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1. Úvod 

 

Jedním z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších sportů na světě je v dnešní době fotbal. 

Ten je na úrovni všech soutěží organizován ve fotbalových klubech, asociacích a federacích.   

 

Pro všechny fotbalové kluby je důležitá zdravá a dobře fungující ekonomika. Jejím 

základem je financování provozu klubu a všech souvisejících činností k zajištění cílů, jichž 

chce klub dosáhnout. Jelikož je provoz fotbalového klubu finančně náročný, často ho 

sponzorují úspěšné obchodní společnosti, které tak mohou spojit svou firmu s dobrým 

jménem klubu a tím se zviditelnit. 

 

V České republice může fotbalový klub fungovat na bázi obchodní společnosti nebo 

neziskové organizace. Na profesionální úrovni volí fotbalové kluby většinou právní formu 

akciové společnosti, na úrovni amatérské pak právní formu občanského sdružení. Rozdíl mezi 

uvedenými právními formami je především v daňové oblasti. 

 

Každý fotbalový klub chce bezesporu dosáhnout nějakého sportovního úspěchu. 

Velmi důležitým faktorem je kvalita sportovní přípravy hráčů a celého týmu. O tu se starají 

trenéři mužstva, kteří jsou školeni zkušenějšími a uznávanými trenéry. V dnešní době volí 

spousta klubů strategii využívání svých odchovanců. Nejinak je tomu v České republice. 

Důvodem této volby je finanční situace. Výplaty mladých hráčů nejsou příliš vysoké a 

v případě, že tito hráči prokážou v zápasech určitou kvalitu, může klub z jejich prodeje získat 

relativně vysokou finanční částku. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je 

zaměřena na vysvětlení důležitých pojmů jako sport, podnik nebo management a dále je 

nahlíženo na fotbalový klub z hlediska činností důležitých k zabezpečení jeho chodu. 

Praktická část je věnována analýze fotbalového klubu RSM Hodonín o.s., při které bylo 

využito výzkumných technik rozhovoru a SWOT analýzy. 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo objasnit vedení fotbalového klubu 

z hlediska sportovního, ekonomického a právního. 
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2. Teoretické vymezení pojmů 

2.1.  Sport 

Pod slovem sport si každý člověk může představit cokoliv, co je se sportem spojeno. 

Někomu se vybaví jeho oblíbené sportovní odvětví, jinému zase oblíbený sportovní klub, 

sportovec či nějaká pohybová činnost. Původ označení „sport“ můžeme hledat v latinském 

slově „disportare“, což v překladu znamená bavit se, trávit příjemně volný čas (Durdová, 

2004). 

V minulosti byl sport chápán jako spontánní lidská činnost, které se věnovalo široké 

spektrum lidské společnosti. Rozhodně sport neobsahoval ekonomický podtext, protože se 

jednalo především o druh zábavy. To se ale postupem času velmi změnilo a v současnosti je 

sport brán i jako ekonomická činnost. 

Sport je lidská činnost založená na základních společenských, výchovných a 

kulturních hodnotách. Bez ohledu na pohlaví, rasu, věk či náboženství sport tyto hodnoty ve 

společnosti jako celku posiluje. Sport představuje v současnosti společenský a ekonomický 

jev narůstajícího významu, který význačným způsobem přispívá k rozvoji společnosti. V 

zemích Evropské unie se sportem zabývá vysoké procento populace. V průměru 20% je 

organizováno v klubech. Velká část sportuje neorganizovaně [18].  

Co se týče definice sportu, tak není jednoduché přesně určit, která definice je opravdu 

tou nejlepší a nejpřesnější, protože téměř každý autor, zabývající se tématem sport, uvádí 

odlišnou definici. V Evropské chartě sportu z roku 1992 je sport definován jako „všechny 

formy tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, si kladou 

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

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ [20].  

2.1.1. Hospodářský rozměr sportu  

Podle Novotného (2010) se jako ekonomická disciplína začala ekonomie sportu 

vyvíjet přibližně před pětadvaceti lety. Původním cílem, který si výzkumníci stanovili, bylo 

odhalení a potvrzení narůstající přítomnosti peněz ve sportu. Dále uvést do pořádku vztahy 

mezi sportem a ekonomickými a finančními toky. Tyto zmíněné kategorie byly často 

posuzovány společně nebo v lepším případě klasifikovány podle klasických kritérií jako: 

fondy privátní a veřejné, investice a spotřeba, výdaje rozpočtové a mimo rozpočtové, atd..  
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,,Sportovní průmysl je trh, na kterém produkty nabízené zákazníkům představují sport, 

fitness, orientované na rekreaci nebo výkon a dále to mohou být činnosti, zboží, služby, lidé, 

místa nebo myšlenky‘‘ (Čáslavová, 2009, s. 127) 

Sport představuje velmi rychle rostoucí hospodářské odvětví. Slouží jako nástroj pro 

místní a regionální rozvoj. Potvrzují to dosavadní studie a analýzy vnitrostátních rozpočtů, 

zisků z velkých sportovních akcí a nákladů způsobených tělesnou nečinností, včetně stárnutí 

obyvatelstva. Sport je s ekonomikou velmi úzce spojen. Je to myšleno tak, že ekonomika 

vytváří pro rozvoj sportu příznivé podmínky a sport napomáhá rozvoji národní ekonomiky. 

Patří sem: 

• organizace sportovních akcí, 

• výstavba sportovních objektů a zařízení, 

• výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a náčiní, 

• obchod se sportovním zbožím, 

• služby (např. fitcentra, posilovny, sportovní kurzy pro děti, mládež i dospělé), 

• doprava sportovců a diváků, 

• cestovní ruch – sportovní turistika, 

• modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem, 

• mediální sféra [18]. 

 

,,Ze studie představené během rakouského předsednictví v roce 2006 vyplývá, že sport 

v širším smyslu vytvořil v roce 2004 přidanou hodnotu ve výši 407 miliard EUR, která 

odpovídala 3,7 % HDP Evropské Unie, a pracovní místa pro 15 milionů lidí, tedy 5,4 % 

pracovní síly‘‘ [19].   

2.2.  Podnik 

Z hlediska klasické teorie podnikového hospodářství definuje Wöhe (2006, s. 41) 

pojem podnik jako ,,plánovaně organizovanou hospodářskou jednotku, ve které jsou výrobní 

faktory definovány tak, aby bylo vyrobeno a prodáno zboží a služby‘‘. Podobný názor má i 

Čvančarová (2009, s. 24), která uvádí, že ,,podniky existují v tržní ekonomice proto, aby 

vyráběly a distribuovaly výrobky, poskytovaly služby zákazníkům a sloužily všem ostatním, 

kteří jsou s vývojem a existencí podniku spjati‘‘. Navíc ale uvádí, že takhle je to formulováno 

v teoretické literatuře, a proto ,,nikdy nesmíme zapomínat na to, že podniky byly někým 

založeny, někomu patří a vlastníci je vytvořili proto, aby ,,vyráběly‘‘ peníze‘‘ (Čvančarová, 

2009, s. 24). Čvančarová (2009) také uvádí, že podnik má tyto dva základní znaky: 
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a) právní subjektivita – jedná se o samostatný subjekt, jenž má konkrétní název, určitá 

práva a povinnosti, možnost vstupovat do právních vztahů s jinými tržními subjekty a 

je zapsán v obchodním rejstříku, 

b) ekonomická samostatnost – určuje si předmět činnosti a samostatně hospodaří            

(z výnosů hradí náklady a vytváří zisk).   

2.2.1. Činnosti související se založením podniku  

,,Založení podniku představuje cílevědomý řízený proces člověkem, vlastníkem a 

podnikatelem. Jedná se v první řadě o vytvoření základních předpokladů pro plnění funkcí 

podniku. Zakladatel podniku musí připravit strategické záměry, směřující zejména do 

následujících oblastí:  

a) vymezit předmět své činnosti, 

b) vyjasnit potřebu finančních a jiných prostředků a jejich dostupnost, 

c) zvážit své sociálně psychologické předpoklady pro podnikání,  

d) eventuálně doplnit znalosti vybraných právních a dalších norem dotýkajících se 

daného podnikání, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, ekologie, hygieny, 

ale i hospodářské soutěže apod.‘‘ (Synek, 2007, s. 22). 

2.2.2. Pojem ,,podnik‘‘ ve fotbale 

Jak je již zřejmé z výše uvedeného textu, fotbalový klub jako podnik nemusí přesně 

odpovídat uvedeným definicím. Pojem podnik chápeme tedy jako hospodářsky činnou 

jednotku, která se zabývá činností, jako je výroba či distribuce zboží, nebo vykonávání služeb. 

Rozhodujícím zde však není právní forma nebo způsob financování, nýbrž hospodářská 

činnost.  

Pokud fotbalové kluby mezi sebou organizují utkání, určují jako podmínku pro vstup 

na tribunu zaplacení vstupného. Navíc v nejvyšších soutěžích vykazují kluby příjmy z prodeje 

přenosových práv na utkání. Proto lze fotbal beze všeho považovat za hospodářskou činnost. 

Z těchto důvodů můžeme fotbalové kluby, které organizují utkání za účelem zisku, považovat 

za podniky. 

Je třeba vycházet ze skutečné činnosti klubu. I v případě, kdy některý klub v rámci své 

činnosti trénuje mužstva mládežníků a tímto splňuje i obecně užitečnou funkci, je třeba jej na 

základě jeho hospodářské činnosti považovat za podnik ve smyslu právní úpravy EU 

(Novotný, 2010). 

Pohlédneme-li však na fotbalové kluby i z jiné stránky než jen z té sportovní, můžeme 

konstatovat, že ty nejslavnější fotbalové kluby po celém světě mají velké množství fanoušků, 
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díky nimž by určitě nějakou dobu byly schopny vykazovat zisk i bez vykonávání své hlavní 

činnosti. Globální síla značky a rozsáhlé marketingové aktivity zajišťují takovému klubu 

každoročně nemalý příjem do jeho rozpočtu.  

2.2.3. Právní formy fotbalových klubů v České republice 

Podle Durdové (2002) používá naprostá většina organizací působících v České 

republice v oblasti sportu právní formu občanského sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. o 

sdružování občanů. Vedle těchto sportovních organizací s právní formou občanského sdružení 

používají sportovní organizace právní formu společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti. Nejinak je tomu i ve fotbale. Na nejvyšší úrovni používají kluby právní formu 

obchodních společností. Na nižších úrovních je nejčastěji využívána právní forma občanského 

sdružení. Každá z těchto forem má své výhody a nevýhody. 

 

2.2.3.1. Srovnání obchodní a neziskové organizace 

Neziskovou organizací je v tomto případě myšleno občanské sdružení, obchodními 

společnostmi pak společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 

Hlavní nevýhody neziskové organizace při srovnání s podnikáním formou obchodní 

společnosti spočívají především v daňové oblasti a ve výši administrativní náročnosti spojené 

s evidencí jednotlivých druhů činností a s nimi souvisejících příjmů a výdajů. 

Z hlediska daňového zatížení je u neziskových organizací základním problémem 

omezená možnost zahrnování výdajů do základu daně. Jedná se o hlavní činnosti organizace, 

které končí záporným hospodářským výsledkem. Výdaje na tyto činnosti přesahují příjmy 

z nich plynoucí a při jejich zahrnutí do základu daně by došlo k jeho snížení a tím pádem i ke 

snížení daňové povinnosti. Nezisková organizace však nesmí tyto příjmy a výdaje ze ztrátové 

hlavní činnosti do základu daně zahrnout. Do základu daně se tak zahrnují pouze hlavní 

činnosti neziskové organizace, které jsou ziskové, což je z hlediska daňové povinnosti 

nevýhodné.  

Do základu daně neziskových organizací dále vstupují příjmy a výdaje z vedlejších 

činností, které jsou většinou ziskové a zvyšují tak daňovou povinnost. Patří sem příjmy 

z vedlejší činnosti, jako je podnikání, pronájem majetku, reklama a ostatní příjmy. 

