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1. ÚVOD 

  Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybrala „Marketing a management sportovního 

klubu TJ Sokol Frýdek-Místek“. Důvodem tohoto výběru byl můj osobní vztah 

ke sportovnímu klubu a volejbalu obecně. V TJ Sokol Frýdek-Místek působím jiţ třetí sezónu 

jako hráčka extraligy volejbalu ţen. Zvolila jsem si toto téma i proto, ţe tak mohu pomoci 

svému klubu k rozvoji a nalezení nových marketingových cest. Důleţitými předpoklady pro 

vytvoření mé bakalářské práce byly moţnosti získávání informací, které byly pro mne 

snadněji dostupné právě díky mému působení v klubu TJ Sokol Frýdek-Místek.  

U volejbalových klubů je primárním posláním bavit hrou veřejnost, ale v současné době 

jsou sportovní organizace stále více nuceny vytvářet zisk jako ostatní firmy na trhu. Pro kluby 

jakékoli právní formy je nezbytné řídit se moderním managementem a marketingem a 

zvaţovat, jak jejich poznatků, který jim pomáhají v provozování sportovní činnosti, vyuţívat.   

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na teoretické obeznámení 

s ekonomickými pojmy managementu a marketingu, ale i základními pojmy ze sportovního 

odvětví a na moţnosti fungování sportovních klubů v České republice. První část dále 

obsahuje definice metod a technik výzkumu, které jsou při mém výzkumu v TJ Sokol Frýdek-

Místek pouţity.  Hlavní náplní praktické části je analýza vnitřního a vnějšího prostředí TJ 

Sokol Frýdek-Místek včetně všech faktorů ovlivňujících marketing a management 

sportovního klubu. 

Cílem práce je celková analýza marketingu a managementu sportovního klubu TJ 

Sokol F-M. 

Dílčím cílem je vytvořit marketingovou strategii, která by posílila pozici extraligového 

týmu volejbalu ţen a zároveň by zefektivnila takové sloţky marketingu vnějšího i vnitřního 

prostředí, kterými by pomohla udrţet volejbalový klub TJ Sokol F-M v extralize a 

celorepublikových vrcholových soutěţích.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Management 

2.1.1 Základní pojmy 

Management  

Management patří mezi společenské vědy, je různě definován s ohledem na jeho samotný 

vývoj a změny jeho obsahu či pojetí. Pro tento pojem známe jiţ dnes mnoho slovních 

vyjádření přejatých hlavně z anglického jazyka. Slovo „manage“ se překládá často do těchto 

podob českého vyjádření, a to hlavně ve smyslu řídit, vést, spravovat, ovládat, dosáhnout. 

Nicméně jsou to všechno významy slov vyjadřující záměr ovládnout organizaci s cílem 

zabezpečit její správný chod. Je dosti důleţité zmínit fakt, ţe management je třeba chápat 

jednak jako činnost, jednak jako osoby, které tuto činnost vykonávají. Proto je tak těţké se 

shodnout na jednotné definici tohoto pojmu. [16] 

Jednou z nejvíc pouţívaných definic a nejlépe charakterizující tento pojem je: 

  „Management je proces umožňující plánovat a organizovat lidské činnosti, vést lidi 

k jejich účelnému a efektivnímu provádění, kontrolovat výkon těchto činností a řídit chování 

lidí a způsoby využívání jim přidělených prostředků v zájmu dosažení organizací sledovaných 

cílů,“ tvrdí Zbyněk Pitra (2007, str. 9).  

Manaţerské aktivity z hlediska časovosti a charakteru vhodně rozčleníme na: 

Strategická řízení jsou uskutečňovaná vrcholovou úrovní managementu, soustřeďovaná 

na důleţité faktory a dlouhodobá aktivita, delší neţ jeden rok. 

Taktická řízení jde o střednědobé manaţerské aktivity, které vyuţívají daných taktických 

nástrojů (např. rozpočtové plány) k uskutečnění strategických cílů. 

Operativní řízení jde o krátkodobé manaţerské aktivity, které vyuţívají operativních 

nástrojů (např. plány měsíční, týdenní či směnové)k uskutečnění taktických cílů.[19] 

Slovní spojení s managementem často uvádějící se v praxi. Je jich příliš na to, aby byla 

všechna uvedena, ale měla by být alespoň zmíněna tato slovní spojení: provozní management; 

produktový management; projektový management; finanční management; management 

kvality;  environmentu a bezpečnosti práce; management rizika; marketing management. [19] 
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2.1.2 Organizace 

Je forma sdruţení lidí, která sleduje společné cíle, Zbyněk Pitra (2007, str. 9) organizaci 

definuje takto: „Organizace je sdružení lidí, kteří spojili své síly a prostředky v zájmu 

dosažení určitého cíle.“  

V managementu je důleţité respektovat okolní prostředí a přizpůsobovat podle toho danou 

organizaci, aby byla schopna jak čelit tomuto prostředí, tak z něj profitovat. Prostředí se 

dělí na:  

Vnitřní podmínky - jsou ty podmínky, které jsou vlastní samotné organizaci, její činnosti 

a jsou výsledkem procesu jejího formování, jejího know how apod. Rozdělují se na tvrdé a 

měkké prvky. Tvrdé prvky jsou např.: technické vybavení, výrobky, zásoby, finance atd. 

Měkké prvky jsou představovány abstraktními prvky organizace, které se objevují při 

jednání, chování a vystupování uvnitř organizace. 

Vnější podmínky- to jsou okolnosti, situace a podmínky, ve kterých daná organizace musí 

fungovat a musí těmto podmínkám čelit. Patří k nim především podmínky: politické, 

ekonomické, technologické, sociální, přírodní a konkurenční. [19] 

 

2.2 Profil manaţera 

Ve 20. stol. většinou zcela závisel chod firmy právě na vlastníkovi podniku. Příkladem 

můţe být H. Ford a z našich podnikatelů např. T. Baťa. Řídili celou společnost a s jejím 

rozšiřováním rostlo i mnoţství úkolů, které bylo potřeba řešit, proto tito vlastníci začali 

najímat lidi, kteří jim pomáhali s řízením celé společnosti a byli odpovědní za případné 

problémy v části řízení, která byla objektem jejich ustálené činnosti. Posléze se začal 

vyskytovat také jev, kdy vlastník najal k celkovému řízení podniku vrcholového manaţera. 

Vznikla tak profese manaţera, u které se postupem času měnily nároky na její schopnosti a 

dovednosti manaţera. [19] 

Jaromír Veber a kol.(2009, str. 28) vysvětluje pojem manaţer takto: „Manažeři jsou 

pokládáni za rozhodujícího činitele v řízení firem, a proto výběr a výchova manažerů jsou 

v moderním managementu klíčové. Na kvalitě manažerů závisí určování podnikatelských 
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záměrů, hospodářská situace jimi řízené organizace, účelnost jejího organizačního 

uspořádání, způsob a úroveň vedení lidí.“  

2.2.1 Tři úrovně managementu: 

 První linie manažerů  - mezi jejich hlavní znalosti a přednosti patří 

technické znalosti a dovednosti, jsou to například vedoucí dílen, mistři atd.  

