  

 

dres                160,00                       500,00  

celkem                300,00                    1 000,00  

Errea šortky                300,00                       629,00  

 

dres                375,00                       629,00  

celkem                675,00                    1 258,00 

Spalding šortky                599,00                       879,00  

 

dres                629,00                       879,00  

celkem             1 228,00                    1 758,00  

Jadberg šortky                200,00                       250,00  

 

dres                500,00                       500,00  

celkem                700,00                       750,00  

Alea šortky 

Prodává se dohromady v sadě. 

 

dres 

celkem 
                           
730,00 

                                
900,00 

Joma šortky 

Prodává se dohromady v sadě. 

 

dres 

celkem                960,00                    1 160,00  

 

Průměrná 
cena v Kč             739,17                     1 345,75  
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Jak je patrné z tabulek 5.2.1. a 5.2.2., přilákáním sponzora z oblasti 

sportovního vybavení by vznikla v rámci takto malého sportovního klubu poměrně 

veliká úspora. Navíc jsme si vypočetli nejnižší průměrnou cenu dvou sad dresů, 

jejichž počet z důvodu nižší ceny a tudíž také nižší kvality může být v průběhu 

sezóny pozměněn. TJ GH získalo v minulé sezóně 40 000 Kč za reklamu. Tato cifra 

je shodná s cenou 4 sad dresů pro dvě družstva, přitom by tento sponzoring mohl být 

využit v úplně jiné oblasti, například je možno za tyto peníze uhradit cestovné a 

částečně odměny rozhodčím. Manažer amatérského klubu se navíc nemusí zabývat 

problémem se zajištěním sportovní obuvi, která by tuto částku ještě navýšila.  

 

Existuje ještě jedna varianta sponzoringu zaměřeného na sportovní vybavení 

pro klub a jeho hráče. Tuto variantu bych si dovolil nazvat „Americký model“ (dále 

budu používat Americký model nebo pouze model. Tento Americký model jsem 

zaregistroval v dokumentárním snímku Sebastian Telfaire: Through the fire. 

Dokument znázorňoval příběh talentovaného mladíka, který končil střední školu a 

rozhodoval se, zda jít dále studovat na univerzitu či hrát profesionální ligu. Podstatou 

je, že mladíka s nepopiratelným talentem si vyhlédl výrobce sportovního oblečení a 

obuvi (konkrétně Adidas). Ten svůj zájem o hráčův talent prokazoval zásobením 

hráčovy školy sportovním vybavením. 

 

Tento systém sponzoringu funguje v celých Spojených státech. V každé 

škole se objeví mladý talent, který má dispozice prosadit se v nejvyšší basketbalové 

soutěži. Hráč je v hledáčku skautů i trenérů, dostává se mu dostatek pozornosti, 

tudíž se stává také mediálně známým. Sportovní značka využívá této zvýšené 

pozornosti a snaží se nějak zviditelnit v rámci jeho okolí. V USA nesmí studenti 

podepisovat žádné smlouvy, proto ani tato značka nemůže podepsat jakýkoliv 

kontrakt s tímto hráčem. V České republice žádné takovéto pravidlo neplatí. Vraťme 

se zpět k vysvětlení Amerického modelu. Výrobce sportovního oblečení a obuvi 

nemůže uzavřít žádný kontrakt se studentem, proto kontaktuje ředitele školy nebo 

manažera družstva. S touto kompetentní osobou se potom pokusí o uzavření 

sponzorské smlouvy, jejíž smysl spočívá v tom, že výrobce sportovního vybavení 

dodá basketbalovému družstvu školy veškeré sportovní oblečení a obuv. Takto 

sponzorované družstvo je potom povinno v těchto dresech hrát a mimo hřiště 

vystupovat v oblečení dodaném sponzorem. 
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Bohužel pro uzavření podobného kontraktu je prostředí v České republice 

poměrně nepříznivé. Mládežnické soutěže se objevují v mediálních prostředcích jen 

občasně. Zápasy mládeže se však začínají objevovat alespoň na internetu, což může 

být prvním krokem kupředu. Základem pro fungování podobného systému 

sponzoringu je také zvýšení návštěvnosti jednotlivých utkání. V USA je na 

středoškolské lize návštěvnost srovnatelná s návštěvností na zápasech české 

nejvyšší soutěže Mattoni NBL (700 - 1 200 osob průměrně), což je základním 

problémem při pokusu o aplikaci tohoto modelu v České republice, kde na zápas 

mládeže přijde okolo 50 osob. 