V případě obchodní společnosti se tyto problémy nevyskytují. Základ daně, z jehož 

výše je následně určena velikost daňové povinnosti, společnost zjistí součtem příjmů a výdajů 

ze všech svých činností. Výhodou tak je, že na rozdíl od neziskové organizace se do základu 

daně zahrnují také ztrátové činnosti, což je z daňového hlediska velmi příznivé. 
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Druhou nevýhodou neziskových organizací je nutnost evidence jednotlivých druhů 

příjmů a výdajů v souvislosti s tím, zda hospodářský výsledek činností, které tyto příjmy a 

výdaje vyvolaly, vstupuje nebo nevstupuje do základu daně. Činnosti je nutno rozdělit na 

hlavní a vedlejší, hlavní pak na ziskové a ztrátové a následně je třeba vést oddělenou evidenci 

příjmů a výdajů souvisejících s jednotlivými činnostmi. Je zřejmé, že při větším počtu 

činností dosahují administrativní náklady vysokých hodnot (Novotný, 2010).     

 

2.2.3.2. Organizační struktura občanského sdružení 

Organizační struktura občanského sdružení se odvíjí od základního dokumentu, jímž 

jsou stanovy. Ve stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů klubu. 

Hlavními orgány občanského sdružení jsou valná hromada, prezident klubu, dozorčí rada a 

výbor klubu. 

 

Obr. 2.1 Obecné schéma občanského sdružení 

 
DURDOVÁ, Irena. Sportovní management, 2002, s. 97. 

2.2.4. Postavení fotbalového klubu v organizační struktuře sportu 

FIFA (Fédération Internationale de Football Asociation) je hlavní řídící organizací 

světového fotbalu. Byla založena v roce 1904 v Paříži a jejím hlavním cílem je nepřetržité 

zlepšování a rozvoj fotbalu po celém světě. Sídlem FIFA je Curych ve Švýcarsku a jejím 

současným prezidentem je Sepp Blatter. FIFA má pro organizování fotbalu ve světě v 

podstatě monopolní postavení. Nejvyšším orgánem je kongres, ve kterém má svého zástupce 

každá z členských asociací. Každá z nich v něm má jeden hlas [10]. V současnosti má celkem 

208 členských asociací, včetně Fotbalové asociace České republiky. Hlavním úkolem FIFA je 

organizování mistrovství světa ve fotbale.  
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UEFA (Union des Associations Européennes de Football) je evropskou kontinentální 

konfederací FIFA. Evropská fotbalová unie byla založena roku 1954 v Basileji. Sídlí v Bernu, 

tedy stejně jako FIFA ve Švýcarsku. Jejím předsedou je Michel Platini. Každý ze světových 

kontinentů má svoji konfederaci, pro Evropu je to právě UEFA. Tyto organizace však nestojí 

mezi FIFA a národními asociacemi, nýbrž mají své vlastní pravomoci a mohou organizovat 

své vlastní soutěže. UEFA organizuje evropské klubové soutěže a ve čtyřleté periodě pak 

evropský šampionát či další šampionáty juniorských kategorií [10]. V současnosti má UEFA 

53 členských národních asociací. 

FAČR (Fotbalová asociace České republiky) je zastřešující organizací pro fotbal 

v České republice. FAČR vznikla v roce 2011 přejmenováním Českomoravského fotbalového 

svazu. Jako národní asociace České republiky je přičleněnou organizací FIFA a také členem 

konfederace UEFA. FAČR pořádá a organizuje fotbalové soutěže všech tříd, řídí činnost 

trenérů, rozhodčích, zabezpečuje národní fotbalovou reprezentaci a pořádá mezinárodní 

utkání. Českomoravský fotbalový svaz byl založen v roce 1901, členem FIFA se stal roku 

1907 a členem UEFA roku 1954. V současné době sdružuje FAČR celkem 4 148 fotbalových 

klubů a jejím předsedou je Miroslav Pelta [15]. 

2.3.  Pojmy management a marketing 

2.3.1. Management 

Čáslavová (2009, s. 10) tvrdí: ,,anglickému pojmu ,,management‘‘ terminologicky 

odpovídá pojem ,,řízení‘‘, čímž se obvykle myslí řízení podnikové ve smyslu cílově 

orientovaného zvládnutí celku i jednotlivých funkcionálních činností firmy (např. prodej, 

vědeckovýzkumná, výrobní, vývojová, finanční a další činnosti)‘‘. Problematika řízení 

představuje v současné době specializovanou činnost, bez které se neobejde žádný 

organizační celek. Nutnost řízení je pociťována nejen v podnicích, ale také v armádě, 

v umění, na univerzitách či ve sportovních organizacích (Veber, 2009). 

V současné světové literatuře lze najít spoustu vysvětlení a definic pojmu 

,,management‘‘, které se snaží co nejpřesněji vymezit jeho obsahovou náplň. Například Veber 

(2009, s. 19) definuje management takto: ,,management lze nejobecněji charakterizovat jako 

souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byl zabezpečen chod organizace.‘‘ Čáslavová 

(2009, s. 10) odkazuje na tvrzení Druckera, které zní takto: ,,výklad pojmu ,,management‘‘ je 

zvláště nesnadný. Především jde o pojem specificky americký a je obtížné ho výstižně 

přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do britské angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také 
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lidi, kteří ji vykonávají. Označuje nejen sociální postavení a jeho stupeň, ale také odbornou 

disciplínu a obor studia‘‘. Dále uvádí, že definice tohoto pojmu lze rozdělit do tří skupin: 

• vedení lidí – management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, 

• specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky – management je proces 

plánování, organizování, vedení a organizování činností, zaměřených na dosažení 

organizačních cílů, 

• předmět studia a jeho účel – management je soubor přístupů, zkušeností, doporučení a 

metod, které manažeři užívají ke zvládnutí činností, směřujících k dosažení 

stanovených cílů organizace.  

Jednotlivé definice mají mnoho společného, což upřesňuje samotný pojem management. Jsou 

to tyto charakteristické rysy: 

• management je obsahovou náplní značně obecnou disciplínou se širokým aplikačním 

záběrem, 

• management lze aplikovat na různých organizačních úrovních, 

• vykonavateli managementu jsou lidé, 

• obecným posláním manažerské činnosti je dosažení úspěšnosti uvažované jednotky 

nebo procesu [1].  

 

2.3.1.1. Manažerské funkce 

Manažerské funkce jsou typické činnosti, které vedoucí pracovník (manažer) 

vykonává ve své práci. Klasifikaci manažerských funkcí se věnovala velká spousta autorů a 

jejich počet se pohyboval od pěti po devatenáct [1]. Durdová (2002, s. 11) uvádí jako 

nejužívanější a nejrozšířenější rozdělení manažerských funkcí klasifikaci, kterou uvedli v roce 

1983 Američané Koontz a Weihrich: 

• ,,plánování (plannig), 

• organizování (organizing), 

• výběr a rozmístění pracovníků (staffing), 

• vedení lidí (leading), 

• kontrola (controlling)‘‘. 

Plánování je informační proces, který vychází ze zajištění a využití informací 

k diagnóze výchozí situace, odhadu plánovaného rozvoje v prostoru a čase, kde stanovení cílů 

vede k výběru scénáře plánu k dosažení cílů a ke stanovení postupu realizace plánu. 
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Organizování znamená časoprostorové uspořádání rolí lidí, kteří mají zajistit realizací 

plánu potřebné činnosti a jejich vzájemné vazby, vymezit pravomoci a zodpovědnosti a 

vytvářet formální organizační struktury. 

Výběr a rozmístění spolupracovníků lze chápat jako personální zajištění řídících i 

řízených procesů. Důraz je kladen především na profesní a kvalifikační předpoklady 

spolupracovníků a jejich rozmisťování a přerozdělování. 

Vedení lidí můžeme definovat jako komunikaci mezi jednotlivci a kolektivy s cílem 

zajistit efektivnost v plnění úkolů pomocí způsobu usměrňování. 

Kontrolování představují informační procesy pro zhodnocení kvantity nebo kvality 

výsledků manažerských činností [4]. 

 

2.3.1.2. Sportovní management 

Pojem sportovní management můžeme chápat jako způsob uceleného řízení 

sportovních a tělovýchovných svazů, klubů, spolků nebo družstev, které alespoň zčásti 

zdůrazňují podnikatelsky orientované chování. Sportovní management dále zahrnuje řízení 

v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování sportovních služeb 

(Čáslavová, 2009). Vznik výše uvedeného pojmu si vynutila tělovýchovná a sportovní praxe, 

především snahou po efektivním využívání finančních částek, které ve sportu kolují, 

uplatňováním komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým chováním v prostředí 

sportovní konkurence, řešením problémů v oblasti sportu a sportovní administrativy. 

V americké literatuře se používá pojem ,,Sportmanagement‘‘, jenž je u nás většinou 

překládán jako ,,sportovní management‘‘. Pro zachování hlediska našich tradičních podmínek 

je však obsahově čistější termín ,,management tělesné výchovy a sportu‘‘.  

Z literatury vyplývá, že pojem ,,sportovní management‘‘ neměl jednoduchý vývoj. 

Z pohledu aplikace existoval již několik staletí, až v současné době byl ale uznán jako 

akademická činnost. Pojem ,,Sportmanagement‘‘ se dělí na dva póly – sport a management 

[4].  

Komponenta sportu zahrnuje oblast diváctví, která se zaměřuje na zábavu a oblast 

zdatnosti, mající ve středu svého zájmu aktivní účast participantů na sportovních a 

tělovýchovných aktivitách. Ačkoliv pojmy ,,Sportmanagement‘‘, ,,Sport Administration‘‘ a 

,,Athletic Administration‘‘ jsou při používání jednoduše zaměnitelné, ,,Sportmanagement‘‘ 

nejpřesněji vystihuje tuto oblast z globálního pohledu.  
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Komponenta managementu nezahrnuje pouze manažerské funkce jako plánování, 

organizování, vedení lidí, kontrolu a výběr a rozmístění pracovníků, ale také účetnictví, 

marketing, ekonomie, finance a právo.  

Obě tyto komponenty mají významný dopad na samotný předmět zkoumání, kterým 

jsou: 

• základní manažerské funkce a činnosti v oblasti sportu, které jsou předmětem 

zkoumání managementu, 

• specifické manažerské činnosti v oblasti sportu, 

• organizace a instituce v oblasti sportu, 

• lidé v různých řídících pozicích ve sportu [1].  

 

Durdová (2002, s. 16) tvrdí: ,,pro sportovního manažera je důležitá jeho specializace a 

přehled vazeb a fungování vrcholové, střední a základní roviny managementu tělesné 

výchovy a sportu. Přičemž uplatnění základních funkcí manažera i v oblasti tělesné výchovy a 

sportu je samozřejmostí.‘‘  

2.3.2. Marketing 

Slovo marketing pochází z anglického slova market, což v češtině znamená trh. 

Úkolem marketingu je uspokojení zájmu kupujících a prodávajících na trhu. Marketing se 

zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb a jedna z jeho 

nejstručnějších definic zní takto: ,,naplňovat potřeby se ziskem‘‘ (Kotler, 2007, s. 43).  U 

definic marketingu rozlišujeme společenskou a manažerskou definici. Společenská definice 

ukazuje, jakou úlohu plní marketing ve společnosti, a zní: ,,marketing je společenský proces, 

v němž jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, 

nabízíme a svobodně směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají hodnotu‘‘(Kotler, 

2007, s. 44). Velmi často se objevuje manažerská definice, že marketing je ,,umění prodeje 

výrobků‘‘(Kotler, 2007, s. 44). Pro mnoho lidí tak je překvapením, že prodej není 

nejdůležitější částí marketingu. Prodej je jen vrcholem marketingového ledovce. 

 

2.3.2.1. Marketingový mix 

Marketingový mix je základní strategií marketingu. Čáslavová (2009, s. 109) odkazuje 

na Kotlera, který definuje marketingový mix jako ,,soubor marketingových nástrojů, které 

firma používá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu‘‘. Základními 
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marketingovými nástroji jsou produkt (product), cena (price), místo (place) a propagace 

(promotion). V odborné literatuře se mluví o 4 P [1]. 

,,Marketingový management tedy musí rozhodnout, jaké produkty bude nabízet pro 

cílový trh, za jakou cenu, jakým způsobem se produkt dostane k zákazníkovi a zároveň jakým 

způsobem se bude provádět reklama ve sdělovacích prostředcích, eventuálně využijí-li se 

další formy propagace‘‘ (Čáslavová, 2009, s. 109). 

 

2.3.2.2. Sportovní marketing  

Význam a uplatňování marketingu ve sportu je během posledních 15 let evidentní. 