 Střední manažeři  - k jejím předním činnostem patří vedení 

podřízených, monitorování názorů, hodnocení vykonané práce, ale hlavně 

schopnost poskytovat a získávat informace  

 Vrcholoví manažeři  - tzv. top management. Jsou to manaţeři, kteří 

vytvářejí chod celé organizace, ne jen organizační jednotky. Přebírají na 

sebe odpovědnost za celou organizaci, za vlastníky. [16] 

 

2.2.2 Předpoklady, vlastnosti, schopnosti a dovednosti manaţera 

a) Všichni manaţeři z těchto tří úrovní by měli mít určité předpoklady, které by v závislosti 

na druhu svého povolání měli rozvíjet. Jsou to osobnostní předpoklady, které pomáhají 

manaţerům snadněji vykonávat povolání. 

Úspěšný manaţer je: 

 aktivní, iniciativní, kreativní, extrovertní, přátelský, sebejistý, schopen 

sebekontroly, vyrovnaný, poctivý, svědomitý, odpovědný, spolehlivý, flexibilní a 

ctiţádostivý. 

Kaţdý opravdu dobrý manaţer by měl mít schopnost motivovat nejen sebe sama, ale i své 

spolupracovníky a podřízené. 

b) Manaţer by měl disponovat pro svůj obor specifickými znalostmi, a to: 

 o produktu, sortimentu, firmě a sluţbách, trhu, konkurenci, regionu, teritoriu, 

právních předpisech a technikách prodeje. 

c) Manaţer by měl disponovat určitými základními schopnostmi a dovednostmi, jako: 
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 komunikační schopnosti a dovednosti, koncentrace, sociální orientace a 

empatie, schopnost pracovat s informacemi, organizační schopností a schopností učit 

se.[8] 

Majitelé firmy, kteří se rozhodli svěřit danou společnost do rukou manaţerů, by měli vţdy 

dbát, aby zaměstnanci byli schopni tyto činnosti ovládat, alespoň v polovině výše zmíněných 

bodů. 

 

2.3 Manaţerské funkce 

Jsou to funkce, kterými manaţer dosahuje stanovených cílů. Leo Vodáček se zmiňuje ve 

své knize o pojetí a klasifikaci manaţerských funkcí (2006, str. 65): „Pojmem manažerské 

funkce se chápou typické činnosti, které by měl vedoucí pracovník (manažer) účelně a účinně 

vykonávat k zajištění úspěchu své manažerské práce. Co se chápe jako typické činnosti, je 

dáno výčtem těchto funkcí (viz. manaţerské funkce). Účelností se pak rozumí smysluplnost, 

umění dělat správné věci odpovídající potřebám, cílům a sociálně-kulturním hodnotám 

organizace, kde manažer pracuje. Účinností se rozumí hospodárnost provádění vykonávaných 

činností.“ Pro správné fungování managementu je důleţité nevykonávat jednu manaţerskou 

funkci naplno a druhou vynechávat. Manaţer by měl plnit tyto funkce a věnovat se jim zcela 

vyváţeně.  

Manaţerské funkce můţeme rozdělit na sekvenční a paralelní: 

1. Sekvenční (probíhající v cyklech): - plánování, organizování, 

personalistika, vedení lidí, kontrola. 

2. Paralelní (prostupují sekvenční funkce): - analýza činností, 

rozhodování, komunikace, implementace. [20] 

 

2.3.1 Plánování 

Je proces získávání informací, pouţití těchto informací slouţí k formulaci cíle společnosti 

a cesty k dosaţení těchto cílů. Jsou to informace jako například.: Zmapovaní dosavadní 

výchozí situace podniku, stanovení cílů z hledisek časových, prostorových a vzájemných 

vazeb cílů. Vytvoření návrhů strategie podniku a následný výběr zvolené strategie. V poslední 

řadě stanovení kriterií a podmínek, za kterých bude tento plán fungovat.[9] 
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Mezi znaky plánování řadíme cíle, ty jsou konečným stavem, k němuţ podnik směřuje. 

Strategie je dlouhodobým programem činností. Plány určují způsob dosaţení programů a dále 

politiku, která určuje podmínky v podniku.  

Rozdělení plánů podle: 

 úrovně rozhodovacího procesu, 

 hlediska časového, 

 náplně plánu, 

 účelu. 

Druhy plánů 

Rozpočtové plány pomáhají drţet se v organizaci stanovených a předem propočítaných 

hodnot, pro které organizaci nehrozí riziko úpadku. Je číselným vyjádřením budoucích 

výsledků. 

Strategické plánování, má dlouhodobější charakter. Je to plán, ve kterém potřebuje znát 

organizace informace o dosavadní situaci a problematice na trhu daného výrobku či sluţby. 

Mezi nejznámější strategické plány se řadí SWOT analýza (viz. 2.7.3 SWOT analýza). Cíle 

plánů by měli být SMART neboli S-specifické, M-měřitelné, A-akceptovatelné, R-

realizovatelné a T-termínované. [7] 

 

2.3.2 Organizování 

Je to činnost, která pomáhá uskutečnit a dosáhnout stanoveného cíle a tím i dodrţení plánu. 

Pro správné organizování je zapotřebí vytvořit pracovní týmy, skupiny, které budou plnit 

stanovené plány a úkoly. Tento celý souhrn pracovníků se nazývá organizační struktura 

podniku. Organizační struktura je nástrojem managementu. Důleţité je zmínit, ţe základním 

principem organizování jsou tyto tři sloţky -  dělba práce, pracovní specializace a koordinace. 

[16] 

Shrnutí základních pojmů organizování: 

Koordinace. Pracovník určen ke koordinaci skupin, týmu bude mít potřebné pravomoce 

k udělování příkazů svým podřízeným, které vede k dosaţení cíle celé organizace. Takový 

pracovník je nadřízený dané skupině. Dalším z prvků organizování je rozpětí řízení, to 
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vyjadřuje kolik pracovníků je podřízeno nadřízenému. V dnešní době je dobře znám pojem 

decentralizace. Je to rozdělení pravomocí a odpovědnosti na niţší sloţky organizace. 

Centralizace je opakem decentralizace. Delegování je přenesení vymezených odpovědností a 

pravomocím na jinou osobu. Dělba kompetencí by se dala nazvat vnitřním strukturováním. 