  

Pokud by chtěl manažer TJ GH využít tohoto modelu, musel by zintenzívnit 

spolupráci se samotnou školou Gymnázium Hladnov. Společně by tak mohli 

dosáhnout zvýšení návštěvnosti na domácích utkáních. Poté se musí manažer 

postarat o mediální zviditelnění družstva, avšak ani tyto kroky by mu nemusely zajistit 

spolupráci s některou sportovní značkou. Nejprve by musel být navázán kontakt 

s distributorem sportovní značky, který by s největší pravděpodobností musel 

pokračovat přes ředitelství pro střední Evropu. Byl by to velice složitý proces, ale 

vzhledem k tomu, že mnoho výrobců sportovní značkové obuvi pořádá turnaje a 

kempy pro mládež, mohl by tento Americký model časem začít fungovat i v České 

republice. 
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5.3 Sponzorské dary 

 

 

V teoretické části už je rozebráno, co to „dar“ vlastně je. Během sezóny nebyl 

klubu TJ Gymnázium Hladnov poskytnut žádný dar. Z rozhovoru s manažerem jsem 

se dozvěděl, že měl několik nabídek darů, ale sám manažer je odmítnul. Tyto 

nabídky však byly využity. Manažer se pouze dohodnul na sponzorské spolupráci, 

kdy „dárci“ poskytnul za jeho štědrost reklamu, což v případě darů není podmínkou. 

Příjemce není nijak zavázán dárci. TJ GH tedy dar přeměnilo ve sponzoring, čímž si 

dárce získal svou protislužbou ve formě reklamy a z tohoto důvodu zviditelněním 

dárce. Proto měl klub v tabulce 4.2.3. vykázánu u darů nulovou položku.  

 

Dle mého názoru bylo od klubu rozumné rozhodnutí přeměnit dary na 

sponzoring, protože svou protislužbou udělal manažer vstřícný krok, za který by mohl 

být v budoucnu odměněn dalším sponzorským darem, a to je pro klub velice 

pozitivní. 
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5.4 Dotace 

 

Dalším příjem TJ GH byl zprostředkován formou dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy. Žádosti o tyto dotace podává manažer každým rokem. 

Požadované potřebné částky, které jsou udávány v žádostech, se samozřejmě velmi 

liší od částek poskytnutých městem.  

 

Dle mého názoru je rozumné požadovat v dotacích potřebné maximum, 

protože se může stát, že bude v daném roce město Ostrava disponovat částkou 

vyšší a správným způsobem sepsaných žádostí bude naopak méně. Klub tak může 

získat mnohonásobně vyšší částku, než bývá obvyklé. Tyto finance potom může 

využít na zdokonalení zázemí klubu, rekonstrukci tělocvičných prostor a modernizaci 

měřícího zařízení.  

 

Získání dotací není samozřejmostí. O dotace pravidelně každoročně žádá 

přes 80 sportovních neziskových organizací. Každá tato organizace žádá o částky 

pohybující se v deseti až statisícových položkách a ne všem z těchto organizací jsou 

dotace poskytnuty. Získá-li organizace dotace, pohybují se obvykle ve výši 10% 

původní požadované částky.  