Aplikace marketingu je charakteristická zejména pro sportovní organizace, vyrábějící 

sportovní zboží, a pro marketingové agentury, které připravují nebo vyhodnocují sponzorské 

projekty pro firmy podporující sport nebo samotné sportovní organizace. Sportovní 

organizace se zabývají marketingem z toho důvodu, protože jim přináší finanční zdroje pro 

provozování sportovních aktivit. Sportovní organizace, které jsou obchodními společnostmi, 

provozují komerční činnost jako svoji základní aktivitu, neziskové organizace v oblasti sportu 

mají obchodní činnost jako doplňkovou v mezích, jak to povolují daňové zákony v České 

republice. Do sportu se tak dostává soutěžení o získání zákazníka. Z toho vyplývá, že 

marketing se začíná v oblasti sportu uplatňovat a obchodní společnosti a neziskové organizace 

si začínají uvědomovat, že zákazníci mohou výrazně přispět k pozitivnímu rozvoji jejich 

sportovní organizace (Čáslavová, 2009). 

Novotný (2010, s. 98) poukazuje na poznatek Freyera, který upozorňuje na dva 

odlišné pohledy na sportovní marketing: 

• ,,sport v marketingu, 

• marketing ve sportu‘‘. 

Sport v marketingu – sport a sportovní marketing mají pro podniky, které nevyrábějí 

sportovní produkty, instrumentální charakter. Sport slouží jako médium k uskutečnění jiných 

podnikatelských cílů, především k prodeji sportu vzdálených produktů nebo k tvorbě image. 

Marketing ve sportu – sportovní organizace využívají metody marketingu a 

managementu. V užším chápání jsou uvažováni jen typičtí sportovní nositelé, v rozsáhlejším 

pojetí potom všechny podniky a organizace, které vyrábějí a prodávají na trhu sportovní zboží 

a služby. 
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Obě pojetí se částečně prolínají hlavně při sportovních akcích, které organizují a na 

trhu prodávají jak sportovní zařízení (zejména kluby a svazy), tak i externí sportovní podniky 

(sponzoři) [7]. 

2.3.3. Management a marketing v amatérském fotbale 

Řídící činnosti nabývají v dnešní době na významu i v oblasti sportovních aktivit. 

Přístupy tržní ekonomiky mají konkrétní dopad na řízení a fungování ostatních organizací. Ve 

fotbale se jedná o celou šíři finanční politiky klubů, počínaje transfery hráčů a sponzoringem, 

a konče využitím dalších marketingových nástrojů. 

Votík (2005, s. 257) uvádí deset základních a nejdůležitějších činností sportovního 

manažera: 

• ,,strategické plánování, 

• organizační činnosti, 

• výběr a rozmisťování lidí, 

• vedení lidí, 

• komunikace, 

• marketing, 

• sportovní reklama, 

• sponzoring, 

• znalost právních norem, 

• věcné a formální náležitosti k transferu hráčů a trenérů‘‘. 

 

V současném fotbale jsou tyto činnosti součástí kompetencí dalších členů 

managementu klubu jako ředitele klubu, obchodního manažera apod. I v amatérském fotbale, 

na úrovni odpovídající výši soutěže, se kvalitní řídící práce výrazně odráží v ekonomickém 

zajištění a celkovém chodu klubu. Od nejnižších úrovní amatérského fotbalu musíme 

přistoupit a respektovat tezi, že fotbal je ,,obchodní produkt‘‘ a profesionální fotbal je 

,,hospodářským odvětvím‘‘. 

Marketingová strategie jednotlivých klubů by měla vycházet ze stanovení jeho poslání 

a analýzy situace. Klub na této úrovni analyzuje sportovní průmysl a konkrétní sportovní 

odvětví, ve kterém působí. Provádí rovněž analýzu zákazníků v tomto odvětví a jejich 

následnou segmentaci. Na základě provedených analýz si stanovuje konkrétní cíle, které jsou 

buď sportovní, nebo ekonomické povahy. Rovněž vybírá cílové trhy, na kterých bude chtít 



 

19 
 

působit. Každý klub, který chce v dnešní době prosperovat, se nevyhne alespoň základní, 

elementární formě marketingového strategického plánování, které spočívá v: 

• stanovení cílů (sportovní, ekonomické atd.), 

• vytvoření strategie činnosti, 

• určení současného a budoucího profilu klubu, 

• analýze předností a nedostatků klubu, 

• analýze vnějších možností a případného ohrožení klubu, 

• vypracování priorit [13].  

2.3.4. Sponzorování fotbalového klubu 

Sponzorování je významný specifický prostředek k zabezpečení finančních zdrojů, 

sloužících k realizaci sportovních aktivit fotbalového klubu. Čáslavová (2009, s. 191) 

odkazuje na definici sponzorování, kterou v roce 2003 uvedli Grey a Skildum-Reid: 

,,sponzorování je společná marketingová aktivita, ne pouze metoda pro zvyšování finančních 

zdrojů. Je o vytváření vztahu vítězství – vítězství mezi vaší organizací a podnikem sponzora. 

Jestliže je sponzorování úspěšné, naplňuje marketingové cíle obou partnerů.‘‘  

Ve fotbale rozlišujeme několik forem sponzorování. Jedná se zejména o sponzorování 

fotbalového klubu, sponzorování jednotlivého fotbalisty či sponzorování jednotlivé akce. 

Sponzorování samostatného fotbalisty se vyskytuje zejména na nejvyšších úrovních a jedná se 

většinou o sponzorování spojené s reklamní kampaní určitého výrobku sponzora. 

Sponzorování jednotlivé akce můžeme chápat jako sponzorování jednotlivé soutěže, poháru či 

turnaje (Votík, 2005). 

 

2.3.4.1. Strategie jednání se sponzory 

V amatérském fotbale má významnou roli každý sponzor, ať už se jedná o větší či 

menší firmu. Proto nesmíme podceňovat přípravu ani samotné jednání s těmito sponzory. 

Jednání se sponzorem rozděluje Votík (2005) do pěti bodů:    

• oslovení sponzora – způsob oslovení může být přes kontaktní osobu, 

telefonním rozhovorem, osobním rozhovorem nebo dopisem, přičemž je 

důležité mít informace o firmě sponzora a osobě, která jednání vede,  

• společné zájmy – podstatné je, vybrat si typ sponzora, který by mohl mít zájem 

sponzorovat, zjistit jeho obchodní politiku a mít jasnou představu o tom co 

může klub sponzorovi nabídnout, 
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• příprava schůzky – schůzka musí být promyšlená a nesmí být podceňovány 

detaily jako doba sponzorování, povinnosti sponzora a sponzorovaného, 

argumenty pro motivaci sponzora, apod., 

• taktika jednání – důležité je odstranit rizika jednání, stanovit optimální cíle 

jednání a vymezit prostor pro ústupky,  

• pokračování sponzorského vztahu – záleží na plnění nabídky, serióznosti 

jednání a pozitivních zkušenostech. 

 

2.3.4.2. Nabídka pro sponzora ze strany fotbalového klubu 

Spolupráce se sponzorem se v praxi významně liší v závislosti na požadované částce, 

předpokládané délce spolupráce a postavení fotbalového klubu, co se výkonnosti a 

atraktivnosti týče. Z jednotlivých fotbalových klubů často zaznívají obavy, co sponzorovi 

nabídnout. Před předložením nabídky sponzorovi je nezbytné si zjistit informace o firmě, se 

kterou jednám. Podle toho pak vypadá koncepce nabídky. Amatérské fotbalové kluby se ve 

většině případů zaměřují na nabídku sportovních a reklamních produktů. 

Nabídka sportovních produktů zahrnuje: 

• nabídku prostor pro sportovní činnost zaměstnanců sponzora, 

• sportovní akce všeho druhu, které se dají využít jak pro propagační činnost 

výrobků a služeb sponzora, tak pro vyvěšení reklamních nosičů, 

• nabídku výkonů fotbalových týmů sponzorovaného klubu, které mohou být 

rovněž využity k propagační činnosti a reklamě [1]. 

Nabídka reklamních produktů představuje zejména reklamu na dresech a sportovním 

oblečení hráčů, na sportovištích klubu, na výsledkových tabulích, na sportovním nářadí, na 

reklamních panelech či na klubových autobusech (Čáslavová, 2009). 

2.3.5. Reklama ve fotbalovém klubu 

Ve fotbale je reklama nejčastějším finančním zdrojem a může mít funkci informační, 

přesvědčovací či upomínací. Sportovní reklama využívá specifických médií komunikace 

z oblasti sportu. Ve fotbale jsou to především dresy a klubové teplákové soupravy hráčů, 

výsledkové tabule, sportoviště klubu, reklamní panely nebo sportovní doplňky a vybavení, 

jako jsou například tašky hráčů, a v neposlední řadě internetové stránky jednotlivých klubů. 

Na vyšších úrovních může být reklama nebo logo obchodního partnera v novinách, 
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v programech před utkáním, na klubovém autobusu nebo i v průběhu televizního přenosu 

[13]. 

2.3.5.1. Klady a zápory nosičů reklamy na sportovištích 

Nosiče reklam na sportovištích mají stejně jako každé reklamní médium své klady a 

zápory. Klady shledáváme především v:  

• intenzivním vnímání diváků, kteří mohou reklamu vnímat i ve chvílích, kdy se 

na hrací ploše nic neděje, 

• vhodné regionální zaměřitelnosti, která vyplývá z umístění sportoviště 

v určitém regionu, jelikož většinu reklam na sportovištích mají firmy z daného 

regionu a diváci jsou obvykle také z daného místa, 

• možnost prezentovat se v médiích při vrcholných soutěžích. 

Zápory reklamy na sportovištích vidíme především v: 

• nízké vypovídací schopnosti reklam na sportovištích, která je způsobena tím, 

že reklamy nejsou vhodné pro přenos většího množství informací, a 

to především z důvodu velikosti reklamní plochy, 

• horší demografické zaměřitelnosti, která je dána širokým okruhem lidí, jejichž 

společným pojítkem je pouze zájem o daný sport, 

• omezení tvaru reklamy, což je dáno rozměry nosičů reklam; 

• nízké flexibilitě, jež je dána sponzorskou smlouvou, která uvádí dobu, na 

kterou je možné si reklamu na sportovišti pronajmout, 

• vysoké ceně, která souvisí s popularitou sportu, možností prezentace v médiích 

nebo se sportovními výsledky klubu (Čáslavová, 2009).  

2.4.  Financování fotbalového klubu 

V dnešní době stojí za úspěchem fotbalového klubu z velké části peníze. Pokud má 

klub vysoké sportovní cíle, musí disponovat kvalitním kádrem, trenérem a zázemím. Všechny 

tyto faktory ale stojí peníze, které se v současné době neshánějí vůbec snadno. Získávání 

finančních prostředků pro zajištění bezproblémového chodu klubu je dnes dokonce největším 

problémem managementu jednotlivých klubů. 

Pro klasifikaci finančních zdrojů existuje několik klasifikačních hledisek. Klasická 

podniková ekonomie a účetnictví používá hledisko původu a dělí tak zdroje na vlastní a cizí. 

Dále rozlišujeme finanční a nefinanční zdroje a podrobněji peněžní a nepeněžní zdroje. 

Z daňového hlediska se rozlišují příjmy z hlavní a vedlejší činnosti. U neziskových organizací 
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používáme hledisko samofinancování. Zde rozeznáváme zdroje vytvořené vlastní činností 

klubu a ty, které pro svou činnost získává z jiných zdrojů mimo sportovní prostředí, zejména z 

veřejných rozpočtů, firem apod. (Novotný, 2010). 

2.4.1. Tradiční zdroje financování  

V současné době nepředstavují tyto tradiční zdroje financování u klubů v České 

republice závratně vysoké částky, nicméně jsou i tak pro klub důležité a každý klub je 

využívá. Mezi tradiční zdroje financování patří: 

• členské příspěvky – v českých klubech se využívá tradičně a jejich výši určuje 

a schvaluje valná hromada, 

• dary – členové nebo příznivci klubu dávají klubu dary bez nároku na 

protislužbu, 

• patronáty – vyskytuje se to zejména u velkých firem, které věnují velkou sumu 

peněz na podporu mládežnických družstev klubu, 

• příspěvky municipalit – jedná se o pomoc obcí fotbalovým klubům, například 

poskytnutím sekačky na trávu, 

• dotace od státu – jedná se o účelovou dotaci, 

• vstupné na zápasy – nejtradičnější finanční zdroj fotbalových klubů, výše ceny 

vstupenek se odvíjí od úrovně soutěže [7].  