Pro účelnou dělbu kompetencí je třeba vymezit rozsah odpovědností a k nim musí být 

rovnováţně rozděleny pravomoce.[19] 

V kaţdé organizaci se mohou vyskytnout problémy v rozdílnosti očekávání a potřeb členů 

organizace, tento jev se nazývá organizační dilema. Toto dilema poskytuje kaţdé organizaci 

způsob řešení této problematiky. Můţeme objasnit organizaci ve vztahu k podniku 

následovně:  

Podnik je organizace - je chápána ve smyslu propojení prvků jako osob, skupin a procesů 

všech činností v podniku. Jde o vyjádření, ţe organizace tvoří samotnou instituci. 

Podnik má organizaci- zde je výraz chápán jako uspořádání v podniku, samotný řád. 

Podnik je organizován - neboli je řízen např. manaţerem. Jde o řízení podniku.[5] 

Organizační struktura se dělí na:  

Štíhlou strukturu, ta se vytváří v organizaci malých firem, neboť je typická pro 

decentralizaci řídících kompetencí. Tyto struktury si můţeme vysvětlit a představit na 

příkladu z knihy Jaromíra Vebera (2009, str. 226) takto: „Jestliže se rozhodneme 

decentralizovat pravomoci vedoucího manažera, přiznáme nákupčímu pravomoc nakupovat 

vína podle vlastního uvážení a zkušeností, skladník nepotřebuje souhlas k vydávání zboží, 

účetní může rozhodovat o platbách sám apod. Tím se vedoucí manažer zbaví odpovědnosti za 

řízení každodenních operací a takto získaný čas věnuje získávání informací o konkurenčním 

okolí a vypracovávání strategie do budoucna. Ztratí však každodenní kontrolu nad řízením 

organizace.“  

Funkční struktura je tvořena slučováním pracovníků do útvarů dle stejných funkčních 

znaků jako zkušeností, případů k řešení, stejné kvalifikace nebo činností typických pro obor. 

Funkční struktura charakterizuje spíše malé a střední firmy, ty zaměřují svou činnost na nízký 

počet výrobků a sluţeb, které ale vyţadují vysokou specializaci.  

Divizní struktura je zapotřebí, pokud roste počet vytvořených výrobků a sluţeb, dále 

roste počet zákazníků a zvětšuje se pozice firmy na trhu. Východiskem pro tuto organizační 
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strukturu je decentralizace (viz. 2.3.2 Organizování). Základem divizní struktury jsou 

výstupy, čili výrobky, sluţby, zákazníci a místo působení. 

Hybridní strukturu charakterizuje propojení obou struktur předchozích, to znamená 

funkčních a divizních. 

Pruţné struktury byly vytvořeny pro řešení sloţitých projektů. Jsou to doplňkové 

struktury vytvářené hlavně k příleţitosti zavedení určitého projektu. Příkladem takových 

struktur je maticová organizace nebo projektová organizace.[19] 

 

2.3.3 Personalistika 

Personální řízení je oblast zabývající se pracovníky. Renata Kociánová (2010, str. 9) tvrdí, 

„že cílem personálního řízení je optimální využívání potenciálu lidí a investic do nich 

vložených k dosahování cílů organizace a současně vytváření předpokladů ke spokojenosti 

pracovníků s vykonávanou prací, jejich motivace k rozvoji a napomáhání jejich identifikaci 

s cíli organizace. Systém práce s lidmi musí zahrnovat všechny souvislosti jejich pracovní 

činnosti.“[12] 

Mezi hlavní činnosti personalistiky se řadí rozmisťování lidí a lidského potenciálu na místa 

jim určená tzv. řízení lidských zdrojů. Zahrnuje vybírání, výcviky, rekvalifikace, zajišťování 

péče, právní otázky atd. Pro proces výběru jsou charakteristické nástroje, které usnadní výběr 

z moţných uchazečů, to jsou: rozhovory, pohovory, testování uchazečů, hodnotící střediska. 

[7] 

Personalistika je v dnešní době vysoce specializovaná a manaţer ji můţe delegovat pod 

činnost samotného oddělení, takové oddělení se často nazývá personální oddělení. 

 

2.3.4 Vedení lidí 

 Vedení lidí by se mohlo vyjádřit jako hlavní náplň manaţera. Účelem vedení lidí je 

efektivní vyuţití všech osobnostních předpokladů, naučených dovedností, odborných znalostí, 

schopností a umění vést, řídit a lidi motivovat k splnění společného cíle, a to s maximálním 

uţitkem jak pro pracovníky, tak pro organizaci. Splňovat cíle neznamená jen je vykonávat, ale 

i přidat do řešení práce něco ze své osoby, především svou iniciativu a kreativitu. [20] 
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Takto vysvětluje význam slovesa vést Thomas Daigeler (2008, str. 15).“Vést znamená 

přimět ve formální organizaci za určitým cílem a za konkrétních okolních podmínek ostatní 

lidi k tomu, aby se věnovali plnění úkolů, přičemž je nutno dodržovat požadavky na dobré 

mezilidské vztahy, jakými jsou vzájemná slušnost a otevřenost.“ V minulosti organizace 

zaměřovala svou pozornost na vedoucí pracovníky, dnes jsou to z velké části ostatní 

pracovníci. Je to způsobeno poznatkem, ţe od určitého stupně komplexnosti a vyššího počtu 

pracovníků jednotlivec není schopen takového sloţitého vedení. [13] 

Styl vedení 

Je závislý na vztahu vedoucího k podřízenému. Známé jsou tři styly vedení: 

 Autokratický styl vedení -  probíhá formou příkazů a zpětnou vazbou, hlášením o 

průběhu řešení úkolu. Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným je strohá. 

Vedoucí vyţaduje naprosté dodrţování řádu a podmínek organizace, motivace se 

uskutečňuje pomocí nátlaku a vyhrůţek. 

 Demokratický styl vedení - probíhá formou předloţení návrhů řešení úkolů a 

následným rozborem podřízených a nadřízených. Vedení chce slyšet názory svých 

podřízených a eventuelně jejich nápady a ideje pouţít k dosaţení vytyčených cílů 

organizace. Motivování probíhá odměňováním 

 Liberální styl vedení - vedoucí pracovník pouze reprezentuje svou společnost, ale 

rozhodování, plánování a většinu dalších manaţerských funkcí nemá ve své 

kompetenci. [7] 

Motivace 

Motivace je nepřímé působení vedoucího na podřízené a je důleţitou sloţkou vedení. 

Motivace je nástrojem manaţerské práce, kterým je manaţer schopen ovlivnit výkony 

pracovníků v organizaci. Tento proces lze zaznamenat vzorcem výkonnosti (viz. Vzorec 2.3.4 

Vzorec výkonnosti).  

Vzorec 2.3.4 Vzorec výkonnosti 

Vzorec výkonnosti podle Patricka Forshytha (2000, str. 3):  

𝑣ý𝑘𝑜𝑛 =  𝑧𝑛𝑎𝑙𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 ∗ 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎č𝑛í 𝑝𝑜𝑐𝑖𝑡 
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Je to výkon rovný součtu znalostí a dovedností následně vynásobený motivačním pocitem. 

