
  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Založení sportovní organizace, právní forma občanské sdružení 

Establishment of sports organization, legal form of Civil Association 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Lukáš Raclavský 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Miroslav Pacut 

 

Ostrava 2012 



  



Prohlašuji, že jsem celou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Miroslava Pacuta. 

Literární prameny, které jsem k práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

 

V Ostravě dne 11. 5. 2012 ……………………… 

 Lukáš Raclavský 



Rád bych poděkoval vedoucímu práce, Mgr. Miroslavu Pacutovi, za cenné rady 

při zpracovávání bakalářské práce a hlavně své přítelkyni, Elišce Krutílkové, za její podporu. 



6 

 

OBSAH 

 
1 ÚVOD .....................................................................................................................8 

2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ, METODY VÝZKUMU..........................9 

2.1 Sport..................................................................................................................9 

2.2 Občanské sdružení ........................................................................................... 10 

2.2.2 Stanovy občanského sdružení ................................................................... 10 

2.2.3 Orgány občanského sdružení .................................................................... 12 

2.3 Financování sportovních organizací ................................................................. 14 

2.3.1 Financování z veřejných zdrojů................................................................. 15 

2.3.3 Financování ze soukromých zdrojů ........................................................... 17 

2.4 Organizace sportu ............................................................................................ 19 

2.5 Výkaz zisku a ztráty ........................................................................................ 21 

2.5.1 Náklady .................................................................................................... 22 

2.5.2 Výnosy ..................................................................................................... 23 

2.5.3 Výsledek hospodaření ............................................................................... 23 

2.6 Metody výzkumu ............................................................................................. 24 

2.6.1 Analýza PESTLE ...................................................................................... 24 

2.6.2 Rozhovor .................................................................................................. 25 

2.6.3 Práce s dokumenty .................................................................................... 27 

3 ZALOŽENÍ A PROVOZ SPORTOVNÍ ORGANIZACE .................................. 28 

3.1 Vznik sportovní organizace ............................................................................. 29 

3.2 Stanovy sportovní organizace .......................................................................... 31 

3.3 Účetnictví občanského sdružení ....................................................................... 40 

3.3.1 Výkaz zisku a ztráty sportovní organizace................................................. 40 

3.4 Občanská sdružení a daně ................................................................................ 43 



7 

 

3.5 Bankovní účet.................................................................................................. 45 

3.6 Zaměstnanci občanského sdružení ................................................................... 46 

3.7 PESTLE analýza sportovní organizace ............................................................ 46 

4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, DOPORUČENÍ ......................................... 51 

5 ZÁVĚR ................................................................................................................. 54 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................... 55 

SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................. 57 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHY 

 

  



8 

 

1 ÚVOD 

 

Přestože je sport, společně se všemi ostatními pohybovými aktivitami, v dnešní době 

již významnou a neoddělitelnou součástí každodenního života velké části populace, jeho 

význam neustále roste. Děje se tak však nejen z důvodu jeho pozitivního vlivu na fyzickou 

a psychickou kondici. Sport se totiž již před několika lety stal důležitým hospodářským 

prvkem s nepřehlédnutelným ekonomickým, politickým, ale i sociálním přínosem. 

S ohledem na výše uvedené a na to, že autorovi samotnému není sport a pohyb obecně 

cizí, ba naopak, a současně ho nezajímá jen kdy, kde a jak si může zasportovat, nýbrž 

ho zajímá i otázka organizace sportovních aktivit, bylo vybráno dané téma. Kromě 

již zmíněného byla důvodem pro výběr tématu i možnost zjištění a získání informací o tom,  

co vše je potřeba pro založení sportovní organizace s právní formou občanského sdružení 

a využití těchto informací v dalším životě. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat postup založení sportovní organizace 

s právní formou občanského sdružení a problémy s tím související. 

Informace byly pro potřeby bakalářské práce čerpány z odborné literatury, hlavně 

v teoretické části práce. Dále pak z legislativních dokumentů, analýz týkajících se sportu 

a v neposlední řadě z účetních a jiných dokumentů a z rozhovorů poskytnutých, pro potřeby 

bakalářské práce, sportovními manažery fungujících sportovních organizací s právní formou 

občanské sdružení. 

Bakalářské práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Teoretická část 

bakalářské práce obsahuje výčet teoretických pojmů, které se vztahují k tématu bakalářské 

práce. Dále popisuje výzkumné metody, jež byly použity v praktické části. Třetí kapitola, 

založení a provoz sportovní organizace, je pak zaměřena na popis založení nové sportovní 

organizace, právní formy občanské sdružení, a všech úkonů, které jsou s tím spojeny. 

Současně uvádí i daňové a účetní povinnosti nově vznikající sportovní organizace, 

občanského sdružení. Čtvrtá kapitola je shrnutím poznatků zjištěných při vypracovávání 

bakalářské práce, hlavně při zpracovávání PESTLE analýzy a rozhovorů, a obsahuje také 

náměty k dané problematice.  
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ, METODY VÝZKUMU 

 

Druhá kapitola obsahuje vymezení základních pojmů, které se objevují v následujících 

kapitolách bakalářské práce, a metod výzkumu, jež byly při zpracovávání bakalářské práce 

použity. 

 

2.1 Sport 

Pojem sport je odvozován od latinského „disportare“ či starofrancouzského 

„lé désporter“. Obojí znamená bavit se, trávit příjemně volný čas. Společně s tělesnou 

výchovou a tělocvičnou rekreací je pak sport považován za složku tělesné kultury. [4] 

„Sport jako nezastupitelný fenomén moderní společnosti zaujímá významné místo, 

o čemž svědčí historie i současnost“. Díky tomu můžeme najít hned několik pohledů 

na definici sportu. [1, s. 8] 

 Například, že „sport byl původně pohybovou hrou, zábavou a měl pouze rekreační 

charakter. Nyní je sport především pohybovou činností založenou na organizovaném 

závodění, na snaze po nejvyšším výkonu. Rekreační prvek jako prostředek obnovy sil však 

nevymizel, a proto se sport stává významnou součástí životního stylu moderního člověka“.  

[11, s. 266] 

Evropská Charta sportu zmiňuje sport jako významný faktor lidského rozvoje. 

Konkrétně jsou v intencích Evropské Charty sportu jako sport chápány „všechny formy 

tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl 

projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“. [13, s. 2] 

V dnešní době ovšem není pohlíženo na sport jen jako na fyzickou aktivitu, 

jenž podporuje zdraví člověka, ale i jako na „významný ekonomický činitel“. [4 s. 36] 

Topinka a Stanjura mají sport za důležitý činitel, který se podílí na vytváření a rozvoji 

demokratických občanských společností a je přijímán jako neoddělitelná součást národních 

kultur. [10] 



10 

 

Pro účely této bakalářské práce je vhodné pohlížet na sport jako na organizovanou 

pohybovou aktivitu, která spojuje lidi na základě dobrovolnosti a díky společnému zájmu 

o ni, podporuje jejich zdraví a zároveň působí jako důležitý ekonomický, politický a sociální 

činitel. 

 

2.2 Občanské sdružení 

Sportovní organizace v České republice používají různé právní formy. Existují 

například sportovní organizace s právní formou občanské sdružení, akciové společnosti nebo 

společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k tématu bakalářské práce bude podrobněji 

popsáno pouze občanské sdružení. 

Občanské sdružení je nejužívanější právní formou sportovních organizací působících 

v České republice ve sportu. Z hlediska práva jsou občanská sdružení ošetřena zákonem 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Topinka a Stanjura (2001) uvádějí, že existence 

a činnost občanských sdružení je ve své podstatě garantována Ústavou ČR. 

Občanské sdružení je právnickou osobou a jeho členy mohou být jak fyzické, 

tak právnické osoby. Je zakládáno s cílem realizovat společné zájmy členů. Z pohledu sportu 

lze občanská sdružení rozdělit na následující typy: 

- zastřešující sportovní asociace, 

- samostatná sportovní asociace, 

- sportovní klub, tělovýchovná jednota, 

- sportovní oddíl nebo odbor. [1] 

 

2.2.2 Stanovy občanského sdružení 

Základní listinou, která potvrzuje právní existenci občanského sdružení, jsou stanovy 

registrované na Ministerstvu vnitra České republiky (dále jen MV ČR). Povinný obsah stanov 

vymezuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
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Povinné části stanov dle zákona č. 83/1999 Sb., o sdružování občanů: 

- název sdružení, 

- sídlo, 

- cíl jeho činnosti, 

- orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdružení, 

- ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou 

jednat svým jménem, 

- zásady hospodaření. [15] 

Jak tomu bývá u většiny právních dokumentů, nemělo by ani ve stanovách 

být dostačujícím, pro bezproblémový chod občanského sdružení, jen stručné vymezení 

povinných částí. Žádoucí obsah stanov by měl být podoben následujícímu: 

- stanovy by měly obsahovat povinnost sportovní organizace hájit práva svých členů 

či sdružených oddílů stejně jako povinnost dohlížet na dodržování povinností, 

- stanovy by měly precizně rozlišovat mezi nejvyšším orgánem sportovní organizace 

(valná hromada, výroční schůze apod.), statutárním orgánem (předseda klubu, 

prezident, výkonný výbor), a kontrolním orgánem (dozorčí rada, kontrolní 

a revizní komise), 

 u všech orgánů je nutno definovat kompetence a uvést je do vzájemného 

souladu, 

 doporučuje se vymezit základní funkce v případě kolektivních statutárních 

a kontrolních orgánů a způsob jejich ustavení – např. volbou 

či jmenováním, 

- v případě valných hromad či výročních schůzí je potřeba rozlišovat mezi řádnou 

a mimořádnou a rovněž precizně definovat usnášeníschopnost, 

- stanovy by měly obsahovat základní úpravu jednání (jednací řád) orgánů klubů 

anebo alespoň delegovat pravomoc k vydání jednacího řádu na orgány klubu, 

- nezbytnou pasáží, bez které nejsou stanovy kvalitním dokumentem, je úprava 

specifických práv a povinností členů, způsoby nabývání a pozbývání členství, 

případně podmínky členství, 

- vzhledem k tradici českého spolkového života lze doporučit, aby stanovy 

vymezovaly vztah rozpočtu a finančního účetnictví, 
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- ve vztahu k zákonu o daních z příjmů je nezbytné, aby stanovy definovaly způsob 

určení a výběru členských příspěvků, 

- stanovy by měly obsahovat ustanovení upravující způsob vydávání a závaznost 

vnitřních předpisů občanského sdružení, 

- specifikace podmínek, za nichž občanské sdružení zaniká, 

- je-li účelné zakládat organizační jednotky (oddíly, odbory, apod.), musí stanovy 

nutně obsahovat podmínky, za nichž budou organizační jednotky vznikat 

a působit, zejména kdo a v jakém rozsahu může jménem organizační jednotky 

jednat, a vymezení vztahu mezi organizační jednotkou a sportovní organizací. [10] 

 

2.2.3 Orgány občanského sdružení 

Organizační struktura, zobrazena na Obr. 2.1, se odvíjí od základního dokumentu 

občanského sdružení, stanov. Ve stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni 

orgánů klubu. Za ty se považují: 

- valná hromada (konference), 

- prezident klubu, 

- výbor klubu, 

- dozorčí rada klubu (eventuelně revizoři účtů). [1] 

 

 

Obr. 2.1 Obecné schéma občanského sdružení [3] 

 

 

    Valná hromada 

      Výbor klubu 

   Prezident klubu 

      Dozorčí rada 
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Valná hromada klubu typu občanského sdružení vykonává následující činnosti: 

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

a závazků, 

- projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady (eventuálně revizorů účtů), 

- projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující 

období, 

- stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství 

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

- schvaluje podmínky smluvního členství, 

- přijímá čestné členy klubu, 

- stanoví volební období orgánů, 

- volí členy výboru klubu, 

- volí a odvolává dozorčí radu (respektive revizory účtů), 

- rozhoduje o vstupu a vystoupení klubu do a ze spolkových sportovních institucí, 

- rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku, 

- rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov, 

- rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu. 