2.4.2. Zdroje financování z doplňkových činností 

V českém sportovním prostředí hrál tento zdroj příjmů vždy významnou roli a 

dovoloval tak klubům značnou nezávislost na státních orgánech. U fotbalových klubů, které 

mají právní formu občanského sdružení a jsou tedy neziskovými organizacemi, je důležité mít 

ve stanovách vyjmenovány hlavní činnosti, jelikož příjmy z doplňkových činností jsou 

zdaňovány.  Zdroje financování z doplňkových činností zahrnují: 

• sponzorské příspěvky – tímto způsobem získává klub peníze od sponzora, 

který za to požaduje protislužbu, nejčastěji ve formě reklamy, 

• prodej klubových suvenýrů a předmětů se symbolikou klubu – v České 

republice je tato komerční aktivita zajímavá pouze u nejpopulárnějších klubů, 

• nájemné ze sportovních zařízení, 

• klubové restaurace a ubytovací zařízení, 

• bankovní půjčky [7].  
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2.4.3. Další zdroje financování 

V době celosvětového rozmachu fotbalu se do popředí dostává i vstup významných 

korporací a jejich vlastníků do klubů. Úspěšní podnikatelé jednak využívají klubu jako 

globální značky pro vylepšení svojí image a jednak očekávají i zhodnocení svých prostředků. 

Motivace těchto podnikatelů není orientována primárně na zisk, ale stojí za ní faktory, které 

většinou nemají ekonomický podtext. Typickými příklady takových vlastníků klubu jsou 

Roman Abramovič - vlastník FC Chelsea, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nayan - Manchester 

City nebo třeba italský politik Silvio Berlusconi, jenž je majitelem italského klubu AC Milán 

[17]. Výše uvedení podnikatelé a vlastníci klubů se vyskytují zejména u největších a 

nejpopulárnějších světových klubů. V České republice nejsou takové případy příliš obvyklé.   

Dalšími formami finanční podpory fotbalového klubu mohou být například 

mecenášství, odstupné či výchovné. Podle Votíka (2005, s. 259) je mecenášství ,,jednostranný 

akt ze strany mecenáše bez očekávání protislužby‘‘. Příjem z odstupného představuje finanční 

odměnu, kterou klub obdrží za odstoupení svého smluvního postavení jinému klubu. Výše 

odstupného je dána dohodou mezi kluby. ,,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‘‘ (Durdová, 

2002, s. 116). 

2.5.  Hráčské smlouvy 

Hráčská smlouva se v České republice uzavírá podle ustanovení § 51 Občanského 

zákoníku. Příjmy ze smlouvy jsou příjmy z výkonu nezávislého povolání ve smyslu § 7 odst. 

2 písmena b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V českém fotbale jsou hráči na 

základě smluv s jednotlivými kluby evidováni jako osoby samostatně výdělečně činné. 

Rozlišujeme profesionální a neamatérskou smlouvu.  

Profesionální smlouva musí mít písemnou formu a musí být sjednána nejméně na dobu 

1 roku a nejdéle na dobu 5 let. S hráčem mladším 18-ti let může být sjednána profesionální 

smlouva maximálně na dobu 3 let. S hráčem zahraničního fotbalového klubu, který hostuje 

v členském klubu FAČR, je možno sjednat profesionální smlouvu nejméně na dobu, po kterou 

předmětný hráč hostuje v členském klubu FAČR. Sjednanou dobou trvání smlouvy se rozumí 

doba ve smlouvě sjednaného plnění smluvních stran. Profesionální smlouvu je možno uzavřít 

s hráčem, který dovršil 15 let věku (Novotný, 2010). 

Neamatérská smlouva je smlouva mezi klubem a hráčem, v níž je dohodnuto, že hráč 

za výkon své sportovní činnosti pobírá pevnou finanční odměnu nebo jiná finančně 
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vyčíslitelná plnění, jejichž specifikace a výše plnění musí být ve smlouvě uvedena v 

minimální výši 1.000,- Kč měsíčně. Neamatérská smlouva musí mít písemnou formu a musí 

být sjednána na dobu určitou, která není kratší než 1 rok a nepřesahuje 5 let. S hráčem 

mladším 18 let lze sjednat neamatérskou smlouvu nejdéle na dobu 3 let. Neamatérskou 

smlouvu je možno uzavřít s hráčem, který dovršil 15 let věku. Den účinnosti takové 

neamatérské smlouvy však nesmí předcházet dni, kdy hráč ukončí povinnou školní docházku 

[16]. 

Každá smlouva musí obsahovat následující náležitosti: 

• ,,smluvní strany, 

• úvodní ustanovení, 

• finanční podmínky, 

• práva a povinnosti účastníků, 

• zdravotní způsobilost, 

• důsledky porušení smlouvy, 

• skončení smlouvy, 

• závěrečná ustanovení, 

• zvláštní ustanovení‘‘(Novotný, 2010, s. 109).  

2.6.  Výzkumné metody a techniky 

Metodu výzkumu můžeme chápat jako systém pravidel, principů a také systém operací 

vedoucích od výchozích podmínek ke stanovenému cíli. V každé metodě se využívají různé 

výzkumné techniky. 

Výzkumné techniky jsou vlastně pracovními nástroji, jimiž je shromažďován materiál 

a jimiž jsou zjišťována potřebná data pro interpretaci [5]. Mezi nejpoužívanější výzkumné 

techniky můžeme zařadit rozhovor, pozorování, dotazník, práci s dokumenty a SWOT 

analýzu.  

2.6.1. Analýza SWOT 

Analýza SWOT je završením procesu strategické analýzy. Pro přiblížení metody 

SWOT lze vyjít z typické definice strategie, kterou uvádí Veber (2009, s. 533) a považuje v ní 

strategii za ,,vytvoření budoucího způsobu řízení organizace, který buď zachová, nebo zlepší 

její konkurenční postavení.‘‘ Dobrou strategií je pak ta, která neutralizuje hrozby vnějšího 

prostředí, dovoluje využít budoucích příležitostí, těží ze silných stránek firmy a odstraňuje její 

slabé stránky. Metoda SWOT je založena na kombinaci: 
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• silných stránek firmy (strengths), 

• slabých stránek firmy (weaknesses), 

• příležitostí v okolí firmy (opportunities), 

• hrozeb okolí (threats) [11].  

Je zřejmé, že tyto faktory se budou lišit případ od případu a v závislosti na tom, do 

jakého typu odvětví firma patří a v jakém stádiu životnosti se odvětví nachází (Veber, 2009). 

2.6.2. Rozhovor 

Metodicky vedený rozhovor se používá jako jedna ze základních výzkumných technik. 

Jedná se o verbální komunikaci mezi výzkumníkem a zkoumaným člověkem nebo skupinou. 

Cílem rozhovoru je získat potřebné informace. Rozlišujeme tyto typy rozhovorů: 

• standardizovaný rozhovor – postupuje se podle připraveného textu – výzkumník čte 

respondentovi otázky a ten na ně odpovídá, 

• nestandardizovaný, volný rozhovor – také je předem připraven, ale přibližuje se 

běžnému rozhovoru a vede tak k bezprostřednímu projevu respondenta, 

• polostandardizovaný rozhovor – nese prvky standardizovaného i volného rozhovoru, 

• rozhovor zjevný – výzkumník sdělí respondentovi bez utajování cíl své návštěvy, 

vyžádá si jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky a zaznamenává odpovědi, 

• rozhovor skrytý – vylučuje jakékoliv přímé zaznamenání odpovědí a respondent nemá 

ponětí o skutečném cíli rozhovoru, 

• rozhovor individuální – rozhovor výzkumníka s jednou osobou; dělí se na: 

o měkký – navození stavu důvěry, pohody, volnosti otázek i odpovědí, 

o tvrdý – dotazovatel se chová autoritativně, vyžaduje přesné odpovědi na přesné 

otázky, 

o neutrální – je užíván nejčastěji, vychází se z předpokladu, že respondent má 

zájem vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu, 

• rozhovor skupinový – rozhovor prováděný současně s několika osobami [5]. 

 

Praktická část bakalářské práce byla vypracována za použití výzkumných technik 

standardizovaného rozhovoru a SWOT analýzy. 
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3. Výzkumné šetření 

3.1.  Právní forma a historie fotbalového klubu RSM Hodonín o. s. 

Fotbalový klub RSM Hodonín používá právní formu občanského sdružení podle 

zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Jako fotbalový klub spadá pod FAČR, která 

zastřešuje všechny registrované fotbalové kluby a hráče v České republice a řídí a organizuje 

fotbalové soutěže u nás.  

Historie klubu RSM Hodonín je poměrně složitá. Klub RSM Hodonín vznikl v roce 

2004. Tento údaj je však poněkud zkreslující. Klub totiž vznikl přesunem mládežnických 

družstev z blízké vesnice – ze Šardic. Fotbalový klub Baník Šardice začal v 90. letech 20. 

století podporovat mládežnický fotbal a v roce 2000 hráli žáci MSŽL, což je nejvyšší soutěž 

v této věkové kategorii. Dorostenecké týmy se pohybovaly ve druhé nejvyšší soutěži ve své 

kategorii. Zlom nastal v roce 2009, kdy se všechna mládežnická družstva přesunula ze Šardic 

do Hodonína. Důvodem tohoto přesunu byla domněnka, že okresní město Hodonín bude 

finančně více podporovat mládežnický fotbal, než tomu bylo v Šardicích. V Šardicích zůstal 

pouze tým mužů hrající divizi, který byl financován soukromým podnikatelem. Z důvodu 

splnění podmínky udržení Sportovního centra mládeže a Sportovního střediska mládeže se 

klub jmenoval RSM Hodonín-Šardice. Tou podmínkou je, že klub žádající o udělení SCM 

nebo SpSM, musí mít mužský tým minimálně na úrovni divize, což v té době Hodonín 

nesplňoval. Tuto podmínku se podařilo klubu splnit až v roce 2010, kdy hodonínský tým 

mužů postoupil z krajského přeboru právě do divize. Ve stejném roce se klub přejmenoval na 

RSM Hodonín a v první sezóně v divizi obsadilo družstvo mužů páté místo. 

Obr. 3.1 – znak fotbalového klubu RSM Hodonín o. s. 

 
Oficiální stránky klubu RSM Hodonín o. s. 

3.2.  Organizační struktura RSM Hodonín o. s. 

Organizační struktura klubu se odvíjí od základního dokumentu občanského sdružení, 

jímž jsou stanovy. Ve stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů 

klubu, jimiž jsou:  
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• členská schůze, 

• výkonný výbor, 

• dozorčí rada, 

• předsednictvo.  

Graficky je organizační struktura občanského sdružení RSM Hodonín zobrazena na obrázku 

3.2. 

 

Obr. 3.2 – organizační struktura občanského sdružení RSM Hodonín  

 
Vlastní zpracování podle informací klubu 

 

Pravomoce členské schůze 

Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Do její pravomoce spadá zejména 

rozhodnutí o potřebách a zájmech klubu RSM Hodonín. Mezi tato rozhodnutí patří: 

• schvalovat, měnit či rušit stanovy klubu, 

• projednávat a schvalovat rozpočet klubu pro následující období, 

• projednávat a brát na vědomí zprávu dozorčí rady,  

• měnit název klubu, 

• schvalovat podmínky členství, 
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• volit a odvolávat předsedu a členy výkonného výboru, 

• rozhodovat o zániku klubu, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku, 

• vydávat či schvalovat vnitřní řád klubu, 

• projednávat a schvalovat výroční zprávu o výsledcích hospodaření klubu. 

Výkonný výbor 

Výkonný výbor klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou 

v kompetenci členské schůze anebo ve věcech, které byly výkonnému výboru členskou schůzí 

svěřeny. Sem patří hlavně: 

• plnění usnesení členské schůze, 

• organizace a řízení hospodářské činnosti klubu, 

• příprava různých podkladů pro členskou schůzi, 

• hospodárné využití a údržba majetku klubu. 

Činnosti členů výkonného výboru 

 

Výkonný ředitel  

Výkonný ředitel jedná jménem výkonného výboru navenek, má podpisové právo pro 

čerpání finančních prostředků klubu, disponuje podpisovým vzorem pro styk s bankou, 

svolává a řídí zasedání výkonného výboru, rozhoduje o přijímání a propouštění zaměstnanců, 

odpovídá za výsledky hospodaření klubu a účastní se zasedání členské schůze. 