Je tedy důleţité, jestli motivační pocit bude 10 násobkem nebo 100 násobkem. 

Patrick Forsyth konstatuje: „Na lidi se můžeme spolehnout, že budou plnit úkoly skutečně 

dobře, jedině tehdy, jestliže je budou chtít dělat a my je přitom budeme stimulovat. Motivace 

poskytne lidem důvod, proč mají dobrý výkon podávat.“ [9] 

Odborné metody a východiska ve vedení lidí:      

Teorie X a teorie Y 

Jejich tvůrcem je Douglas McGregor. Teorie X i Y jsou extrémními příklady chování. 

Teorie X vychází z předpokladu, ţe lidé jsou líní, nemají rádi svou práci, nemají potřebu být 

zodpovědní. Je potřeba nátlaku a hrozeb, jejichţ prostřednictvím můţe vedení svých záměrů 

docílit. Teorie Y je opakem teorie X. Mají radost z výsledků své činnosti a jejich práce je 

uspokojuje. 

Maslowova hierarchie potřeb 

Tato teorie byla vypracována americkým psychologem Abrahamem Maslowem jiţ ve 40. 

letech 20. století. Jeho teorie pojednává o tom, ţe lidé vycházejí ze svých potřeb a podle nich 

se řídí jejich motivační chování. Jde o potřeby tyto úrovně: 

1. fyziologické- např. uspokojení pocitu hladu, potřeba tepla, spánku, 

2. jistoty a bezpečí- pocit zajištění pracovního místa,  

3. sociální- pocit přátelských vztahů na pracovišti,  

4. uznání a uspokojení z práce- ocenění výsledků práce, 

5. seberealizace- potřeba rozvoje své osoby a společenského uplatnění. 

Pro uspokojování vyšších potřeb je zcela důleţité uspokojit potřeby elementárního 

charakteru. [20] 

 

2.3.5 Kontrolování 

Pokud organizace usiluje o dosaţení cílů, musí se drţet předem stanovených plánů. Plán je 

nástrojem dodrţování vymezené cesty vývoje k stanovenému cíli organizace. Je dohlíţecí 

činnost na průběh dosahování stanovených cílů. 
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Kontrola 

„Představuje zdroj informací o tom, jak a o kolik se skutečný průběh sledované činnosti liší 

od jejího průběhu očekávaného (plánovaného). Principem kontroly je srovnání skutečnosti 

s očekáváním (s předem daným standardem). Standardem očekávání jsou většinou plánované 

výsledky, proto je plán také nástrojem kontroly.“ Takto definuje pojem kontrola Zbyněk Pitra 

(2007, str. 217). 

Existuje mnoho prostředků kontroly, například: 

 statistická data, 

 zprávy a analýzy, 

 interní audit, 

 vnitřní kontrola. [16] 

Interní audit 

„Stále více organizací, podnikatelských i neziskových, využívá v procesu svého řízení 

interního auditu. Ten je definován jako: nezávislá, objektivní, zjišťovací a konzultační činnost 

zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá 

organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a 

zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace 

„, vysvětluje podstatu interního auditu Miloslav Synek (2007, str. 406). 

 

2.4 Sportovní management 

 Odvozuje se od slova „sportmanagement“, pro tradiční české podmínky bychom měli 

pouţívat překlad management tělesné výchovy a sportu. Tato specifikovaná oblast 

managementu byla vytvořena díky rostoucímu zájmu o sport a tudíţ i zvyšováním finančních 

prostředků v oblasti sportu. Bylo potřeba vytvořit management ve sportu, pro správnou 

funkci, koordinaci a vedení celého daného klubu, svazu, tělovýchovných jednot atd.[7] 

Socio-kulturní aspekt sportu v oblasti sportovní management: 

Definic pro tento aspekt je několik, ale v tomto odvětví je třeba zmínit alespoň jednu 

z nich. „Sport je nepochybně sociologicky barvitou scénou reflektující dynamiku změn 
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hodnotového světa, zájmů a činností současného lidstva. Je nepřehlédnutelným kulturním a 

sociálním jevem, který dnes svým významem překračuje kteroukoli ze svých historických 

kontur. Je fenoménem, o jehož existenci jsme cíleně mediálně globálně informováni 

s pravidelností skutečně železnou. Sport přitahuje pozornost veřejnosti. Zároveň však jako 

masově praktikovaná forma harmonizující pohybové aktivity ztrácí postupně svůj původní 

význam a stává se spíše předmětem divácké pozornosti než nedílnou součástí každodenních 

forem osobnostně přínosných volnočasových aktivit,“ konstatuje Aleš Sekot (2008, str. 9). 

 

2.4.1 Sportovní manaţer 

Musí vlastnit manaţerské dovednosti, schopnosti a musí disponovat všemi zmíněnými 

předpoklady jako jiný manaţer (viz. Kapitola 2.2.2), ale navíc by měl zvládat orientaci ve 

svém odvětví sportu, v kterém působí. 

Sportovní manaţer ve třech rovinách pojetí: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních druţstev i 

jednotlivců, můţe řídit sportovní akce i většího charakteru (MS, ME atd.), dále působit 

v oblasti vyuţití sportu ve volném čase, v pracovním programu či při pomoci zdravotně 

handicapovaným. 

 manažer na úrovni řízení určité sportovní organizace – v předních pozicích 

výkonných výborů různých sportovních organizací např. (tělovýchovné svazy). 

 manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb – organizace specializované na výrobu sportovního 

nářadí náčiní, dále na zprostředkování sportovních sluţeb ve fitness centrech například, 

reklamní oblast sportu 

 vlastní podnikání- vedoucí sportovních středisek, rekreačních středisek a 

turistických, cestovních středisek. 

 

2.4.2 Současné faktory ovlivňující význam sportu 

Nárůst mnoţství volného čas - je sloţité vymezit mnoţství volného času, ale je dokázáno, 

ţe u lidí roste zájem vytvářet si větší mnoţství volného času pro konání svých zálib, koníčků 

a pohybových aktivit. 
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Nárůst nových sportů a pohybových aktivit - s tím jak roste zájem společnosti o sport, 

roste i počet nových sportovních odvětví.  

Nárůst počtu navzájem si konkurujících sportovních zařízení - sportovní střediska by 

měla vyuţívat diferenciace svého výrobku či sluţby.  

Nárůst výroby zboţí související se sportem - tento faktor je ovlivněn hlavně poţadavky 

jednotlivých segmentů sportovního trhu. Mohou se vytvářet materiální produkty a 

nemateriální produkty. 

Nárůst nových technologií související se sportem - vytváří růst zájmu lidí o daný 

výrobek díky pouţití nových materiálu procesu výroby nebo módního trendu. 

Nárůst marketingu ve sportu - marketing ve sportu roste díky vyšším finančním částkám 

v této oblasti a tím roste i potřeba lépe se orientovat v řízení financí sportovních organizací. 