 

Prezident klubu je oprávněn: 

- svolat řádnou i mimořádnou valnou hromadu, 

- řídit zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně), 

- uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu, 

- uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. 

Výbor klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny 

valné hromadě anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru klubu valnou hromadou 

svěřeny, nebo je pravomoc klubu vyjádřena přímou formulací ve stanovách. 

Dozorčí rada, respektive revizoři účtů, jsou oprávněni kontrolovat všechny účetní 

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

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

právního, účetního nebo finančního dokladu. Zároveň navrhují, v případě zjištěných 

nedostatků, nápravná opatření. [1] 
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2.3 Financování sportovních organizací 

Navzdory tomu, že se ve sportu točí mnohdy nemalé částky, je „problémem číslo 

jedna současného sportovního managementu získávání finančních prostředků nutných 

pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada možností, jak může sportovní 

organizace finanční prostředky získat“. Strukturu financování sportu znázorňuje Obr 2.2. 

V následující části jsou popsány možnosti získávání financí ve sportu, které jsou nutné 

pro existenci každé sportovní organizace. [5, s. 51] 

Financování sportovních organizací je vícezdrojové. Zabezpečováno je z veřejných 

(někdy taky označovaných jako vnějších) a soukromých (někdy označovaných jako vnitřních) 

zdrojů. Nárok na finance z veřejných zdrojů mají i sportovní organizace s právní formou 

občanské sdružení. 

 

Obr. 2.2 Struktura financování sportu [12] 
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2.3.1 Financování z veřejných zdrojů 

Z pohledu sportu mají nárok na veřejnou finanční podporu zaregistrovaná občanská 

sdružení, jejichž hlavní činností je tělovýchova a sport. Právní formu občanského sdružení 

má v České republice stále většina sportovních organizací. 

Prostředky z veřejných rozpočtů jsou v současné době rozděleny do sportovních 

organizací zejména na: 

- zabezpečení sportovní reprezentace, 

- zabezpečení sportovních center mládeže, 

- zabezpečení veřejně prospěšných programů v oblasti sportu, 

- sportovní talent, sport a škola, sport zdravotně postižených, sport pro všechny atd., 

- investice do sportovních zařízení, 

- podpora tělovýchovných a sportovních akcí různého charakteru. [5] 

 

Financování ze státního rozpočtu 

Dotace ze státního rozpočtu jsou pro mnoho sportovních organizací stále hlavním 

zdrojem financí. Je-li dotace ze státního rozpočtu poskytnuta na neinvestiční projekt, může 

být až do výše 100% rozpočtovaných výdajů. Ovšem dotace ze státního rozpočtu republiky 

na investiční projekt, nesmí přesáhnout 70% rozpočtovaných výdajů a je nutno ji vyčerpat 

do 31. 12. daného kalendářního roku. Rozdělování státních prostředků posuzuje Rada 

pro tělovýchovu a sport, která svá doporučení předkládá k rozhodnutí ministru školství, 

mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) každý 

rok vydává dokument „Státní podpora sportu“, který vyhlašuje programy, které sport veřejně 

podporují. [9] 

 

Financování z místních rozpočtů 

Kraje, města a obce v České republice podle zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, 

v rámci jejich rozpočtů: 

- zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 
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- zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

- kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

- zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. [16] 

Krajské a obecní rozpočty se zaměřují na podporu sportovních oddílů a klubů, 

jež působí v jejich regionu. Jedná se spíše o subjekty neorganizované v zastřešujících 

asociacích, nebo o amatérské organizace, které nutně nevychovávají sportovní 

reprezentaci. [8] 

a) Kraje 

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

vzdělávání a zaměstnanost, v jejichž kompetenci je mimo jiné poskytovat dotace 

v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Rada kraje může rozhodnout o poskytnutí 

dotace občanským sdružením působícím ve sportu a tělovýchově na jeden kalendářní 

rok. [5, s. 54] 

Podle Koncepce státní podpory sportu v České republice 2011 by měly 

být podporovány hlavně sporty s tradicí a historií v daném kraji a sportovní organizace 

s činností v otázce sportu pro všechny. 

b) Města a obce 

Jedná se o typ rozpočtu, který je svojí povahou nejbližší sportovním 

organizacím na úrovni sportovních klubů. Rozpočty města a obcí se řídí metodikou 

nebo vyhláškou schválenou příslušným zastupitelstvem. Rozpočet obce 

se pro sportovní organizace může stát významným finančním zdrojem. [5, s. 54] 

 

Financování z dalších zdrojů  

a) Finanční prostředky ze zdrojů Českého svazu tělesné výchovy  

- tržby z prodeje nadbytečného majetku a majetkových účastí, 

- prostředky získané sportovními asociacemi od komerčních partnerů, 
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- příjmy z vybraných členských příspěvků, z prodeje vstupného, tržby 

z prodeje propagačního materiálu: vlaječky, odznaky, plakáty, dresy, 

trika, knihy apod., 

- příjmy sportovních klubů plynoucí z tzv. odstupného, výchovného 

a hostování. [5] 

b) Zdroje z fondů Evropské unie 

Systematické čerpání prostředků z evropských programů nelze považovat 

za pravidelnou součást financování sportovního prostředí až do doby vytvoření 

samostatného evropského rozpočtu pro sport. Finanční prostředky z fondu EU 

na podporu sportu je možné předpokládat nejdříve na rozpočtovací období 2014 

až 2020. [14, s. 17] 

Do roku 2014 je tedy třeba se o evropské fondy ucházet kvalitními projekty 

v oblastech, které Evropská unie podporuje. Patří sem rozvoj regionů, infrastruktury 

a průmyslu, vzdělávání a rekvalifikace, cestovní ruch, životní prostředí, a zemědělství. 

[5, s. 56] 

 

2.3.3 Financování ze soukromých zdrojů 

Vzhledem k tomu, že některé sportovní organizace fungují na ziskové bázi, 

jsou odkázány jen na soukromé zdroje. Soukromé zdroje jsou ale důležitou položkou 

i u sportovních organizací s právní formou občanského sdružení, protože jen s financemi 

z veřejných zdrojů by zcela jistě nevystačily. Tyto sportovní organizace jsou ovšem povinny 

tyto prostředky použít k zajištění vlastní činnosti. 

 

Financování vlastními zdroji a výnosy z vlastní činnosti 

Nejdůležitější položkou financování z vlastních zdrojů většiny sportovních organizací 

jsou členské příspěvky, tudíž finance domácností. 

Mezi vlastní zdroje patří: 

- členské příspěvky, 
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- prodej vstupného, 

- prodej propagačního materiálu (dresy, vlaječky, kalendáře, upomínkové předměty 

atd.), 

- příjmy z hostování, výchovného a odstupného. 

Svou případnou výdělečnou činností sledují sportovní organizace dosažení finanční 

soběstačnosti, získání dodatečných finančních zdrojů se snahou být co nejméně závislý 

na dotacích ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů. [5] 

Nejčastější podnikatelské výdělečné činnosti sportovních organizací: 

- reklamní služby - výdělečná činnost spočívá v „prodeji“ sportu jako prostředku 

používaného k propagaci komerčních subjektů a jejich produktů, 

- pronájmy, nájemní smlouvy – finance získané pronájmem sportovišť jiné organizaci, 

- prodej občerstvení, 

- pořádání akcí zábavného charakteru (plesy, zábavy, rekreačně-sportovní akce apod.), 

- poskytování hostinských služeb, 

- poskytování poradenských služeb, 

- prodej sportovního zboží, 

- poskytování služeb v oblasti regenerace (sauna, masáže, apod.), 

- nabídka možnosti vzdělávání a rozvoje pohybových dovedností, doškolování, 

- jiné. [5, s. 57] 

 

Financování ostatními zdroji 

a) Sponzoring 

Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou, 

podnikem) na jedné straně a sportem, přičemž dochází k uspokojování zájmů obou 

zúčastněných stran. [4, s. 55] 

Základním principem sponzoringu je vztah: služba × protislužba. Sponzor 

očekává za své peníze, věcné prostředky nebo služby, od sponzorovaného jasně 

formulované protislužby, například šíření reklamy týkající se jména podniku 

samotného nebo jeho produktů. [4, s. 55] 
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V dnešní době dochází k preferování tzv. business sponzoringu, ve kterém 

již nejde o jednostranný vztah, tj. finanční a materiální podporu, ale sponzor očekává 

již přímý obchodní přínos, například formou nových obchodních kontraktů. [10] 

 

b) Dary 

Charakteristické znaky daru jsou: bezplatnost a dobrovolnost. Předmětem daru 

může být prakticky cokoliv. Převážně to bývají peníze a movité věci, ale pouze ty, 

na které má dárce vlastnické právo. Bezplatností rozumíme, že obdarovaný 

se nezavazuje poskytovat dárci jakoukoliv protihodnotu vyjádřenou penězi. 

Dobrovolnost vystihuje situaci, kdy dárce poskytuje majetkové hodnoty ze své vůle, 

dobrovolně. Důležité je, aby se obdarovaná strana v darovací smlouvě nezavazovala 

k žádnému protiplnění ve prospěch dárce. [4, s. 57] 

 

c) Bankovní úvěry 

Banky velmi nerady poskytují úvěry na sport, na projekty sportovního 

charakteru, či podnikatelské záměry z oblasti sportu a volného času. Stále přetrvává 

předsudek z minulosti, že základní a rozhodující finanční prameny jsou dotace 

a sponzoring, tedy pasivní pozice získávání zdrojů. [4, s. 35] 

Vzhledem k perspektivně sportu a tělocvičné rekreace a paralelnímu vývoji 

všech návazných služeb a oborů, se jeví oblast financování ve sportu spíše 

optimisticky, jako nadějná oblast se značně nevyužitým potenciálem. [4, s. 37] 

 

2.4 Organizace sportu 

Sportovní prostředí v České republice se sestává z mnoha organizací, které se dělí 

do tří sektorů, popsaných v této podkapitole a znázorněných na Obr. 2.3. 
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Státní správa pro tělesnou výchovu a sport 

Garantem pro tělesnou výchovu a sport je MŠMT. Mezi jeho základní úkoly se řadí: 

- vypracovávání návrhů koncepce státní politiky ve sportu, kterou předkládá vládě ČR, 

- koordinování realizace vládou schválené koncepce, 

- zabezpečování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu, 

- vytváření podmínek: 

 pro státní sportovní reprezentaci, 

 pro přípravu sportovních talentů, 

 pro rozvoj sportu pro všechny, 

 pro sport zdravotně postižených občanů, 

- antidopingový program, organizace a kontrola jeho uskutečňování, 

- schvalování akreditace vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu, 

- zřizování rezortního sportovního centra a zabezpečení jeho činnosti, 

- koordinování činnosti rezortních sportovních center Ministerstva obrany a MV ČR. 