 

Sportovní ředitel 

Mezi hlavní činnosti sportovního ředitele klubu RSM Hodonín patří zejména 

vyjednávání přestupů hráčů, registrace hráčů a spolu se sportovním manažerem zajištění 

materiálního vybavení jednotlivých týmů klubu. Účastní se zasedání výkonného výboru a 

členské schůze. 

 

Šéftrenér dorostu 

Šéftrenér dorostu má na starosti organizování tréninků a zápasů týmů dorostenecké 

kategorie. Je zodpovědný za výsledky dorosteneckých družstev, jezdí sledovat zápasy 

okolních dorosteneckých soutěží a vybírá nové talentované hráče, kteří by mohli být 

případnými posilami dorosteneckých týmů klubu. 
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Šéftrenér přípravek  

Šéftrenér přípravek organizuje tréninky a zápasy jednotlivých družstev přípravky. 

Podobně jako šéftrenér dorostu vybírá talentované hráče z okolních týmů a přivádí je do 

klubu. 

 

Sportovní manažer  

Činnost sportovního manažera klubu RSM Hodonín zahrnuje především zajištění 

materiálního vybavení jednotlivých družstev, zajištění dopravy na tréninky a zápasy, zajištění 

dobrého stavu tréninkových ploch a získávání sponzorů. 

 

Marketingový manažer  

Marketingový manažer se stará o propagaci klubu a zisk nových sponzorů. Zve diváky 

na zápasy pomocí médií (rádio, regionální noviny) nebo vyvěšováním plakátů po městě a 

sestavuje předzápasový bulletin. Dále oslovuje nové potenciální sponzory, kterým nabízí 

reklamu na sportovištích klubu či na dresech jednotlivých družstev. 

 

Ekonomka 

Vede účetnictví klubu podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyplácí výplaty a 

proplácí cestovní doklady. 

 

Sekretář  

Má na starosti administrativní činnost klubu. 

 

Předsednictvo 

Předsednictvo klubu se skládá z předsedy, místopředsedy a jednoho člena 

předsednictva. Všichni členové předsednictva jsou oprávněni svolávat řádnou i mimořádnou 

členskou schůzi. Předseda a místopředseda má právo uzavírat a sjednávat písemně právní 

úkony jménem klubu a uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. Předseda, popřípadě 

místopředseda či člen předsednictva, řídí zasedání členské schůze.  

 

Kontrolní komise 

Kontrolní komise kontroluje všechny účetní a finanční operace klubu, stav 

hospodaření s penězi, majetkem a právy klubu a podává o tom zprávy členské schůzi a 

výkonnému výboru. V případě zjištění nedostatků navrhuje nápravná opatření. 
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3.3.  Strategie klubu 

Strategií klubu je vybudování silného regionálního celku. Pro dosažení tohoto cíle se 

klub snaží využívat převážně své odchovance a hráče z místního regionu. V současnosti není 

tato strategie příliš úspěšná. V kádru mužů je sice převážná většina odchovanců, ale ne 

všichni mají takovou kvalitu, aby zvládli soutěž divize. To je způsobeno také tím, že během 

posledních 4 let odešlo z klubu směrem k prvoligovým a druholigovým celkům celkem 46 

talentovaných hráčů mládežnických kategorií.  

 

3.4.  Oddíly klubu 

V době šetření existovalo v klubu 13 týmů. V nejnižší kategorii přípravek bylo 5 týmů, 

v kategorii žáků 4 týmy, dorostenecké soutěže hrály 3 týmy a mužskou kategorii zastupoval 1 

tým. 

 

Přípravky  

V této věkové kategorii bylo celkem 5 týmů. V době šetření mohli v těchto týmech 

hrát chlapci narozeni v roce 2001 a mladší. Do jednotlivých týmů byli hráči rozděleni po 

ročnících. Ve starší přípravce ,,A‘‘ byli hráči narozeni v roce 2001. Tento tým hrál okresní 

přebor pod vedením šéftrenéra přípravek Michala Bízy, jenž měl k dispozici 12 hráčů. Starší 

přípravka ,,B‘‘ zahrnovala hráče ročníku 2002, jichž bylo celkem 12. Trenérem byl Roman 

Grabec, jenž vedl tým v okresní soutěži. V oddíle mladší přípravka ,,A‘‘ bylo evidováno 11 

hráčů ročníku 2003. Tým hrál okresní přebor pod vedením trenéra Radka Trávníka. Mladší 

přípravka ,,B‘‘ měla na soupisce 12 hráčů narozených v roce 2004. Trenérem byl Zdeněk 

Sklenský a družstvo se účastnilo okresní soutěže. Posledním z týmů přípravek je oddíl 

přípravka ,,E‘‘, ve kterém bylo evidováno celkem 12 hráčů narozených v letech 2005 a 2006. 

Tento tým nehrál žádnou soutěž. Podstatou tohoto týmu bylo vedení mladých chlapců 

k fotbalu a učení základních fotbalových dovedností, důležitých pro plynulý přechod do 

vyšších kategorií. Trenérem byl šéftrenér přípravek Michal Bíza.   

 

Žákovské týmy 

Žákovské soutěže hrály celkem 4 týmy klubu RSM Hodonín. Tato kategorie je 

rozdělena na starší a mladší žáky. Za týmy starších žáků mohli nastupovat hráči narozeni 

v roce 1997 a mladší a za mladší žáky chlapci narozeni roku 1999 a mladší. Všechna 

žákovská družstva hrála od sezony 2011/2012 soutěž SpSM Jih. Družstvo starších žáků U15 
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vedl trenér Jiří Willmann st. spolu se svým synem Jiřím Willmannem ml. Tito trenéři měli 

k dispozici 16 hráčů narozených v roce 1997. Starší žáci U14 nastupovali pod vedením 

Wladimíra Reháka a Tomáše Luskače. Počet hráčů v týmu byl 15 a všichni narozeni v roce 

1998. V týmu mladších žáků U13 bylo 16 hráčů narozených v roce 1999 a jeho trenéry byli 

Lukáš Fochler a Milan Kušnier. Ve věkové kategorii U12 bylo evidováno 15 hráčů 

narozených v roce 2000 a fotbalový rozvoj těchto mladých fotbalistů měl na starosti David 

Pazdera. 

 

Dorostenecké týmy 

Dorostenecká kategorie byla zastoupena 3 týmy. Nejvýše postaveným týmem v této 

kategorii byl tým U19, za který mohli nastupovat hráči narozeni v roce 1993 a mladší. Tým 

vedl trenér Mario Rossi s asistentem Lukášem Fojtíkem. V kádru U19 bylo celkem 19 hráčů 

narozených v rocích 1993 a 1994. Dorostenecký tým U17 tvořilo 20 hráčů ročníku 1995. 

Vedením týmu byli pověřeni trenéři Jaroslav Nádeníček a Zdeněk Horák. Mladší dorost U16 

vedl trenér Zdeněk Bobot, který měl k dispozici 18 hráčů ročníku 1996. 

 

Mužská kategorie 

Kategorii mužů zastupoval pouze jeden tým. Na soupisce mužstva bylo 18 hráčů, 

z toho celkem 14 odchovanců klubu. Průměrný věk mužského týmu byl 21,5 let. Mužstvo tak 

bylo týmem s nejnižším věkovým průměrem v soutěži. Za výsledky týmu byli odpovědni 

trenér mužstva Jozef Banetka a asistent trenéra Svatopluk Benada. Tým se účastnil čtvrté 

nejvyšší soutěže, jíž je divize. K realizačnímu týmu mužů patřil ještě masér Pavel Smrčka a 

vedoucí týmu Miroslav Bartyzal. 

3.5.  Tréninky mužstev 

Vzhledem k systému uspořádání fotbalových soutěží v České republice v cyklu 

podzim - jaro, je celoroční tréninkový cyklus rozdělen na několik období. Ta jsou uvedena 

v tabulce 3.1. 

Tab. 3.1 – Tréninková období ve fotbale 

Letní přípravné 

období 
Podzimní 

hlavní období 

Zimní 

přechodné 

období 

Zimní 

přípravné 

období 

Jarní hlavní 

období 

Letní 

přechodné 

období 

červenec- 

srpen 
srpen - listopad listopad - leden leden - březen březen - červen 

červen - 

červenec 

4 - 5 týdnů 13 - 15 týdnů 7 - 8 týdnů 11 - 12 týdnů 13 - 15 týdnů 3 - 4 týdny 

Vlastní zpracování 
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Samotné tréninky jednotlivých družstev se liší podle toho, do které věkové kategorie 

spadají. U kategorie přípravek a žáků se náplň tréninků v jednotlivých obdobích nijak výrazně 

neliší. Uvedená období jsou podstatná především pro družstva dorostu a mužů. V přípravných 

obdobích jsou tréninky nejprve zaměřeny na vylepšení kondice. V pozdější části přípravného 

období se přechází na nácvik herních situací a samotnou hru. Hlavní období nejsou 

z tréninkového hlediska nijak náročná. Tato fáze tréninkového cyklu je zaměřena na udržení 

výkonnosti hráčů a tréninky jsou směřovány k víkendovým mistrovským utkáním. 

V zimním přechodném období jsou tréninky vedeny v duchu zábavných her a hráči se pouze 

udržují v kondici. Od poloviny prosince dostávají hráči třítýdenní volno. Letní přechodné 

období trvá 3 – 4 týdny a celá tato doba je věnována posezónnímu odpočinku.   

          

Cíle a náplň tréninků jednotlivých kategorií 

U družstev přípravek a mladších žáků jsou tréninky vedeny převážně zábavnou a 

soutěžní formou. Trenéři této kategorie dbají hlavně na všeobecný pohybový rozvoj. 

Tréninková náplň obsahuje různá cvičení na rozvoj práce s míčem, koordinační cvičení a 

především různé průpravné hry zábavného charakteru. Velký důraz je kladen na hru ,,jeden na 

jednoho‘‘ v útočné fázi. 

 

Tréninky starších žáků se nijak výrazně neliší od tréninků mladších kolegů, avšak 

v této kategorii si již hráči osvojují kromě technických dovedností také základy taktiky a 

věnují se i kondiční přípravě. Hlavní náplní tréninků jsou průpravné hry a průpravná cvičení. 

 

U dorostenců jsou již tréninky velmi podobné mužské kategorii. Hlavním úkolem 

trenérů je, aby docházelo k rozvoji kondiční, funkční a psychické připravenosti hráčů. Část 

tréninků je také věnována taktické přípravě. Trenéři rovněž vedou hráče k tomu, aby podřídili 

životní styl požadavkům tréninku. Tréninky jsou již více směřovány k nadcházejícímu utkání. 

 

Tréninky mužů jsou zaměřeny na zlepšení kondice, nácvik herních situací, rozvoj 

taktického myšlení a především jsou směřovány k nejbližšímu utkání. V případě, že má trenér 

informace o soupeři, je trénink veden jako příprava na konkrétní hráče soupeře. 

 

Počet tréninků v týdnu je následující: družstva přípravek trénují dvakrát týdně, žáci, 

dorost a muži mají čtyři tréninkové jednotky za týden. Jednou týdně mají speciální brankářský 

trénink brankáři všech kategorií. 
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3.6.  Sportoviště klubu 

Většina tréninků a všechna mistrovská utkání se odehrávají ve sportovním areálu U 

Červených domků. Zde má klub k dispozici dvě travnatá hřiště, jedno hřiště s umělým 

povrchem o rozměrech 20x40 m, atletický ovál a menší posilovnu. Hlavní stadion U 

Červených domků je však ve vlastnictví města a klubu je pronajímán. Klub má k dispozici 

ještě jedno travnaté hřiště v městské části zvané Rybáře a hřiště s umělou trávou třetí generace 

v Šardicích. V zimním období je využíváno také hřiště s umělou trávou třetí generace 

v Dubňanech a Mutěnicích, posilovna v centru Hodonína, víceúčelová sportovní hala 

v Hodoníně a v případě potřeby i v Kyjově.   

 

3.7.  Zdroje financování klubu 

V bakalářské práci jsou uvedeny zdroje financování klubu v roce 2011. Podstatnou 

část finančních prostředků získal fotbalový klub RSM Hodonín z dotací a od reklamních 

partnerů. 