Nárůst sponzoringu - sponzoring je prostředek finanční podpory, pomocí čehoţ je 

organizace schopna dosahovat stanovených cílů. 

Rozvoj sportovní reklamy - je nabídkou pro eventuální sponzory. Reklamy mohou být na 

dresech, mantinelu, ledové ploše, palubovce, na sportovním nářadí, náčiní, na vstupenkách, 

poutačích či reklamních panelech.  

Nárůst zájmů masmédií o sport - masmédia vědí, ţe zájem o sport je obrovský, proto se 

snaţí sport zařadit do svých programů. Pro sportovní organizace je to samozřejmě také přínos, 

neboť vstupují do popředí zájmů lidí a díky tomu i zájmu sponzorů.   

Nárůst počtů typů sportovních časopisů - počet typů sportovních časopisů úměrně roste 

s nárůstem nových sportů, ale také k pobízení účasti v různých sportovních činnostech. 

Nárůst pracovních míst vytvořených díky sportu - nárůst ve sportovním odvětví logicky 

musí vyvolat zvýšení počtu pracovních míst v tomto odvětví. 

Nárůst zisku - je způsoben kvůli rostoucí ceně sportu a jejich produktů, se kterými se 

obchoduje.  

Nárůst moţností vzdělávání - sport se stává moderním trendem společnosti a díky tomuto 

vznikají a rozvíjejí se oblasti výuky tělesné výchovy a sportu. 
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Globalizace sportu - je to celosvětový faktor odráţející se hlavně na novodobých 

olympijských hrách, na zájmu sportovců účastnit se těchto her. Vyplývá to také z ovlivnění 

sportovní společnosti, mezinárodním obchodem a strategií světových značek jako například: 

Nike, Adidas atd. [7] 

 

2.5 Marketing 

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními“, jak definuje Philip Kotler (1991, str. 4). 

Marketingové cíle jsou: 

 zaměřit se na vybraný, segmentovaný trh, kde bude schopen podnik dosahovat cílů 

organizace, coţ znamená příznivého zisku, 

 správná volba marketingové strategie, která podnik povede k udrţení dlouhodobé a 

stabilní pozice na trhu, 

 vhodné zapojení schopného lidského potenciálu do provozu organizace. 

Podstatou marketingového řízení je: 

 získání všech potřebných informací a poznatků, pomocí níţ zvolíme strategii 

rozhodnutí a jednaní, k dosaţení cílů, jak marketingových, tak podnikových při 

účelném vyuţití všech dostupných zdrojů.[3] 

Existuje pět druhů marketingových koncepcí, my si ale definujeme pouze jednu z nich.  

Philip Kotler (1991, str. 17) definuje marketingovou koncepci jako: „Koncepci zastávající 

názor, že klíč k dosahování cílů organizace spočívá v určování potřeb a požadavků cílových 

trhů a v poskytování jejich požadovaného uspokojování účinněji a efektivněji než u 

konkurence.“ Snaţí se komunikovat se zákazníkem, zjišťovat co je předmětem největšího 

zájmu k uspokojení jejich potřeb. V marketingové koncepci se uţívají nástroje marketingu 

(viz. 2.5.1 Nástroje marketingu).[13] 
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2.5.1 Nástroje marketingu 

Neboli marketingový mix 4P, mix sloţek marketingu, pomocí nichţ je podnik schopen 

ovlivňovat trh krátkodobě i dlouhodobě. Tyto sloţky jsou ovlivnitelné a kontrolovatelné 

nestejnou měrou a s různou rychlostí účinku. Vhodným rozdělením těchto sloţek je podnik 

schopen uspokojit své, ale i zákazníkovy potřeby. 

1. Produkt ( Product) 

„Produktem rozumíme v marketingu jakoukoli nabídku, která je určena trhu za účelem 

uspokojení určité potřeby. Jsou to hmotné produkty ale i nehmotné produkty, jako služby “, 

tvrdí Iveta Horáková (1992, str. 139). Produktem jsou všechny okolnosti, samotná podstata a 

celková nabídka zákazníkovi poskytovaná na trhu. 

2. Cena (Price) 

Je hodnotovým vyjádřením výrobků a sluţeb. Při její tvorbě se uplatňuje cenová politika a 

tím se volí i cenová strategie podniku. Cena zůstává velmi důleţitým faktorem ovlivňující 

postavení na trhu a zisk podniku. 

Mezi metody cenové tvorby řadíme kalkulační metodu, která propočítává a kalkuluje 

 náklady a podle toho odvozuje cenu. Další metodou je následování ceny konkurentů, 

většinou nejvýznamnějšího producenta v odvětví. Cena je ovlivňována faktory uvnitř 

organizace (cíle podniku, náklady atd.) a faktory vně podniku (konkurencí i státní politikou) 

[10] 

3. Distribuce (Place) 

Měla by být součástí manaţerského rozhodování o umístění zboţí na trhu. Výrobci či 

dodavatelé přemisťují toto zboţí ke konečným spotřebitelům přímo nebo nepřímo 

prostřednictvím distribučních mezičlánků. Přímá distribuce nastává tehdy, kdyţ jedná 

výrobce/dodavatel osobně se spotřebitelem/uţivatelem. Nepřímá distribuce nastane tehdy, 

kdyţ mezi těmito subjekty trhu se objeví distribuční mezičlánek. Distribuční politika se 

zabývá rozhodnutím v rámci vybrané strategie. [3] 

Distribuční politiku ovlivněnou novými technologiemi popisuje Nirmalya Kumar (2008, 

str. 8) takto: „ Při sledování úspěchů nových firem si zavedené společnosti konečně uvědomují 

strategickou roli distribuce, potřebu pozměnit své distribuční strategie. Pod tlakem na 
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dosažení maximálního růstu obratu v nelehkém ekonomickém a konkurenčním prostředí si 

vedoucí pracovníci nemohou dovolit přehlížet inovativní kanály, které oslovují nové segmenty 

a výrazně snižují náklady. “ 

4. Propagace ( Promotion) 

Je záměrné ovlivňování spotřebitele, aby pod vlivem tohoto působení vytvářel, měnil své 

potřeby v souladu s výrobcem, a tak mohl být stimulován prodej. Marketingová komunikace 

je hlavním nástrojem propagace. Cílem marketingové komunikace je tedy informování, ale 

dále je také schopna zvýrazňovat určité vlastnosti produktu a přesvědčovat veřejnost a 

spotřebitele o jejich potřebách a idejích. [21] 

Sloţky marketingové komunikace (komunikační mix): 

Reklama 

„Je každá placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb 

prostřednictvím identifikovaného sponzora. Z psychologického hlediska jde o určitou formu 

komunikace s komerčním záměrem. Z marketingového pohledu jako jednoho z komunikačních 

nástrojů umožňuje reklama prezentovat produkt v zajímavé formě s využitím všech prvků, 

působících na smysly člověka“, takto definuje reklamu Jitka Vysekalová (2002, str. 16). 