Státní správu pro tělesnou výchovu a sport tvoří také krajské úřady a obce, 

které představují komunální tělovýchovu. [1] 

 

Spolková tělesná výchova a sport 

V současné době provozuje soustavnou sportovní činnost více jak dvacet tisíc 

sportovních organizací a více jak sto padesát sportovních svazů. Jednotlivé sportovní 

organizace jsou sdruženy v zastřešujících sportovních organizacích. Dominují zde neziskové 

organizace, které vznikají za účelem provozování určité sportovní činnosti, a zisk není jejich 

primárním cílem. Tyto sportovní organizace se zaměřují na provozování tělovýchovné 

a sportovní činnosti v oblasti sportu pro všechny, výkonnostního sportu i v rámci reprezentace 

ČR. [1] 
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Podnikatelský 

Zahrnuje podnikatelská zařízení v oblasti sportu, jako jsou fitness centra, wellness 

centra, solária, masérské služby, cestovní kanceláře s průvodcovskou činností v oblasti sportu, 

střelnice, plavecké a lyžařské školy, které nabízejí sportovní služby za úplatu veřejnosti. 

Spadají sem i marketingové a reklamní agentury pro sport, provozování sportovních arén, 

hal apod. Speciální kategorii tvoří sportovní organizace založené na bázi obchodní 

společnosti, které fungují zejména ve fotbale a ledním hokeji. Převládají zde obchodní 

společnosti a podnikání na bázi ziskové organizace ve sportu. Jejich hlavním kritériem 

je docilování zisku ze sportovní činnosti. [1] 

 

 

Obr. 2.3 Organizace sportu v České republice [1] 

 

2.5 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, neboli výsledovka, představuje účetní výkaz, který podává 

informace o finanční výkonnosti, tedy o výnosech, nákladech a tvorbě výsledku hospodaření 

za určité období. Formálně může být výkaz zisků a ztrát uspořádán: 
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a) ve vertikální formě, kdy jednotlivé druhy výnosů a nákladů řadíme pod sebou podle 

určitého předem stanoveného pořadí, přičemž na konci celé nebo dílčí řady uvádíme 

celkový nebo dílčí výsledek hospodaření jako rozdíl mezi celkovými nebo dílčími 

výnosy a celkovými nebo dílčími náklady, 

b) v účetní formě, tedy ve formě dvoustranného účtu, kde levou stranu tvoří náklady 

a pravou stranu výnosy, a zároveň se náklady člení podle jednotlivých druhů 

a kde záporný výsledek hospodaření, ztráta, se vykazuje na pravé straně a kladný 

výsledek hospodaření, zisk, na levé straně výkazu, 

c) ve vertikální formě, na rozdíl od možnosti a) jsou však náklady zobrazovány nikoli 

podle jednotlivých druhů, ale podle účelu, na který byly vynaloženy, 

d) v účetní formě, přičemž oproti b) jsou náklady stejně jako u možnosti c) členěny podle 

účelu svého vynaložení. 

V České republice se účetní jednotky mohou rozhodnout mezi typem a) a typem c).[7] 

 

2.5.1 Náklady 

Náklady představují snížení ekonomického prospěchu, jež se projeví jako úbytek 

aktiv, který nesouvisí s přírůstky jiných aktiv či s úbytkem pasiv, s výjimkou výsledku 

hospodaření běžného účetního období, nebo jako přírůstky cizích pasiv, které nejsou spojeny 

s úbytkem jiných pasiv, s výjimkou výsledku hospodaření běžného období, či s přírůstkem 

aktiv.  

Ekonomická podstata nákladů spočívá v penězích vyjádřeném vynaložení 

ekonomických zdrojů za určitým předem vymezeným užitečným účelem. 

Výkaz zisku a ztráty podává základní informace o nákladech. Pro analytické účely, 

stejně tak pro potřeby finančního rozhodování, se tedy musí sledovat náklady detailněji 

a z různých hledisek. Způsoby členění nákladů: 

- druhové členění nákladů, 

- účelové členění nákladů, 

- kalkulační členění nákladů, 
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- odpovědnostní členění nákladů, 

- členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů. [7] 

 

2.5.2 Výnosy 

Výnosy představují zvýšení ekonomického prospěchu, které se projeví v podobě 

přírůstků aktiv, které nesouvisí s úbytky jiných aktiv nebo s přírůstkem pasiv, s výjimkou 

výsledku hospodaření běžného účetního období, a úbytky cizích pasiv, které nepředstavují 

úbytky aktiv nebo přírůstky jiných pasiv, s výjimkou výsledku hospodaření běžného účetního 

období.  

Výnosy, kterými bylo dosaženo zvýšení ekonomického prospěchu na základě prodeje 

aktiv nebo služeb, se nazývají tržby. 

Ke členění výnosů se užívají následující tři hlediska: 

- druhové členění výnosů, 

- odpovědnostní členění výnosů, 

- členění výnosů podle činnosti, v níž byly dosaženy. [7] 

 

2.5.3 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady, a může mít hodnotu: 

- větší než nula - neboli zisk, 

- hodnotu nula, 

- menší než nula - neboli ztráta. 

Zákonná struktura pracuje se šesti kategoriemi výsledku hospodaření: 

- provozní výsledek hospodaření, 

- finanční výsledek hospodaření, 
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- výsledek hospodaření za běžnou činnost, 

- mimořádný výsledek hospodaření, 

- výsledek hospodaření za účetní období, 

- výsledek hospodaření před zdaněním. [7] 

 

2.6 Metody výzkumu 

Metody výzkumu, analýzu PESTLE, rozhovor a práci s dokumenty, které byly 

pro vypracování bakalářské práce použity, popisuje tato podkapitola. 

 

2.6.1 Analýza PESTLE 

Analýza PESTLE se používá ke strategické analýze faktorů vnějšího prostředí, 

které by mohly znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby pro organizaci. Prognózy 

stanovených charakteristik vývoje vnějšího prostředí v souladu s touto metodou mohou sehrát 

významnou roli v rozhodovacích procesech organizace. Využití metody PESTLE pro analýzu 

budoucího vývoje vnějšího prostředí je sice žádoucí, ale časově a na znalosti zpracovatelů 

náročný proces. Významným činitelem je v tomto případě dostupnost využitelných informací 

v dostatečně dlouhém časovém úseku. 

Účelem PESTLE analýzy je odpovědět na tři základní otázky: 

1) Které z vnějších faktorů mají vliv na organizaci nebo její části? 

2) Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

3) Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

Mezi faktory, které pro potřeby analýzy PESTLE tvoří vnější prostředí, 

se řadí politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické. 

Politické, za něž můžeme považovat hodnocení politické stability (forma stabilita 

vlády, klíčové orgány a úřady, existence a vliv politických osobností, politická strana u moci 

apod.), politický postoj (postoj vůči privátním a zahraničním investicím, vztah ke státnímu 
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průmyslu, postoj vůči privátnímu sektoru apod.), hodnocení externích vztahů (zahraniční 

konflikty, regionální nestabilita apod.) či politický vliv různých skupin. 

Ekonomické, kam se řadí základní hodnocení makroekonomické situace (míra inflace, 

úroková míra, obchodní deficit nebo přebytek, rozpočtový deficit nebo přebytek, výše 

hrubého domácího produktu, hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele a jeho vývoj, 

měnová stabilita, stav směnného kurzu apod.), přístup k finančním zdrojům (náklady 

na místní půjčky, bankovní systém, dostupnost a formy úvěrů apod.) či daňové faktory (výše 

daňových sazeb, vývoj daňových sazeb, cla a daňová zatížení apod.). 

Sociálními, které jsou chápány jako demografické charakteristiky (velikost populace, 

věková struktura, pracovní preference, geografické rozložení, etnické rozložení apod.), 

makroekonomické charakteristiky trhu práce (rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti apod.), 

sociálně – kulturní aspekty (životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví, populační politika apod.) 

či dostupnost pracovní síly a pracovní zvyklost (dostupnost potenciálních zaměstnanců 

s požadovanými schopnostmi a dovednostmi, existence vzdělávacích institucí schopných 

poskytnout potřebné vzdělání, diverzita pracovní síly apod.). 

Technologické, například podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na výzkum 

(základní, aplikovaný), nové vynálezy a objevy, realizace nových technologií, rychlost 

morálního zastarání, nové technologické aktivity či obecná technologická úroveň. 

Legislativní, za které jsou považovány existence a funkčnost podstatných zákonných 

norem (obchodní právo, daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení - 

distribuce a ekologická opatření, právní úprava pracovních podmínek apod.), chybějící 

legislativa či další faktory (funkčnost soudů, vymahatelnost práva, autorská práva apod.). 

Ekologické, mezi které se řadí přírodní a klimatické vlivy, globální environmentální 

hrozby (čerpání neobnovitelných zdrojů energie, úbytek ozónové vrstvy, zvyšování emisí 

skleníkových plynů, globální oteplování, klimatické změny apod.) či legislativní omezení 

spojená s ochranou životního prostředí. [6] 

 

2.6.2 Rozhovor 

Jedná se o bezprostřední rozhovor výzkumníka se zkoumaným člověkem nebo 

skupinou. 
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Typy rozhovorů: 

- standardizovaný – má přísný řád, postupuje se přesně podle připraveného textu 

(formuláře), čímž se blíží dotazníku – výzkumník čte respondentovi otázky 

a ten na ně odpovídá, 

- nestandardizovaný, volný rozhovor – i ten je samozřejmě dobře připraven předem, 

ale tento rozhovor se značně přibližuje běžnému rozhovoru, vede k bezprostřednímu 

projevu respondenta, 

- polostandardizovaný rozhovor – nese prvky volného i standardizovaného rozhovoru, 

- rozhovor zjevný – výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi 

cíl své návštěvy, vyžádá si jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky a zaznamenává 

odpovědi, 

- rozhovor skrytý – vylučuje jakékoliv přímé zaznamenávání odpovědí a respondent 

nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru, 

- rozhovor individuální – rozhovor výzkumníka s jednou osobou, který se dělí 

na rozhovor: 

a) měkký – navození stavu důvěry, pohody, volnosti otázek i odpovědí, 

dotazovaný se může takzvaně vypovídat, 

b) tvrdý – dotazovatel se chová autoritativně, přísně vyžaduje přesné odpovědi 

na přesně stanovené otázky, 

c) neutrální – je užíván nejčastěji, vychází se z předpokladu, že respondent 

má zájem vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu, dotazovatel zabezpečuje 

dosažení cíle rozhovoru, 

- rozhovor skupinový – hromadný rozhovor prováděný současně s několika osobami, 

u něhož se dává přednost šesti až deseti členným skupinám a při výzkumu se musí 

počítat s veřejným míněním a s míněním tzv. názorových vůdců. [2] 
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2.6.3 Práce s dokumenty 

Dokumentem se rozumí: 

- úřední záznamy a výkazy, soudní akta, zápisy z porad - všechny dokumenty, 

které vznikly s cílem shromáždit určité údaje, 

- osobní dokumenty – deníky, dopisy, paměti, kroniky a autobiografie, 

- dokumenty statistického charakteru, 

- jiná hmotně fixovaná sdělení – novinové a časopisecké články, kroniky, filmy, apod. 