 

Příjmy z dotací nejsou s jistotou zaručeny, ale manažer by v tomto případě 

měl být dostatečně trpělivý a každoročně žádost o dotace podat. Jejich finální výše 

bývá odlišná, ale vždy je vítanou pomocí k naplnění rozpočtu. 
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5.5 Náklady na zkvalitnění činnosti klubu 

 

Dosud byla celá kapitola 5 týkající se námětů, návrhů a doporučení 

zaměřena na zajištění většího objemu financí pro kvalitní chod klubu. Podkapitola 5.5 

je věnována naprostému opaku a to vynaložení těchto nabytých financí na 

zkvalitnění služeb věnovaných výchově mládeže. 

 

Výchovu mládeže ve sportu lze zlepšit pouze jediným způsobem. Tím je 

zvýšení úrovně veškerých tréninkových jednotek u jednotlivých družstev. Vzhledem 

k tomu, že tento proces je dlouhodobý a musí mu být věnován dostatek času, je pro 

trenéry, kteří svou činnost vykonávají pouze dobrovolně a ve svém volném čase, 

poměrně nemotivační činností. Jádrem problému je právě zkvalitnění práce trenérů, 

ke které musejí být nějakým způsobem motivováni.  

 

Pro manažera je velmi náročné zajistit trenéra. Ve většině případů se jedná o 

bývalé odchovance družstva TJ GH, kteří obětují svůj čas při studiu právě tréninkům 

mládeže, přičemž tento volný čas mohou věnovat brigádě či studiu. Manažer by měl 

popřemýšlet nad možností odměn trenérům. Ty mohou být motivací zvláště pro 

mladé trenéry, kteří by se díky nim mohli trénování věnovat dlouhodobě a mohli by 

také trávit více svého volného času vyhledáváním nových tréninkových technik a 

pečlivé přípravě tréninkových jednotek.  

 

Z vlastních zkušeností musím říci, že nejhorší je pro družstvo tréninkový 

stereotyp. K tomuto momentu dochází v případě, kdy se tréninkové jednotky neliší od 

předchozích. Děti přestanou tyto tréninky bavit a motivovat je. Při demotivaci hráčů 

dojde ke stejnému stavu rovněž u trenéra, který aniž by si to sám uvědomil, je 

původcem tohoto stavu družstva. Pokud trenér věnuje více svého času přípravě 

jednotlivých tréninkových jednotek a pečlivě si je předem plánuje, aby se od sebe 

vzájemně lišily, dojde ke zvýšení zájmu i ze strany svěřenců. 

 

Motivací pro kvalitní činnost trenéra mohou být právě menší finanční odměny 

za kvalitně odvedenou činnost v klubu. Ty by manažer mohl vyplácet několika 

způsoby. Před sezónou by například určil cíle jednotlivých týmů, kterých by bylo 
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třeba dosáhnout, a právě podle úspěchů by poté byl trenér odměněn. Další možností 

je vyplácení určitého finančního obnosu pravidelně ve formě měsíčních odměn. 

Poslední variantou je poskytovat trenérovi prémie za vyhraná utkání. 

 

Nejlepší motivací je ovšem mix všech těchto variant. Trenér bude muset 

věnovat dostatek svého času zlepšení svých svěřenců, protože v opačném případě 

nedosáhne na stanovené odměny. Takto je trenér neustále motivován, aby jeho tým 

dosáhl co nejlepších výsledků a jeho svěřence basketbal v TJ GH bavil a oni mu i 

nadále chtěli věnovat svůj volný čas. 
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6. Závěr 

 

Sport začíná být moderním trendem posledních let. Lidé věnují pohybovým 

aktivitám stále více svého volného času, protože pohyb a sport jako součást 

zdravého životního stylu tvoří image dnešního moderního úspěšného člověka. A 

přirozený pohyb je tou nejlepší cestou, jak udělat něco pro své zdraví. 

 

S rostoucí popularitou pohybových aktivit se dostává na výsluní také 

basketbal. Jako třetí nejoblíbenější sport na světě byl poměrně málo medializován, 

ale dnes již tomu tak není a zažívá poměrně značný mediální boom. Pozornost je mu 

věnována zejména prostřednictvím televizních přenosů kvalitních zahraničních 

utkání. Tuzemská soutěž Mattoni NBL je dnes již také hojně vysílána, což popularitu 

basketbalu v obecném povědomí diváků jen zvyšuje. 