Osobní prodej 

Je důleţitou sloţkou komunikačního mixu, je formou osobního kontaktu se spotřebiteli. 

Velkou výhodou je zpětná reakce, která tak ihned obchodníkovi napoví, jaké jsou preference 

druhé strany, vzniká tak moţnost přímého ovlivnění těchto preferencí a potřeb. Nevýhodou 

mohou být vysoké náklady na osobní prodej. 

Podpora prodeje 

Obsahuje mnoho nástrojů k přesvědčování a přitáhnutí spotřebitele, tak aby zaměřil svou 

pozornost na daný výrobek či sluţbu. Výsledky jsou většinou v krátkém časovém úseku. Patří 

sem typy prostředků jako například, ochutnávky, soutěţe, zábavní akce, kupóny, rabaty, 

bonusy, odměny atd. [21] 
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Přímý marketing 

Jeho výhodou je zacílení na konkrétní cílovou skupinu a s tím související lehčí kontrola. 

Hlavními nástroji přímého marketingu jsou prospekty, katalogy, telefonní seznamy a časopisy 

zaměřené na zákazníka. Typicky současný přímý marketing je například, telemarketing. [3] 

Public relations (PR) 

Neboli vztahy s veřejností. Kniha V. Bárty, L. Pátika a M. Postlera (2009, str. 240) uvádí 

tuto definici: „PR je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné 

pochopení a soulad mezi organizacemi.“ Hlavní nástroje PR jsou zprávy médiím, sponzoring, 

lobbování atd.[2] 

 Sponzoring 

Vysekalová (2002, str. 20) tvrdí: „Můžeme říci, že tato forma komunikace je založena na 

principu služby a protislužby. Sponzor dává k dispozici finanční částku nebo věcné prostředky 

a za to dostává protislužbu, která mu pomůže k dosažení marketingových cílů. Sponzoring se 

většinou soustřeďuje na sportovní, kulturní a sociální oblast. Nejčastěji se setkáváme se 

sponzoringem sportovním, který zajišťuje většinou největší prezentaci a publicitu loga při 

různých sportovních příležitostech.“ 

 

2.6 Sportovní marketing 

V předchozích kapitolách jsme si vymezili pojmy marketing i sport, ale jiţ existují definice 

sportovního marketingu jako například, definice uvedená v knize Ireny Durdové (2005, str. 5) 

zní, ţe „sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, které jsou určeny k tomu, aby vyšly 

vstříc všem požadavkům a přáním sportovních spotřebitelů pomocí procesu výměny.“ 

Sportovní marketing zaměřuje svou činnost na: 

 vytváření sportovních produktů a sluţeb, které putují ke konečnému spotřebiteli a 

tvorbu sportovní reklamy. 

V dnešní době je zcela běţné, ţe sportovní organizace se snaţí dosáhnout dodatečných 

finančních zdrojů, vytvářet si svůj vlastní podnikatelský záměr, ovlivňovat trh a mnohdy uţ 

nejen sportovní. K této komercionalizaci potřebují sportovní organizace mnohdy vyuţívat 
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stejné nástroje jako jiné firmy na trhu. Proto musejí správně volit marketingový mix a měly 

by se dobře orientovat v daném segmentu na trhu. 

2.6.1 Neziskové organizace 

Jsou to instituce, které nejsou zřízeny státem ani nejsou na státu závislé, tyto instituce se 

zřizují proto, aby přinášely veřejnosti všeobecný prospěch. Mohou zde být zařazeny občanská 

sdruţení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, také rozpočtové a 

příspěvkové organizace, které jsou ale státními organizacemi. [6] 

Občanské sdruţení 

Je formulováno v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Jsou zde uvedena práva a 

povinnosti těchto sdruţení. Například, občané mají právo se svobodně sdruţovat, mohou 

zakládat spolky, hnutí, svazy a kluby. Členy sdruţení mohou být i právnické osoby a sdruţení 

je samo právnickou osobou. Do postavení a činnosti sdruţení můţe stát zasahovat pouze 

v mezích zákona, stanovy sdruţení nařizují nepolitický, nenáboţenský a nepodnikatelský 

charakter sdruţení, přičemţ sdruţení nesmí omezovat pohlaví, rasu, národnost, náboţenskou 

víru apod. Občanské sdruţení vzniká, zaloţením minimálně tří občanů České republiky, 

přičemţ jeden z nich musí být starší 18 let. Tato skupina podává na Ministerstvo vnitra svůj 

návrh k registraci občanského sdruţení. [11]   

Financování je komplikovaným procesem, jako kaţdý více zdrojový sektor. Způsob 

financování tohoto sektoru je následující: 

 vlastními zdroji (příspěvky členů a výnosy z vlastní činnosti), 

 sponzorskými dary, 

 dotacemi ze státního rozpočtu, 

 dotacemi obce, kraje a města. 
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Jejich organizační struktura je sloţena z (viz. Obrázek 2.6.1): 

Obrázek 2.6.1 Organizační struktura občanského sdruţení 

 

Upraveno podle Durdové (2005, str. 27). 

Kaţdá sloţka občanského sdruţení má nějakou důleţitou funkci, kterou plní. [6] 

Ve sportovním odvětví není vyuţíváno pouze občanských sdruţení, ale i společností 

s ručením omezeným a akciové společnosti, které vznikají na bázi obchodních společností. I 

kdyţ těchto obchodních společností ve sportu přibývá, stále nejvíce sportovních klubu 

v České republice vyuţívá formy občanského sdruţení. Nejvýznamnější a nejvíce zastoupená 

je v ČR organizace ČSTV(Český svaz tělesné výchovy). Působí zde 8763 tělovýchovných 

jednot, které samy mají statut občanského sdruţení. ČOS(Česká obec sokolská) má zhruba 

1100 tělovýchovných jednot. [11] 

 

2.7 Metody a techniky výzkumu 

Jana Boučková (2003, str. 79) člení výzkum na trhu jako „kvantitativní a kvalitativní 

základní členění, které se liší předmětem výzkumu, výběrem respondentů, metodami výzkumu i 

vyhodnocováním. Oba druhy výzkumu mají svůj význam pro marketingové rozhodování a 

nejsou zaměnitelné. Obsahem projektu výzkumu trhu je formulace problému, stanovení cíle, 
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metodiky, harmonogramu a formy prezentace výsledků.“ Metod je velké mnoţství, proto si 

uvedeme pouze ty, které budeme potřebovat k zodpovězení cílených otázek. 

 

2.7.1 Rozhovor 

Při vedení rozhovoru je třeba uplatňovat určitá pravidla, která by měla být zachována, aby 

byl splněn stanovený cíl výzkumu. Je nezbytné drţet se tématu a získat odpovědi vztahující se 

k podstatě zkoumaného problému. Při individuálním interviewu je nezbytné navázat kontakt 

s dotazovanou osobou, coţ je důleţité pro pravdivé výpovědi dotazovaného. 