 

Při práci s dokumenty se musí vycházet z toho, že informace byly sebrány v terénu 

a už určitým způsobem zpracovány. Většinou byly zpracovány ze zcela jiných hledisek, 

než jsou ta, z nichž chceme vycházet. Je proto nutné informace z dokumentů správně vybrat, 

kriticky zhodnotit a analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu. Při výběru 

dokumentů je dobré se řídit potřebami výzkumu a zvažovat kvalitu dané informace, 

brát v úvahu, že obsažené informace mohou být určitým způsobem zkreslené. [2] 
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3 ZALOŽENÍ A PROVOZ SPORTOVNÍ ORGANIZACE 

 

Dalo by se říci, že sportovní organizace typu občanského sdružení vznikají hlavně 

z iniciativy bývalých aktivních sportovců nebo aktivních rodičů. Následující řádky popisují 

nejčastější důvody založení a cíle, s nimiž jsou sportovní organizace typu občanského 

sdružení zakládány. 

Nejčastější důvody pro založení sportovní organizace s právní formou občanské 

sdružení: 

- láska ke sportu, určitému sportovnímu odvětví, 

- podpora zdravého životního stylu a životní spokojenosti – pravidelný pohyb, 

pravidelné sportování nástrojem prevence proti chorobám způsobených nedostatkem 

pohybu, například obezita, 

- šíření myšlenky sportu ve všech jeho podobách, 

- učení dětí, mládeže, ale i dospělých osob k dodržování základních etických, 

estetických a mravních pravidel, 

- rozvíjení fyzických a psychických vlastností, charakteru a morálního přístupu k životu 

prostřednictvím sportu nejen u dětí – sport jako nástroj všestranného rozvoje, 

- činností sportovní organizace, sportem, napomáhat rozvoji veřejného společenského 

života, kultury apod., 

- vytváření širokých možností užívání sportovišť (jejich udržováním) pro zájemce 

z řad široké veřejnosti, zejména pak mládeže, včetně potřebného sportovního 

vybavení, 

- umožnění široké veřejnosti informovat se v oblasti sportu, určitého sportovního 

odvětví a přiblížení sportu obecně, nebo určitého sportovního odvětví široké 

veřejnosti: 

 publikování materiálu o sportu, určitém sportovním odvětví, a jeho šíření, 

 propagování sportu, určitého sportovního odvětví, pomocí veřejných ukázek, 
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- rozvoj daného sportu, určitého sportovního odvětví, s přihlédnutím k celosvětovým 

trendům, 

- organizování a spoluorganizování sportovních akcí z výše uvedených důvodů. 

 

Tyto informace byly získány pro účely bakalářské práce z rozhovorů s manažery 

sportovních organizací a také díky internetovým stránkám některých dalších občanských 

sdružení. 

Hodně důležité je z pohledu autora i to, aby si člověk, který chce založit občanské 

sdružení, ať už se jedná právě o sportovní organizaci či občanské sdružení jiného zaměření, 

zjistil, jestli už v okolí občanské sdružení, sportovní organizace, s obdobným posláním 

a zaměřením nepůsobí. V případě že ano, měl by se předně pokusit angažovat v ní. Následně, 

ne-li současně s tímto krokem, je vhodné si zjistit množství potenciálních členů 

a také možnosti využití potřebného zázemí a prostor. 

Dojde-li k založení nové sportovní organizace, občanského sdružení, mělo by její 

vedení jistě zvážit také pro a proti případného členství v zastřešujících organizacích. 

To jak z důvodů organizačních, tak kvůli financím. Příloha č. 1 slouží jako vzorová ukázka 

přihlášky do zastřešující organizace.  

V každém případě by se každá sportovní organizace měla držet toho, proč byla 

založena a co si zvolila jako svůj cíl, cíle. 

 

3.1 Vznik sportovní organizace 

Sportovní organizace s právní formou občanské sdružení vzniká registrací na MV ČR. 

Pro registraci občanského sdružení je potřeba podat písemný návrh na registraci, konkrétně 

na adrese Ministerstvo vnitra, oddělení sdružování, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. K podání 

návrhu na registraci jsou zapotřebí minimálně tři občané České republiky, z nichž alespoň 

jeden musí být starší osmnácti let. Tito tvoří tzv. přípravný výbor, který podává návrh 

na registraci sdružení.  

Neexistuje ale žádný oficiální formulář návrhu na registraci občanského sdružení, 

jeho podoba může být tedy libovolná, musí však obsahovat jména a příjmení členů 
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přípravného výboru, jejich data narození, bydliště a podpisy. Uvedeno by mělo být i to, 

kdo z členů přípravného výboru starší osmnácti let, je zmocněn oprávněně jednat jménem 

přípravného výboru. V práci bylo při tvorbě návrhu vycházeno ze zákonného obsahu, 

který by měl návrh obsahovat, a vzoru, který na svých internetových stránkách uvádí Český 

svaz tělesné výchovy (dále jen ČSTV). 

Vzor návrhu na registraci: 

Věc: Návrh na registraci občanského sdružení 

- V souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný 

výbor návrh na registraci občanského sdružení Sportem ku zdraví a štěstí, se sídlem 

Prostějov, Novosady 22, PSČ 796 01. 

- Cílem sdružení je: 

 rozvíjení fotbalu pro všechny věkové kategorie ve formách soutěžního 

a masově rekreačního sportu, 

 provozováním tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci 

a rekondici a hostinskou činností za účelem zajištění finančních prostředků 

na masovou činnost. 

- Zmocněncem přípravného výboru, s oprávněním jednat jeho jménem, je . 

- Za přípravný výbor: 

 Jméno a příjmení……………………., narozen dne……......, 

bytem…………….  ………………..(podpis) 

 Jméno a příjmení……………………., narozen dne……......, 

bytem…………….  ………………..(podpis) 

 Jméno a příjmení……………………., narozen dne……......, 

bytem…………….  ………………..(podpis) 

- V……………, dne……. 

Společně s návrhem na registraci se MV ČR podávají stanovy občanského sdružení 

ve dvojím vyhotovení, které vypracuje tzv. přípravný výbor. Stanovy by měly mít náležitosti 
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uvedené v podkapitole 2.2.2 Stanovy. V práci jsou jako příklad použity stanovy, které byly 

autorovi poskytnuty od existující sportovní organizace s právní formou občanského sdružení, 

ale vzhledem k přání a dohodě nebude uváděn pravý název ani konkrétní údaje identifikující 

dané občanské sdružení, nýbrž název a údaje vymyšlené. Smyšlený název by neměl být tedy 

shodný s žádným názvem existujícího občanského sdružení, případná podobnost či shoda 

je čistě nahodilá. 

 

3.2 Stanovy sportovní organizace 

Organizační struktura sportovní organizace by měla být vždy tvořena tak, 

aby vytvářela vhodné podmínky pro dosahování ekonomických, sportovních a sociálních cílů.  

Na následujících řádcích jsou uvedeny stanovy občanského sdružení fyzických a právnických 

osob Sportem ku zdraví a štěstí. 

 

Obecná ustanovení 

- Cíle občanského sdružení 

 Občanské sdružení Sportem ku zdraví a štěstí (dále jen „sdružení“) je založeno 

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, je zájmovou organizací, 

která sdružuje sportovce, trenéry, funkcionáře a příznivce fotbalu ve městě 

Prostějov a jeho okolí. Je dobrovolným, politicky nezávislým subjektem. 

- Identifikace sdružení 

 Název sdružení: Sportem ku zdraví a štěstí 

 Sídlo sdružení: Prostějov, Novosady 22, PSČ 796 01 

- Předmět činnosti sdružení 

 Cíle vyjmenované v článku Cíle občanského sdružení těchto stanov, 

bude občanské sdružení naplňovat výkonem těchto činností: 

a) rozvíjením fotbalu pro všechny věkové kategorie ve formách 

soutěžního a masově rekreačního sportu, 
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b) provozováním tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících 

k regeneraci a rekondici a hostinskou činností za účelem zajištění 

finančních prostředků na masovou činnost. 

- Doba trvání sdružení 

 Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.  

Členství a podmínky členství ve sdružení 

- Vznik členství 

 Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která je občanem České 

republiky a souhlasí s předmětem a cílem činnosti sdružení. Členem může 

být i právnická osoba, jestliže sympatizuje s cíli občanského sdružení. 

 Členství ve sdružení vzniká na základě přihlášky za člena sdružení, doručené 

do sídla sdružení. Přihláška za člena sdružení musí obsahovat alespoň 

tyto náležitosti: 

a) jméno a příjmení žadatele o členství s uvedením místa trvalého bydliště 

(jde-li o fyzickou osobu), nebo obchodní firmu či název a adresu sídla 

(jde-li o právnickou osobu), 

b) souhlas se stanovami sdružení, 

c) podpis žadatele, 

d) u fyzických osob, které mají méně než patnáct let je nutný písemný 

souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, 

e) současně s podáním žádosti o vystavení hráčské licence v klubu. 

 Členství ve sdružení vzniká na základě přihlášky, a to ke dni, kdy je zájemci 

doručeno rozhodnutí prezidia klubu o přijetí zájemce za člena sdružení. 

- Práva členů sdružení 

 Základními právy členů sdružení jsou zejména: 

a) právo účastnit se činnosti sdružení, 
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b) účastnit se valné hromady, 

c) po dosažení osmnácti let věku volit do orgánů sdružení, 

d) být volen do orgánů sdružení po dosažení osmnácti let věku, 

e) vykonávat hlasovací práva, 

f) právo dostat vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad jednání 

valné hromady, 

g) právo navrhovat a podávat podněty k uskutečnění konkrétních činností 

sdružení, které svým obsahem a účelem směřují k naplňování cíle 

sdružení vyjádřeného v článku Cíle občanského sdružení těchto stanov, 

h) právo být informován o správě majetku sdružení. 

- Povinnosti členů sdružení 

 Základními povinnostmi členů sdružení je zejména: 

a) dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí prezidia klubu či valné 

hromady, 

b) vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení, 

c) propagovat a prosazovat zájmy sdružení mezi občany, ve vztahu 

k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občanským 

iniciativám a dalším třetím osobám, 

d) šetřit, chránit a svépomocí udržovat a zvelebovat majetek sdružení. 

- Zánik členství 

 Členství ve sdružení zaniká: 

a) Dobrovolným vystoupením člena sdružení, které člen písemně oznámí 

prezidiu sdružení. Vystoupení je účinné od prvního dne měsíce 

následujícího po dni doručení oznámení o vystoupení ze sdružení. 

Členství ve sdružení však nezanikne dříve, než člen sdružení vypořádá 

veškeré své příspěvkové povinnosti vůči sdružení a nevrátí veškeré 
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věci v majetku sdružení, které mu byly v souvislosti s jeho členstvím 

ve sdružení zapůjčeny, 

b) Vyškrtnutím člena sdružení, jestliže dva roky po sobě nehradí členské 

příspěvky a bez udání důvodu se nezúčastňuje života sdružení. 