 

Oblíbenost roste také u dětí a školní mládeže, která tento atraktivní kolektivní 

sport provozuje na nově rekonstruovaných školních hřištích, v hodinách tělesné 

výchovy či v zájmových kroužcích. Hlavní pozornost je však basketbalu věnována 

v mládežnických basketbalových klubech, kde se tomuto sportu věnují děti od 

nejútlejšího věku několik hodin týdně. Aby popularita tohoto sportu rostla a mládež se 

mohla výkonnostně zlepšovat, je potřeba tyto převážně amatérské kluby udržet 

zdravě fungující. Vždyť čeští profesionální hráči úspěšní na našich i zahraničních 

palubovkách přicházejí právě z těchto mládežnických týmů, které fungují převážně 

na bázi neziskových organizací. Přesně takovým klubem je právě i TJ Gymnázium 

Hladnov, který vychoval několik skvělých profesionálních hráčů. Manažer tohoto 

týmu se zasluhuje svou odpovědnou prací o to, aby z klubu vzešli další mladí 

talentovaní jedinci. Pro tento vytyčený cíl je však potřeba zajistit dostatek finančních 

prostředků, což je právě v současném období recese práce přímo sisyfovská. 

 

 Právě manažer TJ GH odvádí svou práci dokonale, protože je schopen 

zajistit nejen dostatek prostředků pro fungování klubu, ale zároveň i vytvořit rezervy 

pro případ krizového plánu, nečekaných výdajů či na nákup nového sportovního 

vybavení, což je třeba v prvé řadě vyzvednout. Při své práci myslí hodně do 

budoucna, což není zrovna v těchto organizacích typické. Bohužel z vlastní 
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zkušenosti vím, že se podobné týmy často potácí ve finanční nejistotě od jedné 

sezóny k druhé, což je dáno především náročností práce při získávání financí. 

 

 Spolupráce s týmem TJ Gymnázium Hladnov při vzniku této diplomové 

práce probíhala naprosto bezproblémově a bylo mi vždy ve všem vyhověno, čehož si 

velice cením. Samotné činnosti klubu není po finanční stránce co vytknout, protože 

klub je ekonomicky zdravý. Bylo by možné pouze doporučit pár nápadů, které by 

teoreticky mohly být realizovatelné a bude už jen na vedení klubu a manažerovi, jak 

s těmito nápady naloží. Návrhy uvedené v této diplomové práci mohou TJ GH ušetřit 

další finanční prostředky, které může klub investovat do menších odměn trenérům, 

aby tak zvýšil jejich motivaci ke zvýšení kvality basketbalové přípravy. 

 

Doufám, že některé z návrhů, uvedených v této diplomové práci budou klubu 

TJ Gymnázium Hladnov k užitku a pomohou týmu k dalšímu růstu. 
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Seznam zkratek 

 

ČBF … Česká basketbalová federace 

FIBA … Fédération Internationale de Basketball Amateur = Mezinárodní 

federace amatérského basketbalu 

Mattoni NBL … Mattoni národní basketbalová liga 

NCAA … National Collegiate Athletic Association = Národní vysokoškolská 

atletická asociace 

NBA … National basketball association = Národní basketbalová asociace 

TJ GH … tělovýchovná jednota Gymnázium Hladnov 

ŽBL … Ženská basketbalová liga 
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Příloha číslo 1 

 

Rozhovor s manažerem TJ Gymnázium Hladnov 

 

Jak dlouho vykonáváte činnost manažera v TJ GH a jak jste se k tomu dostal? 

 

Činnost manažera TJ vykonávám asi od roku 1995 tj 16 let. Dostal jsem se k té 

činnosti tím, že jsem přivedl svého staršího syna do basketbalového oddílu jako 

minižáka v deseti letech. Klub fungoval, ale chtělo ho postavit na vyšší úroveň. 