 

3.7.1. Dotace 

Dotace byly pro klub RSM Hodonín v roce 2011 hlavním zdrojem financování. Klub 

získal dotace od města Hodonín, FAČR, Jihomoravského kraje a od OFS Hodonín. 

 

Dotace od města 

V březnu roku 2011 byla klubu poskytnuta dotace od města Hodonín v celkové výši 

2 000 000,- Kč. Tato dotace byla určena především k pokrytí provozních nákladů klubu. 

Navíc byla přislíbena další dotace ve výši 1 000 000,- Kč, která měla být odsouhlasena a 

vyplacena na podzim roku 2011. Z důvodu změny vedení města však k tomuto úkonu nedošlo 

a klub se tak dostal do těžkých finančních problémů.  

 

Dotace od FAČR 

FAČR poskytla klubu účelovou dotaci na provoz SpSM a SCM. Tato dotace 

zahrnovala především příspěvek na platy trenérů mládežnických kategorií, ale také na 

materiální vybavení mládežnických družstev. Celková výše dotace činila 1 100 000,- Kč.   
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Dotace od Jihomoravského kraje 

Jihomoravský kraj poskytl klubu provozní dotaci ve výši 40 000,- Kč. 

 

Dotace od OFS Hodonín 

Okresní fotbalový svaz Hodonín poskytl klubu neinvestiční dotaci ve výši 40 000,- 

Kč. Tato částka představuje hodnotu dvou přenosných juniorských branek o rozměrech 5x2 

m, které OFS klubu poskytl formou dotace. 

 

Celková výše dotací poskytnutých klubu v roce 2011 tak činila 3 180 000,- Kč. 

Vyúčtování veškerých dotací muselo být předloženo do předem sjednaného data subjektu, 

který dotaci poskytl.    

 

3.7.2. Sponzoring  

V roce 2011 měl klub jednoho generálního partnera, čtyři hlavní partnery, dva 

mediální partnery a skupinu menších sponzorů. Peníze od těchto sponzorů tvořily podstatnou 

část rozpočtu klubu pro rok 2011. 

 

Generálním partnerem klubu byla Hrušecká stavební s.r.o., která klubu poskytla částku 

350 000,- Kč. Logo a název společnosti byly umístěny na největším reklamním panelu na 

stadionu, v předzápasovém bulletinu a na webových stránkách klubu. 

 

Hlavním partnerům, podobně jako u generálního partnera, byly poskytnuty reklamní 

plochy na stadionu a v předzápasovém zpravodaji. Čtyřčlenná skupina těchto partnerů 

podpořila klub částkou 470 000,- Kč. Mezi hlavní partnery patří: 

• Ševčík okna, s.r.o., 

• Městská bytová správa Hodonín, s.r.o., 

• TESPRA Hodonín, s.r.o., 

• Auto Centrum Jih 2000, a.s. 

Skupina menších sponzorů zahrnovala 22 firem, které se podílely na financování 

klubu částkami v rozmezí od 10 000 – 40 000,- Kč.  Celková částka, kterou se tito sponzoři 

podíleli na financování klubu, byla 410 000,- Kč. Někteří z těchto sponzorů měli reklamní 
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panely na stadionu, ale převážně se jednalo o sponzorování jednoho utkání mužů a sponzoři 

byli uvedeni hlavně v předzápasovém zpravodaji. Někteří z menších sponzorů jsou: 

• KOZAP Uherský Brod, zbraně a střelivo, s.r.o., 

• T.S. TRADE s.r.o., 

• WS International a.s., 

• MASPRO, s.r.o., 

• KELTEX, s.r.o., 

• O.S.E. Security Consulting, s.r.o., 

• RIGIFORM, s.r.o., 

• G-mont, s.r.o. 

Mediálními partnery klubu byly místní týdeník Hodonínský deník a Rádio Jih. 

Hodonínský deník zval čtenáře na utkání jednotlivých týmů klubu a informoval o jejich 

víkendových výsledcích. Navíc přinášel pozápasový rozhovor s trenérem mužského týmu a 

někdy i s některým z hráčů. Rádio Jih zvalo posluchače na zápasy mužů a sdělovalo jim 

aktuální výsledky a střelce gólů.  

 

Na obrázku 3.3 je zobrazeno rozmístění reklamních panelů na stadionu fotbalového 

klubu RSM Hodonín.  

 

Obr. 3.3 – rozmístění reklamních panelů na stadionu RSM Hodonín 

 

Vlastní zpracování  

 

Během roku 2011 bylo osloveno mnohem více sponzorů, ale velká část těchto 

potenciálních partnerů se s klubem nedohodla. Hlavním důvodem byla nepropracovaná 
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dlouhodobější spolupráce s městem. Celková částka, kterou klub v roce 2011 získal na chod 

klubu od sponzorů, tak činila 1 230 000,- Kč. Tyto peníze byly použity především na zajištění 

mužského týmu. 

 

V lednu 2012 byla navázána spolupráce se silným sponzorem, jímž je akciová 

společnost Moravské naftové doly. Tato společnost mimo jiné sponzoruje například ruskou 

hokejovou soutěž KHL. Smlouva s MND byla podepsána na pět let a každoročně by do klubu 

měla investovat 2 500 000,- Kč. 

 

3.7.3. Příspěvky od hráčů 

Hráčské příspěvky platí klubu všichni hráči mládežnických kategorií. Výše příspěvku 

je stanovena na 1 500,- Kč za rok. V roce 2011 bylo povinno zaplatit hráčský příspěvek 178 

hráčů. Celková částka vybraných příspěvků byla 267 000,- Kč. 

 

3.7.4. Dary 

Dary, které klub v roce 2011 obdržel, byly finančního charakteru a darující osoby byly 

členy klubu. Tyto dary měly účelový charakter. Jelikož se klub dostal do finančních 

problémů, členové klubu občas darovali určitou sumu peněz na konkrétní věc. Velmi často se 

jednalo například o uhrazení natankované nafty při cestě na zápasy. Celková hodnota 

obdržených darů byla 102 000,- Kč.  

3.7.5. Vstupné a prodej zpravodaje 

Návštěvnost zápasů mužského týmu nebyla nijak vysoká. V průměru utkání navštívilo 

180 platících diváků. Při ceně vstupenky 30,- Kč tak klub za jedno utkání v průměru vybral 

5 400,- Kč na vstupném. K dispozici byl před každým utkáním také předzápasový zpravodaj, 

informující diváky o výsledcích jednotlivých týmů klubu a o soupeři aktuálního utkání. Tento 

zpravodaj stál 15,- Kč a v průměru si ho zakoupilo 80 diváků. Při jednom utkání tak klub 

utržil z prodeje bulletinu 1200,- Kč. V roce 2011 odehrál tým mužů v domácím prostředí 16 

mistrovských zápasů soutěže Divize ,,D‘‘ a jedno utkání Poháru České pošty.  Celkem tak 

klub získal 112 000,- Kč. 



 

 

3.7.6. Přestupy hráčů

Na přestupech a hostováních hrá

je především výsledkem toho, že spo

z prvoligových či druholigových klub

přestoupili. 

 

V grafu 3.1 jsou znázorn

prezentuje procentuální zastoupení jednotlivých položek na financování klubu.

 

Graf 3.1 – Zdroje financování klubu RSM Hodonín v

Vlastní zpracování 

 

Graf 3.2 – Zdroje financování klubu RSM Hodonín v

Vlastní zpracování 
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estupy hráčů 

estupech a hostováních hráčů klub získal 287 000,- Kč. Pomě

edevším výsledkem toho, že spousta mládežnických hráčů hostovala

i druholigových klubů a někteří do těchto klubů v

znázorněny zdroje financování klubu v roce 2011. Graf 3.2 potom 

prezentuje procentuální zastoupení jednotlivých položek na financování klubu.

Zdroje financování klubu RSM Hodonín v roce 2011 

Zdroje financování klubu RSM Hodonín v roce 2011 vyjádřeny v %
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č. Poměrně vysoká částka 

čů hostovala v některém 
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roce 2011. Graf 3.2 potom 

prezentuje procentuální zastoupení jednotlivých položek na financování klubu. 
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Z uvedeného grafu je patrné, že hlavním finančním zdrojem klubu byly dotace. Ty 

znamenaly celkem 61,41% příjmů klubu. Nepostradatelnou složkou příjmů je rovněž 

sponzoring, který měl na financování klubu podíl 23,75%. Nepřehlédnutelnými položkami 

jsou také přestupy hráčů a hráčské příspěvky, jež se podílely na financování klubu více než  

5%. Položka vstupné a prodej zpravodaje představuje 2,16% a položka dary 1,97% příjmů 

klubu.  

 

Rozpočet klubu pro rok 2011 byl stanoven na částku asi 7 000 000,- Kč. Ten se však 

klubu nepodařilo naplnit. Hlavním důvodem byla neodsouhlasená podzimní dotace od města. 

Celkové příjmy klubu tak dosáhly částky 5 178 000,- Kč.  

 

3.8. Náklady klubu 

V bakalářské práci jsou zpracovány náklady klubu z roku 2011. Náklady klubu byly 

vzhledem k počtu týmů, které klub financuje, poměrně vysoké. Náklady klubu zahrnovaly 

tyto položky: 

• materiální vybavení, 

• doprava na zápasy a tréninky, 

• náklady na reprezentaci, reklama, 

• odměny hráčů, trenérů a funkcionářů klubu, 

• mzdové náklady, 

• přestupy hráčů, 

• pronájem stadionu a údržba sportovišť, 

• ostatní náklady. 

 

3.8.1. Materiální vybavení 

Do materiálního vybavení bylo zahrnuto především pořízení dresů, míčů, 

tréninkových a vycházkových souprav. Celkové náklady na materiální vybavení dosáhly 

částky 187 000,- Kč. 

 

3.8.2. Doprava na zápasy a tréninky 

Doprava na zápasy a tréninky představovala v klubu jednu z nejvyšších položek mezi 

náklady. Na zápasy jezdila mužstva v převážné většině klubovým autobusem, popřípadě 
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objednaným autobusem dopravní společnosti. Dojíždějícím hráčům a trenérům byla 

proplácena cesta podle počtu ujetých kilometrů. Jel-li hráč v autě sám, náhrada za jeden ujetý 

kilometr byla 3,- Kč/km. Pokud jelo v autě hráčů více, náhrada činila 4,- Kč/km. V případě 

mládežníků, kteří dojížděli autobusem a vlakem, se cestovné proplácelo na základě 

odevzdaných jízdenek. Doprava na klubové akce stála klub 1 376 000,- Kč. 

 

3.8.3. Náklady na reprezentaci, reklama 

Náklady na reprezentaci zahrnovaly pozápasové občerstvení pro hráče, trenéry a 

funkcionáře klubu nebo občerstvení pro rozhodčí. Náklady na reklamu představovaly 

především cenu natištěných plakátů. Celková výše nákladů na reprezentaci a reklamu byla 

48 000,- Kč. 

 

3.8.4. Odměny hráčů, trenérů a funkcionářů klubu 

V hierarchii nákladů se tato položka jednoznačně nacházela na prvním místě. Hráči 

mužů byli motivováni finanční odměnou za jakýkoliv bodový zisk v mistrovském utkání. Za 

výhru obdržel tým 15 000,- Kč a za remízu 7 500,- Kč. Tyto peníze rozděloval mezi hráče 

trenér mužstva podle zásluhy jednotlivých hráčů na výsledku utkání. Někteří hráči dostávali 

navíc předem sjednanou měsíční odměnu. To se však týkalo jen čtyř nejzkušenějších hráčů. 

Ostatní hráči dostávali odměnu v podobě 50,- Kč za každou účast na tréninku. Trenéři a 

funkcionáři klubu byli odměňováni sjednanou měsíční odměnou. Všichni hráči, trenéři i 

funkcionáři byli vedeni jako osoby samostatně výdělečně činné, a tudíž byli povinni si sami 

platit sociální a zdravotní pojištění a podávat daňové přiznání. Celková částka odměn výše 

uvedených byla 3 384 000,- Kč.  

 

3.8.5. Mzdové náklady 

Do těchto nákladů byly zařazeny výplaty údržbáře, uklizečky, správců webových 

stránek a pradleny. Výše mzdových nákladů činila 120 000,- Kč.  

 

3.8.6. Přestupy hráčů 

V roce 2011 do klubu přestoupilo 11 hráčů a dalších 26 přišlo na hostování. Celková 

částka vynaložena na přestupy a hostování hráčů byla 214 000,- Kč.  