O vyškrtnutí rozhoduje prezidium sdružení, 

c) Vyloučením člena sdružení za opakované či zvláště závažné porušení 

stanov a organizačního řádu sdružení. O takovémto vyloučení 

rozhoduje valná hromada sdružení. 

 Vystoupivšímu, vyškrtnutému či vyloučenému členu sdružení nevznikají žádná 

majetková práva k majetku sdružení. 

 

Orgány sdružení 

- Vymezení orgánů sdružení 

 Orgány sdružení jsou: 

a) valná hromada sdružení, 

b) prezidium sdružení. 

- Valná hromada 

 Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, jenž je složen ze všech členů 

sdružení starších osmnácti let. 

 Do působnosti valné hromady náleží: 

a) změna stanov sdružení, 

b) rozhodování o změně stanov sdružení, 

c) rozhodování o výši a lhůtě úhrady členského příspěvku, 

d) volba a odvolávání členů prezidia sdružení, 

e) rozhodování o dobrovolném rozpuštění sdružení, nebo o jeho sloučení 

s jiným sdružením dle článku Podmínky zániku těchto stanov, 
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f) schvalování rozpočtu a účetní závěrky. 

 Prezidium sdružení je povinno svolat valnou hromadu nejméně jednou ročně. 

Valná hromada se svolává pozvánkou ve formě oznámení vyvěšeného 

na nástěnce klubu ve Sportovní hale v Prostějově alespoň sedm dní před datem 

jejího konání. 

 Pozvánka musí obsahovat: 

a) místo, datum a hodinu konání valné hromady, 

b) označení, zda jde o řádnou, náhradní či mimořádnou valnou hromadu, 

c) program jednání valné hromady. 

 Valná hromada je schopna se usnášet tehdy, je-li přítomno alespoň 25 členů 

sdružení starších osmnácti let. 

 Není-li valná hromada usnášeníschopná v souladu s předchozím bodem, svolá 

prezidium sdružení stejným způsobem náhradní valnou hromadu tak, 

aby se konala do 20 dnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně 

svolaná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání 

a je usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce. 

 Pokud o to požádá nejméně polovina členů starších osmnácti let, je prezidium 

sdružení povinno svolat mimořádnou valnou hromadu a to do 20 dnů 

od podání žádosti sekretáři klubu. 

 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů sdružení 

s výjimkou rozhodování o změně stanov a dobrovolném rozpuštění, 

nebo o jeho sloučení s jiným sdružením, kdy k platnosti tohoto rozhodnutí 

se vyjadřuje tříčtvrtinový souhlas všech přítomných členů sdružení. 

 Valná hromada volí na návrh prezidia sdružení předsedajícího a zapisovatele. 

 Zápis pořizuje zvolený zapisovatel z valné hromady a musí obsahovat: 

a) název a sídlo sdružení, místo a datum konání valné hromady, 

b) jméno předsedajícího a zapisovatele, 



36 

 

c) popis projednání jednotlivých bodů programu, 

d) usnesení členské schůze. 

 K zápisu se přiloží návrhy předložené k projednání na valné hromadě. 

Prezidium sdružení zabezpečuje vyhotovení zápisu z valné hromady 

do čtrnácti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající 

valné hromady. Zápisy z valné hromady, stejně jako pozvánky na valnou 

hromadu a listina přítomných, se archivují. 

- Prezidium sdružení 

 Členem prezidia může být jen fyzická osoba, která dosáhla osmnácti let, 

která je plně způsobilá k právním úkonům a která je členem sdružení. 

 Prezidium sdružení řídí a organizuje činnost sdružení. Rozhoduje o všech 

záležitostech sdružení, pokud nejde o věci stanovami sdružení svěřené pouze 

do působnosti valné hromady. 

 Prezidiu sdružení má pět členů a k prvnímu jednání je povinno se sejít 

do deseti dnů od svého zvolení. Na tomto jednání volí prezidenta klubu, 

a viceprezidenta klubu. 

 Funkční období členů je čtyřleté, opakované jmenování či opakovaná volba 

jsou možné a funkce skončí dnem zvolení nového člena prezidia, 

i když čtyřletá doba uplynula. 

 V případě, že některý z členů prezidia zemře nebo odstoupí ze své funkce, 

může prezidium, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního 

člena prezidia do příštího zasedání valné hromady. 

 Prezidium sdružení volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta sdružení 

a určí zodpovědnosti členů prezidia za jednotlivé úseky činnosti klubu. Vedle 

volených funkcí pověří jednoho člena prezidia kontrolou hospodářské a účetní 

agendy klubu. O rozdělení funkcí v prezidiu a působnosti jednotlivých členů 

prezidia je prezidium povinno informovat všechny členy do třiceti dnů 

od svého zvolení. 
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 Prezidium sdružení zabezpečuje řádné vedení účetnictví sdružení a předkládá 

valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu a roční účetní uzávěrku. 

 Prezidium sdružení předkládá na valné hromadě zprávu o činnosti sdružení 

a o stavu jeho majetku. 

 Prezidium sdružení rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. 

 Prezidium sdružení svolává její prezident, podle potřeby. O průběhu zasedání 

prezidia a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný prezidentem 

a viceprezidentem. Tyto zápisy se archivují. 

 Schvaluje a odvolává vedoucí pracovníky zřízených zařízení a kontroluje 

jejich činnost. 

- Prezident sdružení, jednání jménem sdružení 

 Prezident sdružení je statutárním orgánem sdružení, jenž jedná navenek 

jménem sdružení samostatně. 

 V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta viceprezident sdružení. Je oprávněn 

jednat jménem prezidia v době nepřítomnosti prezidenta sdružení. 

 Prezident sdružení svolává valnou hromadu i prezidium, jedná navenek 

jménem sdružení s třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti 

jménem sdružení tak, že k názvu sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis. 

 Prezidenta může zastupovat i jiný člen sdružení, a to na základě jeho 

písemného pověření, ve kterém budou určena práva a povinnosti. 

 

Pravidla hospodaření 

- Majetek sdružení 

 Majetek sdružení tvoří: 

a) movité a nemovité věci, které klub jako právní zástupce získal při svém 

vzniku delimitací – bezúplatným převodem – od Tělovýchovné jednoty 

Prostějov, 
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b) movité a nemovité věci pořízené z dotací z veřejných rozpočtů 

či od ČSTV, 

c) movité a nemovité věci pořízené z vlastních zdrojů. 

 Sdružení hospodaří s majetkem, jenž je strukturálně tvořen ročními členskými 

příspěvky, dotacemi, dary a výnosy z majetku vlastněného sdružením. 

 Dozor nad způsobem hospodaření s majetkem, jakož i nad řádností vedení 

účetní evidence sdružení vykonává prezidium. 

 Prezidium zajišťuje řádné vedení účetní evidence a sestavování účetních 

závěrek sdružení, kterou schvaluje valná hromada sdružení. 

- Členský příspěvek 

 Výši ročního členského příspěvku stanoví prezidium vždy pro následující 

soutěžní rok. 

 Členský příspěvek člena sdružení je splatný v termínech stanovených 

prezidiem sdružení a to v hotovosti do pokladny sdružení nebo na bankovní 

účet sdružení. 

- Principy hospodaření 

 Sdružení hospodaří s vlastním nebo vypůjčeným majetkem a finančními 

prostředky. O využití finančních prostředků rozhoduje prezidium sdružení. 

 Hospodaření sdružení vychází z principu udržování a zhodnocování majetku 

sdružení. Řídí se dále zaměřením činnosti sdružení a plánem hospodaření, 

o kterém prezidium informuje členy na valné hromadě. 

 K zabezpečení vedlejší hospodářské činnosti nebo v zájmu účelnějšího 

nakládání s vlastním majetkem může sdružení založit samostatnou 

hospodářskou jednotku, která může mít charakter samotné právnické osoby. 

Ze stejných důvodů může sdružení svůj majetek vložit do obchodní 

společnosti, jejíž se stane společníkem. 
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 Hospodaření s majetkem sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

V případě potřeby může sdružení upravit zásady hospodaření samostatným 

vnitřním předpisem – směrnicí o hospodaření sdružení. O přijetí a změnách 

této směrnice rozhoduje valná hromada sdružení. 

- Účetní uzávěrka a výkaznictví 

 Roční účetní uzávěrky i zvláštní účetní uzávěrky se provádějí a podléhají 

kontrole podle obecně závazných právních předpisů. 

 Sdružení zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti 

podle obecně závazných právních předpisů. 

 

Zánik sdružení 

- Podmínky zániku 

 Sdružení zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 

b) pravomocným rozhodnutím MV ČR o jeho rozpuštění, 

 Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 Při zániku organizace jmenuje valná hromada likvidátora, který zabezpečí 

majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. 

 Prezidium sdružení oznámí zánik sdružení MV ČR do patnácti dnů ode dne 

předmětného rozhodnutí valné hromady sdružení. 

 V případě zániku sdružení bez právního zástupce a v případě likvidačního 

přebytku bude o majetku sdružení rozhodnuto valnou hromadou po úplném 

vyrovnání všech závazků sdružení. 
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Přechodná a závěrečná ujednání 

- Platnost a účinnost 

 Stanovy nabyly platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou sdružení. 

 

V případě, že MV ČR neshledá žádný důvod k odmítnutí registrace, stanovy jsou tudíž 

po formální a věcné stránce v pořádku a v souladu se zákonem, registruje občanské sdružení 

do deseti dnů od zahájení řízení (den kdy byl MV ČR doručen návrh na registraci). Ve stejné 

lhůtě MV ČR informuje zmocněnce přípravného výboru pomocí jednoho vyhotovení stanov, 

na kterém vyznačí tzv. registrační doložku, jež značí rozhodnutí o schválení stanov, a datum 

registrace, kterým je den odeslání stanov zmocněnci přípravného výboru. Zároveň 

s tím přidělí MV ČR občanskému sdružení i identifikační číslo. 

 

3.3 Účetnictví občanského sdružení 

Občanské sdružení musí podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vést účetnictví. 

Pro vedení účetnictví občanského sdružení se používá jednoduché nebo podvojné účetnictví. 

Podle zmíněného zákona však může být jednoduché účetnictví použito pouze v případě, 

že v předcházejícím účetním období příjmy účetní jednotky nedosáhly hodnoty 3 000 000 Kč. 

 

3.3.1 Výkaz zisku a ztráty sportovní organizace 

Jako příklad účetního výkazu sportovní organizace s právní formou občanského 

sdružení bude uveden výkaz zisku a ztráty. Ten byl pro účely bakalářské práce získán 

z existující sportovní organizace. Konkrétně je to výkaz zisku a ztráty za rok 2011. Hlavními 

důvody pro použití výkazu zisku a ztráty byla snaha ukázat vzorový účetní výkaz sportovní 

organizace, občanského sdružení, a také zjištění a ukázka jednotlivých položek, s kterými 

je potřeba počítat při provozu sportovní organizace s právní formou občanského sdružení. 

Z důvodu nejednoznačnosti některých položek, uvedených v Tab. 3.1 a Tab. 3.2, 

vyplývající z jejich označení, mohou zahrnovat více věcí, budou některé z nich popsány. 