 

Jak moc je práce manažera v TJ GH časově náročná? 

 

Z počátku celkem ano, ale po utvoření databáze, navázání kontaktů a zaběhnutí 

v celém systému, se časová náročnost snižuje. 

 

Vykonáváte také jiné činnosti krom té manažerské? 

 

Ano, zároveň trénuji družstvo mužů a vypomáhám u kategorie mládeže. 

 

Berete vykonávání funkce manažera jako práci? 

 

Ne, je to můj koníček. 

 

Máte nějaké motto, kterým se řídíte? 

 

Kluci, kteří jsou s námi v tělocvičně, nefetují a nevykradou mi auto. 

 

Jaké jsou podle Vás pro sportovního manažera nejdůležitější činnosti? 

 

Přehled, schopnost rozlišit podstatu problému, schopnost zorganizovat si práci. 
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Který styl vedení ve své manažerské praxi upřednostňujete? 
 

Přiznávám, že ačkoliv se to mnohým nelíbí, tak autokratický, kdo pracuje, nese 

odpovědnost a rozhoduje. 

 

Jaké vlastnosti jsou pro manažera nejdůležitější? 

 

Mít vizi, chuť do činnosti, schopnost předvídat, plánovat. 

 

Jaké vzdělání byste pro činnost sportovního manažera upřednostňoval? 

 

Sportovní manažer by měl mít nejen ekonomické vzdělání, ale měl by mít rovněž 

přehled o veškerém dění v daném sportu. 

 

Jaké problémy v současném sportovním managementu u nás vidíte? 

 

Nedůslednost, neschopnost rozlišení podstatného a nepodstatného, honbu za 

ziskem a hlavně za osobním prospěchem. 

 

Je těžké najít sponzora? 

 

Ano, v době ekonomické krize je nejtěžší přesvědčit potencionálního sponzora o 

smysluplnosti využití jeho prostředků. 

 

Máte dobré zkušenosti, co se týče spolupráce se sponzory? 

 

Celkem ano, vesměs se ale jedná o lidi, se kterými máme dlouhodobější spolupráci. 

 

Potýkáte se s nějakými potížemi při zajištění haly, jsou vysoké nájmy? 

 

V naší TJ potíže nemáme, až na drobné maličkosti při tvorbě tréninkových plánů, 

kdy jsou v kolizi s rozvrhem školy. Nájmy v naší TJ vysoké nejsou, ale jinak 

jsou nájmy řekl bych až lichvářsky předražené, protože školy mající tělocvičnu jsou 

v podstatě nuceny vlivem špatného systému školství pronajímat haly za neobvykle 
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vysoké ceny, které ve skutečnosti neodpovídají nákladům. 

 

Jakých možností ohledně získávání financí využíváte? 

 

Snažím se využít všech možností k získání peněz pro činnost. 

 

Zaznamenal jste nějaké potíže při zajišťování financí s příchodem hospodářské 

krize? 

 

Ano, nedaří se naplnit příjmy z reklamy a sponzorské dary jsou mnohem nižší. 

 

Promítla se hospodářská krize ve Vaší činnosti? 

 

V podstatě ne, jen musíme šetřit každou korunu. 

 

Jak zhodnotíte Vaši finanční situaci v dnešní době v porovnání s jinými kluby 

v Ostravě? 