 

40 
 

3.8.7. Nájem a údržba sportovišť 

Údržba travnatých ploch zahrnovala pískování v soutěžních přestávkách, 

provzdušňování, válení, sečení, hnojení, prohrabávání, zavlažování, lajnování a údržbu 

branek. V zimním období sem přibylo odhrnování sněhu na hřištích s umělým povrchem. 

Nájmy sportovišť představovaly nájmy hřišť s umělou trávou v Dubňanech a Mutěnicích, 

nájmy sportovních hal v Hodoníně a Kyjově, posilovny v Hodoníně a hlavního stadionu 

v areálu U Červených domků. V nájmu stadionu bylo zahrnuto užívání šaten a kanceláří. 

Nájmy a údržba sportovišť stály klub 1 195 000,- Kč. 

 

3.8.8. Ostatní náklady 

Do skupiny ostatních nákladů spadají tyto položky: 

• soutěžní poplatky, 

• registrační poplatky, 

• odměny rozhodčích, 

• pojistné autobusu a klubového auta, 

• opravy autobusu a klubového auta, 

• bankovní poplatky, 

• nákup zdravotnických potřeb, 

• nákup iontových nápojů, 

• tisk vstupenek a zpravodaje. 

Celková výše ostatních nákladů činila 458 000,- Kč.  

 

Jednotlivé položky nákladů klubu jsou znázorněny v grafu 3.3. Graf 3.4 znázorňuje 

procentuální zastoupení jednotlivých položek v nákladech klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Graf 3.3 – Náklady klubu RSM Hodonín v

Vlastní zpracování 

 

 

Graf 3.4 – Náklady klubu RSM Hodonín v

Vlastní zpracování 

 

Z grafu 3.4 vyplývá, že nejvyššími náklady klubu byly odm
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Náklady klubu RSM Hodonín v roce 2011 

Náklady klubu RSM Hodonín v roce 2011 vyjádřeny v % 
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Celkové náklady klubu RSM Hodonín v roce 2011 dosáhly částky 6 982 000,- Kč. 

Jelikož výnosy klubu byly 5 178 000,- Kč, uzavřel klub účetní období, jímž byl kalendářní 

rok 2011, se ztrátou 1 804 000,- Kč. Tato částka klubu samozřejmě chyběla a výsledkem bylo 

nevyplácení cestovních náhrad a odměn hráčů, trenérů a funkcionářů klubu. Tyto finanční 

problémy trvaly od září a dluh ve výši 1 804 000,- Kč byl uhrazen až v lednu 2012. Klub 

vyřešil tuto nepříznivou finanční situaci prodejem hřiště s umělou trávou o rozměrech 20x40 

m. Koupilo ji město Hodonín a klub za prodej obdržel částku kolem 1 500 000,- Kč. Tím 

mohl uhradit většinu svých dluhů. Zbylou část uhradil nový partner, jímž se stala společnost 

MND. 

 

3.9. Marketing klubu 

Na základě poskytnutých materiálů a informací získaných z rozhovoru se sportovním 

ředitelem klubu Ing. Josefem Fotlýnem byly informace vyhodnoceny a aplikovány na 

základní prvky marketingového mixu. Těmito prvky jsou produkt, cena, místo a propagace. 

 

3.9.1. Produkt  

Fotbalový klub RSM Hodonín nabízel zákazníkům dva druhy sportovního produktu. 

Hlavním produktem byl výkon mužského týmu, jenž byl nabízen prostřednictvím utkání. 

Dalším nabízeným produktem byla sportovní reklama.  

 

3.9.2. Cena  

Cena vyjadřovala hodnotu jednotlivých produktů. Vstupné na utkání mužů bylo 

stanoveno na 30,- Kč. Tato částka odrážela kvalitu a výši soutěže a byla průměrnou cenou 

divizních utkání. Cena produktu – sportovní reklamy, nebyla přesně stanovena. Záviselo 

především na sponzorovi, jakou částku byl ochoten za reklamu zaplatit. Podle částky bylo 

dohodnuto místo, velikost a doba trvání reklamy. V roce 2011 zaplatili sponzoři za reklamu 

částky v rozmezí od 10 000,- Kč do 350 000,- Kč. 

 

3.9.3. Místo 

Všechna domácí utkání mužů se hrála na městském stadionu v areálu U Červených 

domků. Pro diváky byla k dispozici tribuna s kapacitou 500 sedících diváků. Počet 
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parkovacích míst byl vzhledem k velikosti sportovního areálu dostačující. Na stadionu byl 

také vyhrazen prostor pro reklamu sponzorů klubu v podobě reklamních panelů. Nevýhodou 

stadionu byla horší dostupnost z centra města.  

 

Pro distribuci utkání využíval klub regionální týdeník Hodonínský deník a Rádio Jih. 

Rádio Jih vysílalo reportáže přímo z utkání, Hodonínský deník přinášel informace o 

výsledcích zápasu a rozhovory s trenérem a hráči. 

 

3.9.4. Propagace 

Propagační činnost klubu odpovídala výši soutěže. Hlavním cílem propagace bylo 

dostat se do povědomí lidí a zvýšit tak návštěvnost zápasů. Jelikož se nejedná o profesionální 

klub a ,,fanouškovská‘‘ základna nebyla z pohledu klubu nijak početná, nebyly nabízeny 

žádné propagační předměty, jako jsou klubové vlajky, šály a podobné věci.  

 

O klubových akcích a činnostech klubu byli kluboví příznivci informováni na 

webových stránkách klubu, na nástěnce na stadionu, v místním tisku, na plakátech a 

v předzápasovém zpravodaji. Základní informace se mohli také dovědět při poslechu Rádia 

Jih.  

 

Webové stránky (dostupné na www.rsmhodonin.com) přinášely informace o dění 

v klubu, o odehraných zápasech, statistiky jednotlivých týmů nebo třeba rozpis tréninků všech 

mužstev. Správou stránek byli pověřeni Hana Josefová a Miroslav Jozífek. Podobné 

informace jako na www stránkách byly vyvěšeny také na nástěnce na stadionu. 

 

V místním tisku se objevovaly hlavně výsledky zápasů a rozhovory s trenérem, hráči 

nebo s představiteli klubu. Deník zval rovněž čtenáře na další domácí utkání. Pozvánka na 

utkání byla také součástí vysílání Rádia Jih.  

 

Plakáty představovaly pozvánku na zápas a obsahovaly místo, den, čas a soupeře 

utkání. Před každým zápasem bylo vyvěšeno 10 plakátů na nejfrekventovanějších místech ve 

městě Hodonín. 
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Předzápasový zpravodaj byl pro diváky k dispozici bezprostředně před každým 

domácím utkáním mužského týmu. Obsahoval informace o utkání, soupisky obou mužstev, 

rozhodčí zápasu, report z minulého utkání mužstva, tabulku soutěže a výsledky a tabulky 

mládežnických týmů. Při porovnání s jinými divizními celky byla kvalita zpravodaje na velmi 

vysoké úrovni. 

 

3.10. SWOT analýza klubu 

SWOT analýza fotbalového klubu RSM Hodonín je uvedena v tabulce 3.2, která nám 

znázorňuje silné a slabé stránky fotbalového klubu a jeho příležitosti a hrozby. 

 

Tabulka 3.2 SWOT analýza RSM Hodonín o. s. 

Silné stránky - Strenghts Příležitosti - Opportunities 

• perspektivní tým mužů • vylepšení zázemí klubu 

• kvalitní mládežnická základna • zisk nových sponzorů 

• dobré tréninkové podmínky • postup do vyšších soutěží 

• spolupráce se sponzory • zájem diváků 

• nejvyšší soutěže na okrese • vybudování umělé trávy 

Slabé stránky - Weaknesses Hrozby - Threats 

• nízká návštěvnost zápasů • ztráta sponzorů 

• zastaralý stadion • zranění hráčů 

• regenerační centrum • sestup do nižších soutěží 

• úzký kádr mužů • odchod hráčů 

• horší dostupnost ke stadionu • konkurence 

• rezervní tým mužů • neschválení dotací 
Vlastní zpracování  

 

Silné stránky – jednou ze silných stránek klubu je jednoznačně velice mladý a 

perspektivní tým mužů, který tvoří, až na výjimku čtyř hráčů, pouze odchovanci klubu. Při 

pohledu na kádr mužů je jasné, že klub volí strategii výchovy mládežníků pro mužskou 

kategorii. Dorostenci hrají druhou nejvyšší soutěž v České republice, takže pro přechod do 

mužů na úroveň divize jsou dostatečně technicky i fyzicky připraveni. Tréninkové podmínky 

jsou na dobré úrovni. Přímo v Hodoníně jsou k dispozici tři travnatá hřiště, atletický ovál, 

posilovna na stadionu a umělá tráva o velikosti 20x40 metrů. Ve vlastnictví klubu je také 
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hřiště s umělou trávou třetí generace nacházející se v Šardicích. Spolupráce se sponzory je 

rovněž na kvalitní úrovni, jelikož každý rok představují příjmy od sponzorů nemalé procento 

celkových příjmů klubu. Silnou stránkou je také úroveň soutěží jednotlivých mužstev. Od 

kategorie žáků až po muže hrají všechna družstva nejvyšší soutěž na okrese. 

 

Slabé stránky – nízká návštěvnost zápasů mužské kategorie patřila jednoznačně mezi 

slabé stránky klubu. Průměrná návštěvnost utkání mužů byla 180 diváků. Další slabou 

stránkou je zastaralý stadion. Zejména tribuna a budova šaten nepůsobí nejlepším dojmem. 

Klubu rovněž chybí regenerační centrum, a tak jedinou možností regenerace je využití 

klubového maséra. Kádr mužů je sice mladý a perspektivní, ale zahrnuje pouze 16 hráčů a 2 

brankáře, což je při úvaze možných zranění velice málo. Záporem je i horší dostupnost na 

stadion. Ten se nachází na okraji města v okolí lesa a dostupnost z centra města se tím 

komplikuje. Jednou ze slabých stránek klubu je také neexistence rezervního týmu mužů. Na to 

doplácí především ,,A‘‘ tým mužů. Hráči, kteří nehrají pravidelně, se nemají kde rozehrát a 

navíc nemůže být první mužstvo doplněno hráči z rezervy.   

 

Příležitosti – vylepšením zázemí klubu je myšlena rekonstrukce a modernizace šaten 

stadionu a vybudování regeneračního centra. S tím souvisí zisk nových sponzorů, čímž by se 

zvýšily příjmy klubu a mohlo by dojít k těmto úpravám. Mezi příležitosti patří také postup 

jednotlivých týmů klubu do vyšších soutěží, což by do klubu mohlo přivést nové sponzory, 

kvalitnější hráče a zvýšit návštěvnost zápasů. Kromě vyšších soutěží by mohly diváky přilákat 

různé soutěže o poločase, příchod zkušeného uznávaného hráče či trenéra a v neposlední řadě 

kvalitní fotbal. Do kategorie příležitostí patří i vybudování umělé trávy v Hodoníně o 

rozměrech klasického fotbalového hřiště, což by ještě zkvalitnilo tréninkové podmínky. 

 

Hrozby – velkou hrozbou pro klub je ztráta sponzorů. Ztráta příjmů by se musela 

nahradit, což je v současnosti velmi složité. Největší hrozbou klubu je neschválení dotací. Ať 

se jedná o dotace z města, kraje či FAČR, ztráta jakékoliv dotace by se obtížně nahrazovala. 

Další hrozbou jsou zranění hráčů. V každém týmu jsou důležití hráči, jejichž případná zranění 

by mohla vyústit v horší výsledky týmu. Sestup do nižší soutěže je hrozbou pro každý tým. I 

tahle hrozba souvisí s příjmy klubu. V případě sestupu by se hůře získávali sponzoři, někteří 

sponzoři by spolupráci ukončili a diváci by přestali na fotbal chodit. Odchod hráčů 

představuje oslabení mužstva v případě, že se vhodně a kvalitně nedoplní. Hrozbu představuje 

rovněž konkurence okolních klubů. V současnosti je to hlavně ambiciózní fotbalový klub 
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z Kyjova, který financuje movitý podnikatel a snaží se o vybudování silného a 

konkurenceschopného klubu.  
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4. Shrnutí výzkumného šetření, návrhy, doporučení 

 

4.1.  Financování klubu 

Z výzkumného šetření vyplývá, že nejvyšší příjmy fotbalového klubu RSM Hodonín 

představovaly dotace. Druhým největším zdrojem financování klubu byli sponzoři. 