U položek blíže nepopsaných nebo nezmíněných v následujícím popisu se předpokládá jejich 
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logické odůvodnění vyplývající z jejich názvu, názvu účtu v tabulce, popřípadě jejich obecné 

přiblížení na jiném místě bakalářské práce, například silniční daň viz podkapitola 3.4. 

Řádek Označení Název účtu Částka v Kč 

1 A Náklady 
 

2 I. Spotřeba materiálu a energie celkem (a+b) 172 289 

3 a Spotřebované nákupy (4 až 5) 172 289 

4 
 

Sportovní materiál 13 472 

5 
 

Vyúčtování grantu města 158 817 

6 b Energie 0 

7 II. Služby celkem (c+d+e) 753 734,80 

8 c Opravy a údržba (9 až 10) 470 582,80 

9 
 

Běžná údržba 13 826 

10 
 

Údržba ČSTV 456 756,80 

11 d Cestovné 105 632 

12 e Ostatní služby (13 až 25) 177 520 

13 
 

Doprava 14 322 

14 
 

Rozhodčí 65 649 

15 
 

Ubytování 15 800 

16 
 

Pronájem sportovišť 8 150 

17 
 

Poplatky licence a soupisky 27 750 

18 
 

Poplatek bance 3 056 

19 
 

Propagace 5 400 

20 
 

Přestupy 15 000 

21 
 

Soustředění 18 954 

22 
 

Školení 1 439 

23 
 

Pojištění 1 000 

24 
 

Poštovné 34 

25 
 

Telefon 966 

26 III. Osobní náklady celkem (f+g) 125 775 

27 f Mzdové náklady (28 až 29) 125 775 

28 
 

Mzda 0 

29 
 

Dohoda o provedení práce 125 775 

30 g Zákonné sociální pojištění (31 až 32) 0 

31 
 

Sociální pojištění za organizaci 0 

32 
 

Zdravotní pojištění za organizaci 0 

33 IV. Daně a poplatky celkem (h) 0 

34 h Daň silniční 0 

35 V. Jiné provozní náklady (i) 500 

36 i Pokuty a penále 500 

37 VI. Daň z příjmu za běžnou činnost 0 

38 
 

Náklady celkem (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) 1 052 298,80 

Tab. 3.1 Náklady sportovní organizace [Vlastní zpracování poskytnutých dat] 
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Položka uvedená v Tab. 3.1 na řádku 4, může představovat v případě sportovní 

organizace, fotbalového klubu, například fotbalové míče, kužely apod. Energie sportovní 

organizace, ze které byl výkaz zisku a ztráty pro účely této bakalářské práce získán, neplatí, 

jelikož je za ní hradí město, proto je tato položka nulová. Pod písmenko c spadají náklady 

na běžnou údržbu a kontrolu prostor a zařízení využívaných sportovní organizací. Položka 

s názvem údržba ČSTV je samostatně z důvodu dotace poskytnuté od ČSTV na údržbu 

majetku. Obdobně je tomu i s položkou na řádku 5. Cestovné pak představuje náklady 

vynaložené na dopravu jednotlivých týmů k jejich soutěžním utkáním. Školením jsou 

myšleny náklady vynaložené na školení trenérů, například z důvodu získání potřebné 

trenérské licence. Položka mzda zahrnuje náklady na platy zaměstnanců sportovní organizace, 

kteří tuto práci mají buď jako hlavní pracovní poměr nebo zkrácený pracovní poměr. Dohoda 

o provedení práce se týká nákladů vynaložených na trenéry. 

Řádek Označení Název účtu Částka v Kč 

39 B Výnosy 
 

40 VII. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (j) 263 000 

41 j Tržby z prodeje služeb (42 až 45) 263 000 

42 
 

Sportovní činnost 62 700 

43 
 

Ostatní služby sport 31 600 

44 
 

Reklama 165 800 

45 
 

Soustředění 2 900 

46 VIII. Jiné provozní výnosy (k+l+m) 762 452,63 

47 k Úroky 13,63 

48 l Ostatní výnosy (49 až 58) 167 100 

49 
 

Členské příspěvky U12 33 200 

50 
 

Členské příspěvky U13 21 500 

51 
 

Členské příspěvky U14 23 400 

52 
 

Členské příspěvky U15 18 200 

53 
 

Členské příspěvky U16 11 050 

54 
 

Členské příspěvky U17 9 750 

55 
 

Členské příspěvky U18 11 350 

56 
 

Členské příspěvky U19 12 100 

57 
 

Členské příspěvky muži B 21 800 

58 
 

Členské příspěvky muži C 4 750 

59 m Dotace (60 až 63) 595 339 

60 
 

Dotace ÚP 0 

61 
 

Dotace ČSTV 456 639 

62 
 

Mimořádná dotace 12 000 

63 
 

Grant města 126 700 

64 
 

Výnosy celkem (VII.+VIII.) 1 025 452,63 
Tab. 3.2 Výnosy sportovní organizace [Vlastní zpracování poskytnutých dat] 
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Tržby ze sportovní činnosti, řádek 42, představují vstupné vybírané při soutěžních 

utkáních. Ostatní služby zahrnují například prodej propagačního materiálu. Položka reklama 

obnáší jak pronájem jednotlivých reklamních ploch, tak finance za reklamu poskytnuté 

jen na určité družstvo. Například rodiče dítěte hrajícího v jednom z družstev dají za reklamní 

služby poskytnuté sportovní organizací peníze, ale chtějí, aby tyto peníze byly použity 

jen na potřeby družstva, ve kterém hraje jejich dítě. Soustředění představuje finance vybrané 

od členů sportovní organizace za účelem jeho uspořádání. 

Dotace ÚP, čili dotace od úřadu práce, představuje dotaci získanou na základě státní 

politiky zaměstnanosti. Jelikož sportovní organizace provozuje sportovní areál patřící městu, 

mohla si žádat o dotaci na jeho údržbu od ČSTV. Od letošního roku, tj. 2012 pak o takovou 

dotaci žádá MŠMT prostřednictvím zastřešující organizace. Na mimořádné dotace pak může 

organizace dosáhnout například při pořádání nějaké konkrétní jednorázové sportovní akce. 

 

Řádek Označení Název účtu Částka v Kč 

65 C Provozní hospodářský výsledek (B-A) -26 846,17 

66 
 

Daň z příjmu 0 

67 D Hospodářský výsledek za účetní období -26 846,17 

Tab. 3.3 Hospodářský výsledek sportovní organizace 

[Vlastní zpracování poskytnutých dat] 

 

Výsledkem hospodaření, uvedený v Tab. 3.3 je rozdíl mezi celkovými výnosy 

a náklady. Případnou ztrátu, která vznikla i za rok 2011, řeší sportovní organizace 

ve spolupráci s městem. 

 

3.4 Občanská sdružení a daně 

Přestože není povinností všech občanských sdružení podávat daňové přiznání, tudíž 

nemusí být registrována jako plátce daně u finančního úřadu, doporučuje se, aby i tak bylo 

každé občanské sdružení registrováno u finančního úřadu. Povinnost podat daňové přiznání 

mají, podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, občanská sdružení, která obdrží 

povolení nebo získají oprávnění k podnikatelské činnosti, anebo začnou provozovat jinou 

samostatnou výdělečnou činnost. Registrovat se u správce daně má občanské sdružení 
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povinnost také v případě, když se stane zaměstnavatelem a vzniká mu povinnost srážet daň. 

Příloha č. 2 obsahuje vzor formuláře pro registraci občanského sdružení u správce daně. 

Následující řádky popisují jednotlivé daně a případy, kdy od nich mohou být občanská 

sdružení působící ve sportu osvobozena. 

 

Daň z příjmů právnických osob 

V otázce hlavní činnosti občanského sdružení (hlavní cíl občanského sdružení 

uvedený ve stanovách) platí, že je předmětem daně z příjmů právnických osob jen v případě, 

kdy příjmy z této hlavní činnosti přesáhnou výdaje vynaložené na tuto hlavní činnost. Oproti 

tomu případná vedlejší hospodářská činnost občanského sdružení je předmětem daně z příjmu 

právnických osob vždy, stejně jako příjmy z reklam a příjmy z nájemného. 

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou být občanská sdružení 

osvobozena od daně za členské příspěvky (jsou-li ve stanovách), vzhledem k poslání 

organizace od investičních transferů a úroků z vkladů na běžném účtu. Existuje také možnost, 

kdy si občanská sdružení mohou snížit základ daně. 

 

Daň z přidané hodnoty 

Občanské sdružení je osvobozeno od daně z přidané hodnoty, ale jen do okamžiku, 

kdy jeho obrat překročí částku 1 000 000 Kč za dvanáct předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců. Obrat se musí bedlivě sledovat, protože se do něj nezahrnují členské 

příspěvky a služby úzce související se sportem. 

 

Daň z nemovitostí 

Od daně z nemovitostí jsou osvobozeny pozemky a stavby ve vlastnictví občanského 

sdružení (sportoviště, přilehlé prostory apod.) a to v případě, že nejsou využívány k vedlejší 

hospodářské činnosti. 
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Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 

Osvobozena od daně dědické a darovací jsou občanská sdružení při bezúplatném 

nabytí majetku v případě, že jsou založena nebo zřízena, mimo jiné, k činnosti v tělovýchově 

a sportu. To ale i za předpokladu, že je bezúplatně nabytý majetek určen na zabezpečení 

činnosti v tělovýchově a sportu. Avšak i přes osvobození mají občanská sdružení povinnost 

podat přiznání k dani. 

Daň z převodu nemovitostí pak občanská sdružení platí za podmínek stanovených 

zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 

 

Silniční daň 

V případě, že sportovní organizace vlastí dopravní prostředek, který využívá k hlavní 

nebo vedlejší činnosti, a není od silniční daně podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

osvobozena, vzniká jí povinnost v podobě platby silniční daně podle téhož zákona. 

 

Poplatky 

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jsou občanská sdružení také 

osvobozena od některých správních poplatků, kterými jsou například kopie a výpisy 

z úředních spisů. 

 

3.5 Bankovní účet 

Pro založení běžného bankovního účtu sportovní organizace s právní formou občanské 

sdružení u jedné z bank působících v České republice je zapotřebí předložit stanovy a věci 

dále popsané. Stanovy musí mít tzv. registrační doložku, jež značí registraci občanského 

sdružení u MV ČR, které občanskému sdružení přidělí také identifikační číslo. Zároveň s tím 

je potřeba předložit zápis z ustavující schůze přípravného výboru, z kterého je zřejmé, 

kdo je oprávněn jednat jménem občanského sdružení, tudíž může zřídit bankovní účet. Osoba 

oprávněná jednat jménem občanského sdružení musí také předložit platný občanský průkaz. 
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Takovýto běžný účet občanského sdružení je ze zákona osvobozen od daně z příjmů 

právnických osob, viz výše. 

Sportovní organizace by si měla bankovní účet založit z důvodu peněžních operací 

souvisejících s jejich provozem. Bankovní výpisy pak jistě mohou pomoci jak k lepší 

orientaci v peněžních operacích, tak jejich zprůhlednění. 

Příkladem účtu, který je vhodný pro sportovní organizaci, občanské sdružení, 

je Transparentní účet u Raiffeisenbank. Ten zahrnuje zřízení a vedení účtu zdarma 

a to až v devíti měnách, pojištění vkladů ze zákona a pro zprůhlednění hospodaření 

zveřejnění pohybů na účtu na internetových stránkách banky. 