Rozhovor, nazývaný někdy jako interview, můţe být různého rozsahu: miniinterview - 

trvá zhruba 30 minut, nejde příliš do hloubky, semistrukturované interview - trvá 45 aţ 90 

minut, má jasný, předem připravený obsah otázek, hloubková explorace - psychologicky 

náročný rozhovor, v němţ je předem stanoven cíl, kterého rozhovorem chceme dosáhnout. 

 

2.7.2 Dotazník 

„Dotazování se provádí různými technikami, dotazovány jsou různé segmenty. Jejich 

odpovědi se také různými způsoby zaznamenávají a následně analyzují. Mezi základní 

techniky patří dotazování ústní, písemné, telefonické, on-line, kombinovaný.“ formuluje Jana 

Boučková (2003, str. 64).  

Typy otázek v dotazníku: otevřené otázky- neposkytují ţádné moţnosti odpovědí, 

uzavřené otázky- poskytují moţnosti výběru z odpovědí, jsou náročnější pro tvůrce, přímý 

dotaz- obsahuje samotnou podstatu věci, není v něm skrytý význam, nepřímý dotaz- vyuţívá 

se k získání informace týkající se právě společenského tabu a prestiţe, je psychologickým 

postupem k získání otázky, na kterou by respondent neodpověděl, pokud by byla poloţena 

přímým dotazem. [3] 

 

2.7.3 SWOT analýza 

Je metodou, kterou charakterizují počáteční písmena slov obsaţených v názvu. S- 

strengths, W- weaknesses, O-opportunities, T- threats, coţ v překladu znamená silné stránky, 

slabé stránky, příleţitosti a hrozby. Pouţitím těchto prvků na daný segment a firmu jsme 



23 

 

schopni vytvořit strategickou analýzu, která napomáhá budoucímu řízení podniku. Je moţné 

říci, ţe dobré strategie jsou ty, které dokáţe neutralizovat hrozby, těţit z příleţitosti, vyuţívat 

svých silných stránek a potlačovat své slabé stránky. Je třeba vymezit, čeho se hrozby a 

příleţitosti okolí budou týkat. Bude to například vysoká diferenciace v odvětví, hrozba 

substitučních výrobků nebo státní regulace atd. Pro jasné vyhodnocení strategie je třeba 

zkoumat i vnitřní faktory podniku jako silné stránky a slabé stránky a dále je vymezit. 

Například finanční postavení podniku, úroveň managementu, image firmy či sluţby nebo 

výrobku atd. Kombinací všech těchto faktorů vytvoříme moţnosti strategického chování. 

Podle nejpřijatelnější kombinace zvolíme vhodnou variantu přístupu: 

 S-O→ vyuţívá silných stránek a příleţitostí, 

 W-O→ díky příleţitostem v okolí neutralizuje slabé stránky, 

 S-T→ neutralizuje hrozby vznikající v okolí díky svým silným stránkám, 

 W-T→ pokouší se řešit nepříznivou situaci podniku, i kdyby to mělo znamenat 

likvidaci části podniku. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3. VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

Vlastní výzkumné šetření se týká sportovního volejbalového klubu TJ Sokol Frýdek-

Místek. Účelem této časti je celková analýza a popis vnitřního a vnějšího prostředí klubu, se 

snahou stanovit moţné strategie jeho dalšího vývoje ke zlepšení jeho pozice na daném 

segmentu trhu.  

Toto šetření probíhalo ve městě Frýdek-Místek. Zdrojem informací byl městský archiv, 

knihovny, magistrát města a budova TJ Sokol F-M, kde jsem měla moţnost nahlédnout do 

účetních knih, seznamu sponzorů, způsobu vedení a organizační struktury klubu. Dále k 

vytvoření analýze vnějšího prostředí byly zodpovězeny otázky strukturovaného dotazníku a 

rozhovoru. Rozhovorem byl zachycen osobní názor a pohled tázaného manaţera na věci 

spjaté s marketingem a managementem organizace TJ Sokol F-M. Některé informace byly 

čerpány z regionálních novin a časopisů. 

 

3.1 Historie Sokola Frýdek a Sokola Místek 

Historie Sokola Frýdek 

Tělocvičná jednota Sokol byla zaloţena na valné hromadě roku 1895. Roku 1907 se stal 

starostou Jan Lebeda, který byl jedním z předních osob Sokola. Ţenský odbor Sokola byl 

zaloţen roku 1912. Při organizování akcí se spojil Sokol s dalšími městskými celky. Jiţ od 

začátku bylo náplní Sokola vzdělávání a osvětová činnost, k tomuto účelu vlastnil 

kinematografickou koncesi. Ve 30. letech byla úspěšně dokončena stavba Sokolovny. 

V období 2. světové války byla budova pronajata vojenské správě, po ukončení války obnovil 

Sokol svou činnost v plném rozsahu. 30. 5. 1950 se TJ Sokol Frýdek sloučil se Slezanem 

Frýdek. [15] 

Historie Sokola Místek 

Sokol Místek byl zaloţen roku 1887. Organizace byla zrušena v roce 1941 po vpádu 

nacistů. Roku 1945 byla organizace znovu obnovena. Tělocvičná jednota Sokol zasahovala do 

mnoha sfér ţivota města, například kulturní sféry, sféry společenské, sportovní, ale i 

hospodářské. Ve svém začátku měl Sokol Místek důleţitý vliv u vytvoření sokolského hnutí 

v Pobeskydí. [1] 



25 

 

3.1.1 Historie volejbalu a historie klubu TJ Sokol Frýdek-Místek 

Historie volejbalu 

V 19. století vzniká v Americe nová forma míčové hry, nazvaná mintonette. Takto nazval 

volejbal roku 1895 W. G. Morgan, učitel tělesné výchovy na škole v Massachusetts, a 

stejného roku je datován počátek historie volejbalu. První článek, který o novém druhu 

míčové hry vyšel roku 1896, jehoţ autorem byl J. J. Cameron, který tuto hru mimo jiné 

popisoval a formuloval první pravidla. Mezinárodní volejbalová federace FIVB byla zaloţena 

roku 1947 a Český volejbalový svaz roku 1925. Volejbal byl zařazen mezi olympijské sporty 

roku 1964.  