 

Neznám situaci jiných klubů, ale naše je v podstatě velmi dobrá. Spíš to ale bude 

v tom, že v TJ není jediný placený funkcionář. 
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Příloha číslo 2 

Pracovní výsledovka 

TJ Gymnázium Hladnov- občanské sdružení    

    

    

                                  Pracovní výsledovka rok 2011 po analytikách  

                                  ke dni 31. 12. 2011   

    

    

    

Účet   od počátku 

roku  

    

501000 Spotřeba materiálu  49 350,00  

502000 Spotřeba energie  0,00  

512000 Cestovné  20 140,00  

518100 Ostatní služby- Rozhodčí  28 905,00  

518300 Služby-nájem  62 380,00  

521000 Mzdové náklady-základni mzdy 0,00  

524100 Zákonné sociální pojištění  0,00  

524200 Zákonné zdravotní 

pojištění 

 

0,00  

528000 Ostatní soč. náklady  0,00  

531000 Daně  0,00  

568200 Fin. náklady - zaokrouhlování 2 680,00  

    

Náklady celkem:   163 455,00  

******************************************************************* 

    

602000 tržby z reklamy  40 000,00  

662000 Úroky výnosové  0,00  

680000 Členské příspěvky  157 000,00  

680200 Dotace MMO  60 000,00  

680300 Ostatní příjmy  0,00  

    

Výnosy   257 000,00  

Zisk+ Ztráta -  93 545,00  

******************************************************************* 
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Příloha číslo 3 

Rozpočet projektu určený pro 

žádost o dotace 

    

ROZPOČET PROJEKTU 

oblast - TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

název žadatele (dle zřiz. 
listiny, stanov ...) 

TJ Gymnázium HLADNOV 

sídlo - adresa (dle zřiz. 
listiny, stanov …) 

Hladnovská 35 710 00 
Slezská Ostrava 

IČ: 65497601 

statutární zástupce 
(jméno, titul, funkce)  

Ing. Jan Stehlík místopředseda 

název projektu 
Systematická sportovní a tělovýchovná celoroční činnost sportovních 
subjektů 

rozpočet 
projektu 
(možno vložit 
další řádky) 

náklady na realizaci 
projektu 

Kč 
požadovaná účelová dotace                                                        

(pouze uznatelné náklady) 
Kč 

energie, vodné, stočné, 
spotřeba plynu, odvoz 
odpadu       

služby spojů, internet 8 000   4 000 

nájem a služby spojené                
s nájmem 
(konkretizujte) 80 000   40 000 

opravy a udržování 40 000 vymalování tělocvičny 20 000 
kanc. potřeby, zdrav. 
pomůcky, sport. a spotřební 
materiál (konkretizujte) 250 000 

sportovní a další spotřební 
materiál 125 000 

odměny trenérům z dohod 
(OON – DPP, DPČ), služby 
trenéra (OSVČ) 300 000 Odměny trenérům 150 000 
odměny rozhodčím, 
pořadatelům, delegátům, 
komisařům, bezpeč. služba 40 000 

odměny rozhodčím/ ošatné, 
cestovné/ 20 000 

vzdělávání trenérů a 
lektorů 6 000 semináře a kurzy pro trenére 3 000 

cestovné, doprava, 
přeprava materiálu 50 000 

cestovné k zápasům a 
turnajům 25 000 

startovné, ubytování, 
stravování 70 000 

startovné v soutěžích, 
turnajích , ubytování, 
soustředění 35 000 

věcné ceny, tiskové 
služby, propagace 
(konkretizujte) 20 000 propagační materiál  10 000 

zdravotní, rehabilitační 
a regenerační služby, 20 000 

regenerační služby, pitný 
režim 10 000 
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pitný režim 

nákup DHM nad 
40.000,- Kč        (dle 
Speciální části Zásad) 250 000 časomíra, computer 125 000 

nákup DDHM do 
40.000,- Kč        (dle 
Speciální části Zásad)       

další náklady (specifikujte)       

        

        

        

        

        

        

celkové náklady                          
na realizaci projektu 

1 134 000 
celková požadovaná                              
účelová dotace 

567 000 

    

další zdroje 
financová-ní 
projektu 
(povinné) 

název zdroje částka 

příjmy z reklamy 100000 

příjmy z příspěvků na zajištění soutěží 80000 

z finančních prostředků klubu 100000 

    

    

celkem           280 000,00 Kč  

  

datum 30.10.2011 

jméno statutárního zástupce Jan Stehlík 
podpis statutárního zástupce 
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Příloha číslo 4 

 

Projekt přikládaný k rozpočtu a k žádosti o dotace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu:  

 

 

Systematická sportovní a tělovýchovná celoroční činnost (nikoliv nahodilé aktivity) 

sportovních subjektů, jejichž cílem je vytvoření zázemí - podmínek pro sportovní činnost dětí a 

mládeže. 