 

3.6 Zaměstnanci občanského sdružení 

V některých občanských sdruženích v oblasti sportu bychom marně hledali 

zaměstnance ať už na hlavní pracovní poměr, nebo se zkrácenou pracovní dobou. Některé 

z nich totiž fungují na zcela dobrovolnické bázi. Ve sportovních organizacích, ve kterých byly 

vedeny rozhovory pro účely této bakalářské práce s jejich sportovními manažery, byl však 

alespoň jeden zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. Tím, že má občanské sdružení 

zaměstnance, mu vzniká povinnost přihlásit se u České správy sociálního zabezpečení 

a u všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou pojištěni jeho zaměstnanci. Tiskopisy 

formulářů pro přihlášení se u České správy sociálního zabezpečení a jedné ze zdravotních 

pojišťoven jsou součástí příloh č. 3 a č. 4, respektive č. 5. 

Současně se vznikem pracovně-právního vztahu (občanské sdružení se stane 

zaměstnavatelem) vzniká občanskému sdružení také povinnost registrovat se u správce daně 

z důvodů srážení záloh na daň, jak již bylo zmíněno výše. 

 

3.7 PESTLE analýza sportovní organizace 

Vzhledem k tématu bakalářské práce a de facto ještě neexistující sportovní organizaci, 

byla do bakalářské práce zvolena PESTLE analýza. Ta napomáhá analyzovat budoucí 

příležitosti a hrozby nové sportovní organizace. Přesto je však důležité zdůraznit, že výsledky 
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této analýzy nelze brát jako jediný možný scénář budoucího vývoje příležitostí a hrozeb. Roli 

při sestavování této analýzy hraje i účel a cíl založení sportovní organizace, tudíž byly 

jednotlivé faktory pojaty obecně, případně nastíněny na příkladech. 

 

Politické faktory 

Mezi politické faktory se řadí politická situace v České republice a také Evropské unii. 

Je to z důvodu možnosti každoročního čerpání dotací, ať už z kraje či města, nebo Evropské 

unie, kde je v tomto směru vyhlíženo hlavně následující období po roce 2013, kdy by měl 

vzniknout fond Evropské unie na podporu sportu. Vzhledem k ekonomické situaci posledních 

let dotace do sportu spíše stagnovaly nebo klesaly. Avšak s přihlédnutím k perspektivě sportu 

a všech návazných služeb a oborů, včetně obecně uznávaného názoru, že sport je součástí 

zdravého způsobu života, by dotace do sportu neměly být v nějakém velkém ohrožení. 

Dalším politickým faktorem, který ovlivňuje sportovní organizace, jsou daňové 

zákony. Konkrétně se to týká povinností sportovních organizací vůči dani z příjmů 

právnických osob, dani z přidané hodnoty, dani z nemovitostí, dani dědické, darovací 

a z převodu nemovitostí, silniční dani a také správním poplatkům. Podrobněji se uvedeným 

daním věnuje podkapitola 3.4. 

Daňové zákony ovlivňují i sponzory a dárce sportovních organizací, kteří si mohou 

dle zákonů určité procento odečíst ze základu daně. V případě, že je dárcem fyzická osoba, 

může si od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí 

alespoň 1000 Kč. V součtu si však může odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Je-li dárce 

osoba právnická, smí si odečíst od základu daně hodnotu darů, pokud ta činí alespoň 2000 Kč 

a v součtu není vyšší jak 5 % ze základu daně. 

I když by tomu tak nemělo být, svou roli mezi politickými faktory jistě hraje i to, je-li 

tím, kdo rozhoduje o dotacích, bývalý sportovec či fanoušek určitého sportovního odvětví, 

které preferuje před ostatními. 
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Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory zahrnují celkový stav ekonomiky v České republice, ale také stav 

ekonomiky v Evropské unii, která může být také zdrojem sportovních organizací. Česká 

republika patří mezi země Evropské unie s nejnižší státní podporou sportu ve vztahu k HDP 

a peněz přepočítaných na obyvatele. 

Aktuálním problémem v poslední době jistě může být pro sportovní organizace 

například stále rostoucí cena pohonných hmot v souvislosti s případnou přepravou sportovců 

nebo poměrně vysoká nezaměstnanost, která může ovlivnit počet dětí ve sportovních 

organizacích, jelikož za ně rodiče platí členské příspěvky. Proto je i pro sportovní organizace 

důležitým ukazatelem míra inflace, která ovlivňuje sílu peněz. 

Byť se na sport váže spousta navazujících služeb a oborů, není u nás zatím běžné, 

aby banky půjčovaly peníze na sport a sportovní projekty, jak tomu je jinde ve světě, což také 

ovlivňuje ekonomickou stránku. Je tomu tak hlavně z důvodů vysokého úročení takovýchto 

půjček. 

 

Sociální faktory 

Sociálními faktory je chápáno například ovlivnění počtu členů sportovních organizací 

prostřednictvím jejich umístění. Počet členů sportovních organizací se bude jistě lišit 

na menší vesnici a ve městě. Počet členů nových sportovních organizací bude ovlivněn 

i z důvodu orientace na určité sportovní odvětví, které provozuje masově třeba jen jedno 

pohlaví, nebo ho sportovní organizace budou mít v plánu provozovat v součinnosti 

jen s jedním pohlavím. V případě provozování sportu pro obě pohlaví mohou sportovní 

organizace pomáhat vytvářet společenskou soudržnost a rovné postavení mužů a žen. 

Důležitým bodem pro nové sportovní organizace by mělo také být zapracování lidí, 

přistěhovalců nebo jen jiných národností sportujících u nás, například vietnamského původu, 

do kolektivu, i když už to není takový velký problém jako několik let nazpět. Díky tomu 

se sportovní organizace mohou stát místem, kde se sport stává nástrojem integrace právě třeba 

přistěhovalců jiných národností.  
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Dalším sociálním faktorem je velká medializace zdravého životního stylu, jehož 

je sport součástí, nárůst množství volného času a možnost jeho aktivního využití lidmi v nově 

vzniklých sportovních organizacích.  

Roli hraje i to s jakými cíly jsou sportovní organizace zakládány, budou-li 

se orientovat třeba pouze na mládež. Význam a vliv má i vzdělání. Budou-li se sportovní 

organizace orientovat na mládež, budou sdružovat žáky a studenty. To nahrává spolupráci 

sportovních organizací se školami a vytváření sportovních tříd. 

Rodiče někdy zapisují své děti na nejpopulárnější sporty s vidinou, že z nich vyrostou 

profesionálové, kteří se daným sportem budou živit.  V návaznosti na to své ratolesti 

povzbuzují, ale měli by být sportovními organizacemi informováni také o etickém kodexu 

daného sportu, aby věděli, jak nejlépe podpořit své dítě během organizovaného sportování. 

 

Technologické faktory 

Technologickými faktory je rozuměno sledování nových, aktuálních technologií 

a trendů už při zajišťování zázemí a vybavení pro nově vznikající sportovní organizace. 

Konkrétně to může být využití nových materiálů, které mohou dané sportovní odvětví udělat 

ještě atraktivnější, jako například odolnější míče, sporttestry, které efektivněji zlepší fyzickou 

kondici a více hlídají zdraví sportovců. Toto vše ovšem souvisí s financemi, které mohou 

být největším problémem i u nově vznikajících sportovních organizací a proto je velkou 

výhodou mít partnery, kteří budou sportovní organizace informovat o novinkách, poskytovat 

slevy, a kterým jsou sportovní organizace schopny nabídnout nejnovější metody reklamy, 

například virtuální. 

Jedním z největších technologických faktorů dnešní doby je bezpochyby internet. 

Tudíž by každá sportovní organizace měla mít své internetové stránky, které slouží jako 

moderní komunikační nástroj. Sportovní organizace by na nich měly nejlépe zveřejňovat 

základní informace o organizaci, kontakty, články o dění v organizaci, a to jak pro činovníky 

sportovních organizací, tak pro širokou veřejnost, informace o trénincích, fotogalerie 

ze sportovních akcí apod. a tím i oslovovat případné zájemce o daný sport či případné 

sponzory a dárce. 
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Legislativní faktory 

Legislativní faktory představují to, co musí sportovní organizace splňovat vzhledem 

k zákonům. Ať už se to týká jejich založení, kdy je třeba splnit určité body, přes kontrolu 

čerpání a využití dotací, v případě jejich čerpání sportovními organizacemi, hygienu 

na sportovištích, v případě mládeže je to odpovědnost za mládež, řádné placení daní, 

až po kontrolu novelizací jednotlivých legislativ. 

V souvislosti s právní formou občanského sdružení, bylo rozhovory se sportovními 

manažery zjištěno, že pro sportovní organizace není právní forma občanského sdružení plně 

vyhovující. Je tomu tak hlavně z důvodu případné vedlejší hospodářské činnosti občanského 

sdružení, kde jsou výhodnější daňové podmínky u obchodních společností. Nasnadě je tedy 

vznik nové právní formy sportovních organizací a to určitým skloubením právní formy 

společnosti s ručením omezeným a občanského sdružení. 

 

Ekologické faktory 

Na příkladu fotbalové klubu je možno uvést několik věcí souvisejících s ekologií, 

čili ochranou životního prostředí, nad kterými je při zakládání sportovních organizací vhodné 

se zamyslet a popřemýšlet. Prvním, co se nabízí pro fotbalový klub, je určitě cestování 

a úvaha o možnosti nahradit silniční dopravu železniční v případě cest k zápasům. Dále, 

jelikož jde o venkovní sport, kde je potřeba udržovat jak sportoviště, tak i zázemí, to může být 

například potřeba vody na kropení - nejlépe na ni mít zásobníky, vody ve sprchách – panely 

na ohřev vody, hnojení - nejlépe ekologické, sekání trávy - nejlépe sekačka na elektrický 

pohon. To vše jednak z důvodů ochrany životního prostředí a možnosti využití obnovitelných 

zdrojů energie, ale také i z důvodů snížení nákladů sportovních organizací. 
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4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, DOPORUČENÍ 

 

Chce-li někdo zakládat nové občanské sdružení, sportovní organizaci, měl by si určitě 

zjistit, jestli už v okolí občanské sdružení, sportovní organizace, s obdobným posláním 

a zaměřením nepůsobí.  V případě že ano, měl by se pokusit angažovat v ní, případně 

až pak zakládat novou sportovní organizaci. Následně, ne-li současně s tím, je namístě 

si zjistit množství potenciálních členů a také možnosti využití zázemí a prostor nutných 

k provozování činnosti.  

V případě návrhu na registraci občanského sdružení by v budoucnu, vzhledem 

k dnešním technologiím a zjednodušení administrativy, bylo vhodné uvažovat o možnosti 

jeho podání v elektronické podobě.  Společně s návrhem na registraci se MV ČR podávají 

stanovy, které by však neměly být jen strohým výčtem zákonných povinností, žádoucí 

je konkrétní popis jednotlivých částí, viz například stanovy uvedené v podkapitole 3.2. Dojde-

li nakonec k založení nové sportovní organizace, občanského sdružení, je jistě patřičné 

doporučit zvážení, případného členství v zastřešujících organizacích, třeba kvůli čerpání 

financí. 