Z výsledků šetření můžeme vyvodit, že volba těchto dvou hlavních zdrojů financování není 

nejlepším řešením. Po neodsouhlasení dotace od města Hodonín se klub dostal do velkých 

finančních problémů, které by se mohly v budoucnu opakovat. Případná ztráta významnějšího 

sponzora by byla rovněž velkou komplikací. Například generální partner Hrušecká stavební 

s.r.o. představuje přibližně čtvrtinu všech peněz od sponzorů a ztráta tak silného sponzora by 

se velmi obtížně nahrazovala. 

 

Finanční situaci klubu by měla vylepšit podpora ze strany úspěšné společnosti MND 

a.s. Ta v lednu 2012 podepsala s klubem smlouvu na dobu pěti let a přislíbila částku 

2 500 000,- Kč ročně.    

 

4.2.  Personál klubu 

Personální zabezpečení klubu je na velmi dobré úrovni. V současné době se o 

bezproblémový chod klubu stará celkem 14 lidí. Každý z těchto lidí zastává v klubu jednu, 

popřípadě dvě funkce. V tomto směru můžeme spatřit velký pokrok, jelikož v roce 2011 se o 

klub staralo mnohem méně lidí. Například bývalý předseda klubu Ing. Josef Foltýn zastával 

minimálně 4 funkce. Pozitivní vliv na zlepšení této situace měl určitě i vstup společnosti 

MND do klubu. Tato společnost vstoupila do hodonínského fotbalu s podmínkou, že bude mít 

zastoupení ve vedení klubu. Tato podmínka byla splněna jmenováním Ing. Zbyňka Parmy 

předsedou klubu. Ten byl hlavním iniciátorem zkvalitnění personálního zabezpečení klubu. 

 

4.3.  Marketing klubu 

Pohlédneme-li na výši soutěže, kterou mužský tým hraje, musíme konstatovat, že 

marketing klubu je na velmi dobré úrovni. Podobně jako u všech fotbalových klubů jsou 

produktem klubu výkony týmu a sportovní reklama. Jelikož má klub přibližně třicetičlenný 

fanklub, shledáváme jako menší nedostatek neexistenci propagačních předmětů jako jsou 
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vlajky, šály apod. Cena vstupenky na domácí utkání mužů byla 30,- Kč, což byla běžná výše 

vstupného na zápas divize. Propagace klubu byla velmi dobře propracována. Základem byly 

kvalitně zpracované a informačně obsáhlé webové stránky klubu. Regionální rádio a tisk 

rovněž informovaly veřejnost o dění v klubu. Předzápasový zpravodaj byl velmi pěkně a 

přehledně zpracován a přinášel množství informací z jednotlivých týmů klubu. Pozvánky na 

zápas, v podobě plakátů, byly vhodně vyvěšeny na frekventovaných místech v Hodoníně.   

 

4.4.  Sportovní stránka klubu 

Po sportovní stránce je klub na dobré úrovni. Velkou předností klubu je početná a 

kvalitní mládežnická základna. Kvalitní trenéři mládeže mají zásluhu na fotbalovém růstu 

talentovaných mládežníků. Velký problém můžeme vidět v odchodech nejlepších hráčů 

mládežnických kategorií do klubů hrajících vyšší soutěže. Pro hráče je dobře, že se zapojí do 

ještě kvalitnějšího tréninkového procesu, bohužel tím ale trpí jednotlivá mužstva klubu, která 

se tak musí doplnit. To má vliv i na mužský tým, protože ne všichni vycházející dorostenci 

jsou připraveni odehrát mistrovská utkání mužů. 

 

4.5.  Návrhy, doporučení 

V oblasti financování klubu navrhuji navázání dlouhodobé spolupráce s městem. To 

by vyřešilo riziko neodsouhlasení jednorázových dotací pro klub ze strany města. Pro tento 

akt navrhuji využít spolupráce se společností MND, která má s městem velmi dobré vztahy a 

mohla by tak mnohem jednodušeji dosáhnout dohody. Dále doporučuji oslovit ještě více firem 

a společností, jež by mohly být novými sponzory.  

 

Pro zlepšení sportovní stránky klubu doporučuji vybudování regeneračního centra 

přímo na stadionu. Předcházelo by se tak zraněním hráčů a pomohlo k dosažení maximálního 

výkonu v zápasech a trénincích. Dále doporučuji založení rezervního týmu mužů. Zde by 

mohli hrát vycházející dorostenci, kteří by se nedostali do ,,A‘‘ týmu, a hráči z Hodonína, 

kteří nemají takovou kvalitu, aby hráli divizi. Také by se v ,,B‘‘ týmu rozehrávali hráči ,,A‘‘ 

týmu, kteří by neměli dostatečné herní vytížení. 

 

V oblasti personálního zabezpečení doporučuji, aby byla do vedení klubu přijata ještě 

jedna osoba. Touto osobou mám na mysli někoho, kdo má vzdělání v oboru management 
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nebo lépe sportovní management. Většina funkcionářů má sice mnoholeté zkušenosti 

s vedením klubu, avšak nemá zmiňované vzdělání ve výše zmíněném oboru. Proto se 

domnívám, že člověk specializovaný v tomto oboru by byl pro činnost klubu určitě přínosem. 

 

Pro zvýšení informovanosti veřejnosti doporučuji rozšířit oblast vylepovaných plakátů 

zvoucích na utkání. Doporučuji vyvěsit plakáty nejen v Hodoníně, ale také v 

nejbližších vesnicích. Provedení této akce by mohlo pomoci přivést na stadion více diváků. 

Dále doporučuji vyrobení propagačních předmětů na objednávku. Vzhledem k tomu, že má 

klub asi třicetičlenný fanklub, shledávám důležitým krokem nabídku dresů či šál se 

symbolikou klubu. Díky tomuto aktu by klub mohl získat další věrné příznivce. 
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5. Závěr 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo objasnit vedení fotbalového klubu RSM 

Hodonín po stránce ekonomické, sportovní a právní. Dílčími cíli práce bylo popsat zdroje 

financování a náklady klubu, rozkrýt organizační strukturu a chod klubu po sportovní stránce.  

 

V teoretické části bakalářské práce jsou charakterizovány základní pojmy, jejichž 

porozumění je nutné pro pochopení této práce. Dále jsou v této části vymezeny činnosti 

důležité k zabezpečení chodu klubu. Jsou zde obecně vymezeny i metody a techniky 

sociologických výzkumů a konkrétně uvedeny ty techniky, které byly použity pro 

vypracování výzkumné části bakalářské práce. 

 

Praktická část je věnována analýze fotbalového klubu RSM Hodonín. Je zde uvedena 

historie klubu, organizační struktura, oddíly klubu, sportoviště klubu, tréninková náplň, 

marketing a zdroje financování a náklady klubu. Tato část je zpracována na základě 

rozhovoru se sportovním ředitelem klubu Ing. Josefem Foltýnem a na základě SWOT 

analýzy, jejímž provedením byla analyzována situace klubu.  

 

Z výsledků šetření je patrné, že personální zajištění a marketing klubu jsou na dobré 

úrovni a že se klub zaměřuje na práci s mladými hráči. Největšími problémy jsou nedostatek 

finančních prostředků a odchody mládežnických hráčů.  

 

Věřím, že závěry a doporučení bakalářské práce budou inspirací pro zkvalitnění práce 

vedení fotbalového klubu RSM Hodonín. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AC  atletický klub 

EU  Evropská unie 

FAČR  Fotbalová asociace České republiky 

FC  fotbalový klub 

FIFA  Mezinárodní fotbalová federace 

HDP  hrubý domácí produkt 

KHL  Kontinentální hokejová liga 

MND  Moravské naftové doly 

MSŽL  Moravskoslezská žákovská liga 

OFS  okresní fotbalový svaz 

RSM  regionální středisko mládeže 

SCM  Sportovní centrum mládeže 

SpSM  Sportovní středisko mládeže 

UEFA  Unie evropských fotbalových asociací 
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Příloha č. 3 

Rozhovor se sportovním ředitelem fotbalového klubu RSM Hodonín o.s. Ing. Josefem 

Foltýnem 

 

1. Co je hlavním zdrojem financování klubu? 
 

Hlavním zdrojem financování klubu jsou dotace. Především dotace z města a FAČR. 

 

2. Co představuje nejvyšší náklady klubu? 
 

Nejvyšší náklady klubu jednoznačně představují odměny hráčů, trenérů a funkcionářů 

klubu. 

 

3. Jaký je právní vztah mezi placenými hráči, trenéry, funkcionáři a klubem? 
 

Všichni trenéři, funkcionáři a hráči mužského týmu jsou vedeni jako OSVČ. 

V zaměstnaneckém poměru jsou pouze údržbář, uklizečka a pradlena. 

 

4. Vybírá klub příspěvky od hráčů? Pokud ano, v jaké výši a kdo je platí? 
 

Klub vybírá hráčské příspěvky od všech hráčů mládežnických kategorií. Tento 

příspěvek se vybírá ročně ve výši 1 500,- Kč. 

 

5. Jaká je průměrná návštěvnost domácích utkání mužů a cena vstupného? 
 

Návštěvnost domácích utkání mužů není nijak vysoká, což nás velice mrzí. Průměrně 

se na zápas přijde podívat 180 diváků. Cena vstupného je 30,- Kč. 

 

6. Jak se projevila v současné době ekonomická krize ve vašem klubu? 
 

Na nás naštěstí nijak velký dopad neměla, ale je pravda že se hůře shánějí noví 

sponzoři. 
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7. Spolupracuje váš klub s dětmi a s mládeží? Pokud ano jak? 
 

Ano spolupracuje. Jsou u nás vedena družstva přípravek, mladších a starších žáků, 

mladšího a staršího dorostu. A snažíme se o to, aby měli dobré podmínky k tomu, aby 

se sportovně rozvíjeli.  

 
8. V čem vidíte výhodu právní formy občanského sdružení? 

 

Rozhodně v možnostech žádostí o dotace. Každá právní forma má určitě své výhody a 

nevýhody, ale jelikož je náš klub závislý na dotacích, je pro nás občanské sdružení 

nejlepší volbou. 

 

9. Kolik týmů v klubu nyní existuje? 
 

V současnosti je v klubu celkem 13 týmů. Z toho je 12 mládežnických, kdy v kategorii 

přípravek máme 5 týmů, v žákovské kategorii 4 týmy, 3 týmy dorostenců a jeden 

mužský tým. 

 

10. Jaká je strategie klubu? 
 

Strategií klubu je vybudování silného regionálního celku. Toho bychom chtěli 

dosáhnout zabudováním našich odchovanců do mužského týmu. 

   

11. Co je podle Vás největším problémem klubu? 
 

Největší problém samozřejmě představuje finanční zajištění klubu. Dalším obrovským 

problémem jsou odchody mládežnických hráčů do klubů hrajících vyšší soutěže. 

Během posledních 4 let takto odešlo 46 hráčů. 

  

12. Pomáhá vám obec, město, kraj? Pokud ano jak?   
 

Město pomáhá tím, že nám dává určitý obnos peněz pro zabezpečení chodu 

mládežnických družstev. Jsou zde však problémy vždy v období voleb, protože ne 

každý nově zvolený starosta popřípadě člen zastupitelstva souhlasí s financováním 

fotbalu. V roce 2011 jsme obdrželi dotace i od Jihomoravského kraje. 
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13. Jaké jsou vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? 
 

V dnešní době je v první řadě hrozně těžké nějakého sponzora sehnat. Zvláště do 

klubů na nižší úrovni. Ale musím říci, že se sponzory, které máme, jsme spokojeni, 

protože nám pomáhají jak finančně tak i třeba pořízením tréninkových souprav, 

zajištění dopravy na zápas atd.  

 

14. Jak získáváte sponzory pro váš klub, co se vám osvědčilo? 
 

Často získáme sponzora díky známosti, v našem regionu máme přátele, kteří vlastní 

firmu, tak není těžké je oslovit. Ale v tomto směru jde spíše o menší sponzory. 

 

15. Spolupracujete s jedním hlavním nebo s více sponzory? 
 

Nyní spolupracujeme s více sponzory, z nichž nám někteří pomáhají větší a někteří 

menší měrou. Nicméně i těch nejmenších sponzorů si velice vážíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