 

Záměr projektu a způsob realizace: 

 

Záměrem projektu je ještě zvýšit kvalitu práce s mládeží, dát jim možnost plného sportovního 

vyžití a konfrontace s ostatním možno napsat nejlepšími družstvy z celé ČR, zformovat 

z těchto mladých lidí plnohodnotné občany města s tím, že jsou hrdi na to, že , i díky podpoře 

města, mohou své schopnosti ve správném smyslu slova „ prodat“  

 

Záměrem projektu je, aby trenéři, kteří jsou zároveň funkcionáři jednoty a vedoucími svých 

družstev mohli veškerou svou činnost věnovat zkvalitnění tréninkové práce a metod, protože 

díky případné dotaci se nebudou muset zabývat v takové míře práce s případnými 

ekonomickými problémy klubu či svého družstva. 

 

Přínos realizace pro cílovou skupinu: 

 

Jak je uvedeno v předchozím odstavci budou trenéři moci převážně trénovat, ne počítat zda-li 

na činnost ekonomicky TJ má či ne.  

 

Stručný přehled činnosti: 
 

Od doby vzniku TJ se věnujeme výchově mladé generace a jejímu smysluplnému naplnění 

volného času. Cílem naší TJ je zamezit tomu, aby se mladí lidé bezcílně toulali městem, aby 

měli možnost projevit svůj talent, svou vůli, aby měli cíle, které nejsou nikomu kolem nijak 

nebezpečné ba naopak.   
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Chlapci rozděleni nově do kategorií podle věku a to následně / včetně přehledu počtu 

tréninků. 

 

Kategorie U17 

 

 ročník narození 1995-1997/ trénink 4x týdně: tato kategorie hraje 3. nejvyšší soutěž v ČR. 

 

Kategorie U 12 a U 11: /ročník narození 1999 a mladší/ tato kategorie hraje soutěž U 12 a U 

11 , připravuje se 3x týdně  

 

Personální zajištění: 

 

Licence  jsou od nejnižší „C“ po nejvyšší „ A“ 

Licence C      2 trenéři / Tři z nich jsou ještě aktivními hráči mládežnických kategorií/ 

Licence  A     3 trenéři   

 

Časový plán:  Soustavná tréninková a zápasová činnost po celý kalendářní rok 

 

Plán jednotlivých kategorií:  

 

 

Kategorie U17: hraje společnou soutěž s olomouckým krajem. 

 

 

 

Rozsah tréninkového procesu a zápasů: 

 

 

 

U17-  4x týdně po 1,5 hodiny a každý druhý víkend sobota – neděle 2 zápasy 

 

 

Přípravka: 3x týdne po 1,5 hodiny,  sobota – neděle 2 zápasy 

 

Přehled soutěží: 

 

Sezona 2002/2003: Postup staršího dorostu do nejvyšší soutěže tj. 12. místo v ČR 

                                 Kvalifikace mladšího dorostu o nejvyšší soutěž  tj. 13.-17 místo v ČR 

 

 

Sezona 2003/2004  starší dorost: 9. místo v ČR 

                                Individuální výsledky: P. Bohačík 1. místo v ČR v produktivitě ve hře       

                                J. Stehlík 13. místo v produktivitě 

                                Kvalifikace mladšího dorostu o nejvyšší soutěž tj 13.-17.místo v ČR 

                                P. Bohačík vybrán mužstvem BK NH Ostrava do nejvyšší soutěže 

mužů a posléze vybrán do reprezentace do 20 let.  
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Sezona 2004/2005 starší dorost: 9. místo v ČR 

                               Individuální výsledky:  Jan Stehlík 1. místo v produktivitě 

                               J. Stehlík vybrán družstvem BK NH do nejvyšší soutěže mužů a 

posléze vybrán do reprezentace do 20-ti let. 