V počátcích existence lze za hodně důležitou věc brát, a také doporučit, vhodnou 

propagaci sportovní organizace, aby se tak dostala do povědomí lidí. V dnešní době, 

kdy počítač využívají i starší ročníky, k ní zcela jistě patří internetová prezentace, 

která nemusí být ani moc finančně náročná. Nejlépe pak takové internetové stránky, 

na kterých se široká veřejnost, ale také potenciální sponzoři a dárci, mají možnost dozvědět 

základní informace o sportovní organizaci, naleznou na nich kontakty a mají také příležitost 

se k dění ve sportovní organizaci vyjádřit, tedy internetové stránky fungující i jako tzv. zpětná 

vazba. 

Důležitým bodem každé sportovní organizace je účetnictví a měla by mu být věnována 

patřičná pozornost. Být by tomu tak mělo jednak z důvodu jeho správného vedení, 

ale i z důvodu potřeby sledovat pečlivě určité položky v souvislosti s daněmi. Například 

v otázce osvobození od daně z přidané hodnoty se musí bedlivě sledovat členské příspěvky 

a služby úzce související se sportem. 

Každá, čili i nově vznikající, sportovní organizace by si měla založit bankovní účet. 

Vhodné je to z důvodu peněžních operací souvisejících s provozem a z důvodu zprůhlednění 
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hospodaření. Stane-li se pak občanské sdružení zaměstnavatelem, je důležité pohlídat 

si všechny povinnosti, které byly uvedeny v podkapitole 3.6, vznikající mu ze zákonů. 

PESTLE analýzou, zpracovanou na základě dostupných dokumentů, informací a dat, 

byly analyzovány budoucí příležitosti a hrozby nové sportovní organizace. Z politických 

faktorů se jeví jako největší příležitostí avizované dotační programy Evropské unie 

na podporu sportu, které by měly vzniknou po roce 2013. Tudíž je nasnadě doporučit, 

aby se sportovní organizace aktivně ucházela o dotace a to nejen ze zmíněné Evropské unie. 

Politickým faktorem s největší hrozbou jsou jistě finance na podporu sportu plynoucí ze státu 

od MŠMT. Sportovní prostředí v České republice na tom není v tomto ohledu nejlépe. 

V otázce podpory sportu totiž Česká republika patří mezi země Evropské unie s nejnižší státní 

podporou sportu ve vztahu k HDP a peněz přepočítaných na obyvatele. Přitom oborů a služeb 

navazujících na sport je nespočet, tudíž by si otázka financování sportu státem jistě zasloužila 

větší pozornost. A to i z důvodu vlivu sportu na zdraví občanů a tím možné úspoře financí 

ve zdravotnictví. 

Ekonomický faktor, který by mohl být největší příležitostí pro sportovní organizace, 

se vztahuje na bankovní půjčky na sportovní projekty, jak je tomu jinde ve světě, a to díky 

návaznosti nespočtu služeb a oborů na sport. Momentálně je tomu však překážkou vysoké 

úročení těchto půjček. Nejaktuálnější ekonomickou hrozbou by pak mohla být jednak rostoucí 

cena pohonných hmot a její vliv na výši cestovních nákladů sportovní organizace, ale také již 

výše zmíněná malá finanční podpora sportu státem. 

V souvislosti se sociálními faktory by nová či stávající sportovní organizace mohla 

profitovat na velké medializaci zdravého životního stylu, jehož je sport součástí, a tím pádem 

na nárůstu zájmu o sportovní aktivity. Velkým mínusem v sociální otázce pak jistě může být 

faktor oblíbenosti a popularity jednotlivých sportů a jejich upřednostňování před méně 

známými a rozšířenými. 

Technologickými příležitostmi je rozuměno využívání nejnovějších technologií 

sportovní organizací. Představit si pod tím lze využívání internetu, nabídka sportovních 

virtuálních reklam nebo využívání nejmodernějšího sportovního vybavení. To vše muže 

posloužit jako konkurenční výhoda při lákání, ať už nových členů, nebo sponzorů. Hrozbou 

naopak je, že tyto věci jsou hodně závislé na financích. Velkou výhodou v tomto směru tedy 

je, když sportovní organizace právě třeba zmíněnou virtuální reklamu používá k propagaci 

sponzora, který ji za to poskytuje materiální protiplnění v podobě nejmodernějších trendů. 
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Určitou technologickou hrozbou může být i faktor odmítání nových technologií ze strany 

vedení sportovní organizace. 

Z legislativního hlediska se při založení všechna občanská sdružení různých zaměření 

řídí stejným zákonem a vznikají jim stejné povinnosti z něj vyplívající. Liší se tedy jen svým 

zaměřením a zvolenými cíli. Během zpracovávání praktické části bylo zjištěno, 

že pro sportovní organizace není právní forma občanského sdružení plně vyhovující. Je tomu 

tak hlavně z důvodu případné vedlejší hospodářské činnosti občanského sdružení, kde jsou 

výhodnější daňové podmínky u obchodních společností. Příležitostí legislativního charakteru 

a nejlepším řešením by pak mohl být vznik nové právní formy sportovních organizací 

a to určitým skloubením právní formy společnosti s ručením omezeným a občanského 

sdružení. Negativem v legislativní otázce je jistě administrativní zatížení sportovní organizace 

vyplývající z jejich zákonných povinností. 

Příležitostmi v otázce ekologie je kombinace nejmodernějších technologií, které jsou 

šetrné k životnímu prostředí a zároveň dokáží díky využívání obnovitelných zdrojů energie 

snížit provozní náklady sportovní organizace. I v případě člověka, sportovního manažera, 

který může být ekologicky sebevíc založen, je hrozbou v tomto ohledu hlavně nedostatek 

financí. Obnova staršího, ekologicky nešetrného zařízení, za nové ekologičtější není totiž 

nejlevnější záležitostí. 

Pomocí rozhovorů bylo zjištěno, že chce-li člověk vést sportovní organizaci právní 

formy občanského sdružení, není to něco, co by se dělalo jen pro peníze. Zcela určitě musí 

mít takový člověk v první řadě kladný vztah, ne-li až lásku ke sportu. Hlavní předností, kterou 

by člověk vedoucí sportovní organizaci měl jistě disponovat, je umění pracovat s lidmi. 

Základem je umět se k ostatním lidem chovat tak, jak se očekává, že se ostatní budou chovat 

k nám. Plusem jsou jistě i znalosti cizích jazyků, například z důvodu pořádání sportovní akce 

za účasti cizinců. 

Shrnuto jednou větou by se dalo tedy říct, že není ani tak složité a komplikované 

novou sportovní organizaci, právní formy občanské sdružení, v dnešní době založit, jako 

ji následně zdárně provozovat.  

  



54 

 

5 ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat postup založení sportovní organizace s právní 

formou občanského sdružení a problémy s tím související. 

Bakalářská práce je rozdělena na pět kapitol, do nichž je počítán i úvod a závěr. Druhá 

kapitola obsahuje výčet teoretických pojmů, které se vztahují k tématu bakalářské práce, 

a také popisuje použité výzkumné metody. V praktické části bakalářské práce byl popsán 

postup založení nové sportovní organizace, občanského sdružení, všeho, co je k tomu nutné, 

a také povinnosti občanského sdružení, které mu vznikají ve vztahu k zákonům, hlavně 

daním, účetnictví a pojištění. V souvislosti s registrační povinnosti k dani či pojištění 

je v textu odkazováno na přílohy, jež jsou tvořeny tiskopisy jednotlivých formulářů. Čtvrtá 

kapitola je shrnutím poznatků zjištěných při vypracovávání bakalářské práce a obsahuje také 

náměty k dané problematice. 

Jako výzkumné metody byly použity PESTLE analýza, rozhovory a práce 

s dokumenty. Rozhovory byly pro potřeby bakalářské práce vedeny se sportovními manažery 

sportovních organizací, občanských sdružení, a to formou standardizovaného i volného 

rozhovoru. PESTLE analýza byla zpracována na základě informací a dat získaných během 

samotného studia, postřehy během vysokoškolské praxe, rozhovory a také při sbírání 

podkladů na jednotlivých úřadech. 

Psaní bakalářské práce bylo jistě obohacujícím prvkem a přínosem jednak celého 

studia, ale i dobrým zdrojem informací, znalostí a poznatků, získaných při jejím 

vypracovávání do běžného života. Samotná práce by ve výsledku měla být hlavně jakýmsi 

návodem, jak postupovat při zakládání nové sportovní organizace, právní formy občanského 

sdružení. 
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Příloha č. 1: Přihláška za člena Fotbalové asociace České republiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIHLÁŠKA 
za člena 

FOTBALOVÉ ASOCIACE 
ČESKÉ REPUBLIKY 
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Název........................................................................................................................................ 

 
 
 
 
Právní forma ............................................................................................................................. 

(občanské sdružení, obchodní společnost) 
 
 
 
 
Sídlo........................................................................................................................................... 

 
 
 
 
IČO FA ČR* ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................(dále jen „klub) 
prohlašuje, že se přihlašuje za člena Fotbalové asociace České republiky dobrovolně. 
Uznává stanovy FA ČR a bez ohledu na svoji právní formu se zavazuje řídit se jimi, jakož 
i ostatními řády a předpisy, a podřizovat se rozhodnutím orgánů FA ČR. Stejně tak se klub 
zavazuje řídit se předpisy a rozhodnutími mezinárodních organizací fotbalu UEFA a FIFA. 

 
Klub si je vědom, že vstupem do FA ČR získává členská práva a členské povinnosti. 
Členská práva a členské povinnosti jsou nezcizitelné a jejich případný převod je možný jen 
se souhlasem výkonného výboru FA ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*IČO FA ČR vyplní registrační oddělení FA ČR 
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Klub uznává právo FA ČR stanovit předpisem podmínky pro změny názvů klubů a je si 
vědom toho, že změna jeho sídla, které je uvedeno v této přihlášce, je možná jen se 
souhlasem výkonného výboru FA ČR. 

 
Klub se zavazuje svou činností posilovat rozvoj fotbalu v České republice a přispívat 
k upevňování Fotbalové asociace České republiky. 
 
 
 
Podpisy statutárních zástupců:   ................................................................... 
 
 
Datum: ....................................   ................................................................... 
 
 
 
OFS doporučuje – nedoporučuje výkonnému výboru FA ČR přijetí  
 
......................................................................................................................... za člena FA ČR. 
 
 
 
Stanovisko OFS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijetí klubu za člena FA ČR bylo schváleno výkonným výborem dne 
 
 ....................................... 
 
 

............................................................. 
 
 
 

 
- K přihlášce přiloží klub, který je občanským sdružením, fotokopii stanov, 

zaregistrovaných ministerstvem vnitra ČR. 
- Klub, který je obchodní společností, přiloží k přihlášce společenskou smlouvu a zápis 

do obchodního rejstříku, případně výpis z něho. 
- Přihlášku klub předloží místně příslušnému OFS (v Praze PFS) k vyjádření.
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Příloha č. 2: Přihláška k registraci u správce daně
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Příloha č. 3: Přihláška u České správy sociálního zabezpečení část 1. 
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Příloha č. 4: Přihláška u České správy sociálního zabezpečení část 2.
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Příloha č. 5: Přihláška ke zdravotní pojišťovně 

 