  

Sezona 2005/2006: Starší dorost – extraliga tj. nejvyšší 

soutěž 11. místo 

                                Mladší dorost – dorostenecká liga tj. druhá nejvyšší soutěž v ČR 

                                Starší žáci -        žákovská liga tj. nejvyšší soutěž v ˇVR 

 

Sezona 2006/2007: Starší dorost -Dorostenecká liga- kvalifikace o extraligu, postup do   

                                nejvyšší soutěže U18   

                                Mladší dorost – Dorostenecká liga- kvalifikace o extraligu, postup do 

                                nejvyšší soutěže  U16 

                                Mladší žáci- Oblastní přebor 

                                Přípravka- bez soutěže, pouze pravidelné tréninky 

  Sezona 2007/2008: Kategorie U 20- Liga mladých mužů – nejvyšší soutěž kategorie 

                                  Kategorie U 18- extraliga- nejvyšší soutěž kategorie 

                                  Kategorie U 16- extraliga – nejvyšší soutěž kategorie 

                                  Kategorie U 14- oblastní přebor    

 

Sezona 2008/2009: Kategorie U 20- Liga mladých mužů – nejvyšší soutěž kategorie 

                                 Kategorie U 18- extraliga- nejvyšší soutěž kategorie 

                                 Kategorie U 16- liga – 2.nejvyšší soutěž kategorie 

                                 Kategorie U 14- liga – nevyšší soutěž v ČR    

 

Z uvedeného vyplývá, že naše TJ relativně úspěchů dosahuje, ale my sami nejlépe víme, že by 

výsledky mohly býti ještě lepší, ale bohužel bez podpory zejména ekonomické města, jež 

reprezentujeme, to prostě nejde. 

 

Popis systému výchovy: 

 

S velkou omluvou zde mohu pouze nastínit některé formy a metody, které jsou v naší TJ 

praktikovány, neboť se jedná o souvislou práci každého z nás, a jak jistě uznáte know-how se 

ve většině případů neprozrazuje. Mohu pouze odpovědně prohlásit, že v naší TJ pracují pouze 

nadšenci a fanatici pro náš sport, kteří sledují novinky nejen ve tréninkovém procesu, ale i 

novinky v psychologii, sociologii, fyziologii a dalších vědách. Proč by potom měla většina 

z nás nejvyšší možnou trenérskou kvalifikaci??   

 

Ostrava 26.10.2011 

 
Zpracoval:  Jan Stehlík 
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Příloha číslo 5 

VYÚČTOVÁNÍ poskytnuté účelové neinvestiční dotace 

Dotace pro rok  

Příjemce dotace:  

Sídlo organizace:  

Název projektu:  

Termín zahájení:  Termín ukončení:  

 

 Plátce DPH  ANO NE 

 Uplatnění nároku DPH na vstupu ANO NE 

Výše dotace  

Účel použití dotace (dle smlouvy)  

Poř.č. 
Číslo 

úč.dokladu 
(kopie) 

Datum platby 
(z VPD, výp.BÚ 

nebo PPD) 

Druh nákladu/výdaje – účel použití finančních 
prostředků 

Částka 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CELKEM 

*VPD Výdajový pokladní doklad, *PPD Příjmový pokladní doklad 
Nedílnou součástí vyúčtování je závěrečná zpráva o průběhu realizace projektu, vč. popisu způsobu prezentace města a 
kopie příslušných účetních dokladů.  
Č e s t n ě   p r o h l a š u j i , že jsem oprávněn/a jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného 
vyúčtování. 
 

Datum:       

 
 
 
___________________________________ 
             jméno/podpis/telefonní 
kontakt 

 