Historie klubu TJ Sokol Frýdek-Místek 

Tělocvičná jednota Sokol byla ve městě Frýdek-Místek zaloţena roku 1939. Po dlouhou 

dobu se prezentovala kvůli komunistickému reţimu, který činnost TJ Sokol F-M zakázal, pod 

záštitou TJ Slezan Frýdek-Místek. V roce 1990 byla činnost TJ obnovena, ale pořád pod 

záštitou TJ Slezan F-M.  Na jaře roku 1991 tento klub přešel opět pod Českou obec sokolskou 

(dále jen ČOS). U těchto důleţitých dějin TJ Sokol F-M stáli významné osobnosti, např. Jan 

Kurz, Emerich Milata a pan ing. Radoslav Foltýn. V restituci získal TJ Sokol sportovní 

zařízení zpět do svého vlastnictví. Tělocvičné zařízení, sportovní areál a celou budovu 

sokolovny, kde i dnes má klub své sídlo, získal k vykonávání sportovní činnosti a tím i 

veřejného prospěchu. Od roku 1991 hrály svěřenkyně TJ Sokol F-M ligu na úrovni krajského 

přeboru. Rok 2001 byl pro tento klub zlomový, neboť byl vybojován postup do nejvyšší ligy 

v ČR - extraligy ţen, v níţ si ţeny drţí svou pozici aţ do současnosti. 

3.1.2 Charakteristika klubu TJ Sokol Frýdek-Místek 

Lokalizace TJ Sokol Frýdek-Místek – základní údaje: 

Kanceláře a vedení TJ:                                   Kde se hraje: Sportovní hala 6.zakladní školy 

Ulice Novodvorská 667                                    Ulice Pionýru 400 

738 01 Frýdek-Místek                                       738 02 Frýdek-Místek 

     Na výše zmíněné hale se odehrávají tréninkové jednotky a utkání extraligy volejbalu ţen. 

Další sportovní haly vyuţívané ostatními oddíly jsou prostory jiných základních škol ve městě 

Frýdek-Místek. 
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Plánování 

Cíle a poslání organizace TJ Sokol Frýdek-Místek jsou formulovány ve stanovách ČOS 

vytvořených pro celé sdruţení organizace Tělocvičných jednot Sokol v ČR, článek č. 2 (viz. 

Příloha č. 1) těmi se také řídí TJ Sokol F-M a dodrţuje je.  

Organizování 

Organizace má štíhlou strukturu není dostatečně velká na to, aby vyuţívala jiný typ 

organizační struktury. Manaţer decentralizoval pravomoci. Účetní spravuje finance, trenéři se 

starají o výcvik v jednotlivých oddílech a manaţer má tak mnohem více času na navazování 

obchodních vztahů a řízení kaţdodenních činností. 

Druţstva TJ Sokol F-M 

Jsou rozdělena podle věkových skupin. Zde jsou znázorněny od nejstarší po nejmladší 

věkovou skupinu. Dále se dělí podle úrovně jednotlivých lig. 

 Ţeny A - Extraliga 

 Juniorky A - Extraliga 

 Juniorky B – Krajská soutěţ 

 Kadetky A - Extraliga 

 Starší ţačky A – Krajská soutěţ 

Mládeţ 

Za mládeţ jsou povaţovány hráčky, které stále mohou hrát niţší soutěţ, neţ ţenskou tzn. 

hráčky do 20 let. V TJ Sokol F-M se dá říct, ţe práce s mládeţí je na dobré úrovni, a proto je 

moţnost zvýšení dosazování mladých odchovaných hráček do extraligového A týmu ţen. 

Tímto by mohl být sníţen rozpočet na platy hráček a následně by mohly být pouţity tyto 

finanční zdroje v jiném odvětví marketingu TJ Sokol F-M. 

Personalistika 

Procesem řízení lidských zdrojů je pro TJ Sokol rozmístění trenérů podle kvalit 

k stanoveným oddílům, vybírání nových hráček mezi rekvalifikaci patří samotné trénování, 

které je do jisté míry investice do lidského kapitálu TJ Sokol F-M. 
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Vedení lidí 

Je rozebráno v prvním typu rozhovorových otázek ( viz. Obr. 3.2 otázka č. 4) 

Kontrolování 

Podmínky kontrolní činnosti jsou vymezeny ve stanovách ČOS, článku 11 (viz. Příloha 

č.1) 

     Demografické faktory 

    K nejdůleţitějším demografickým faktorům patří jednak počet obyvatel ve Frýdku-Místku, 

jednak jejich rozloţení do různých věkových skupin.  Tyto faktory mohou ovlivnit činnost  TJ 

Sokol Frýdek-Místek. Při nízkém nárůstu počtu obyvatel, který se odrazí ve věkových 

skupinách mládeţe či mladší kategorie dospělých, to můţe znamenat pro TJ Sokol F-M 

jediné. V dalších letech můţe postihnout tuto sportovní organizaci problém přísunu nových 

hráček do všech kategorií týmu, v neposlední řadě to můţe mít vliv i na extraligu ţen A. 

Sniţováním zapojování mladých odchovaných hráček do extraligy by samozřejmě mohlo být 

ovlivněno financování, coţ by vedlo k zvýšeným výdajům na nákup hráček z jiných měst. 

Tab.č.3.1.2: Statistické údaje obyvatelstva Frýdku-Místku 

POČET K 1.1 2010 K 1.1 2011 K 1.1 2012 

Počet obyvatel/ z toho 

ţen  
 

59 807/ 30.204 

 

59 365/29.948 

 

59 818/30.421 

Počet obyv. ve věku  

0-5 let 
 

3 598 

 

3 312 

 

3 164 
Počet obyv. ve věku 

 6-18 let 
 

7 635 

 

7 136 

 

7 509 

Počet obyv. ve věku 19- 

60 let 
 

38 385 

 

36 895 

 

37 368 
Počet obyv. ve věku 60 a 

více  
 

10 189 

 

12 202 

 

11 777 

Počet členů v TJ Sokol 

F-M 
 

567 

 

496 

 

507 

Počet odchovaných 

hráček v extraligovém 

 týmu ţen A z celkového 

mnoţství hráček v týmu, 

např.: 4:12 

 

 

5:12 

 

 

6:15 

 

 

6:14 

Zdroj: Internetový zdroj [22] 

V roce 2010 byl ve statutárním městě zaznamenán první pokles počtu obyvatel, pod hranici 

60 000 obyvatel to se podepsalo i na úbytku ţenské populace. V následujícím roce ještě počet 
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obyvatel dále klesal, ale statistický údaj z počátku roku 2012 naznačuje, ţe počet obyvatel 

znova poroste a snad se bude zvyšovat i počet ţenské populace a počet členů TJ Sokol F-M. 

U počtu odchovaných hráček, které hrají pod TJ Sokol F-M extraligu ţen, se procentuální 

vyjádření zvyšuje od 40% za sezónu 2009/2010, 41,7% za sezónu 2010/2011 aţ po sezónu 

2011/2012, v níţ působí v současné době v extraligovém týmu 42,9 % odchovaných hráček. 

Toto nízké zastoupení odchovaných hráček můţe být důsledkem počtu ţenských obyvatel ve 

Frýdku-Místku v daných letech, ale závisí samozřejmě i na finančních moţnostech a dalších 

faktorech, které TJ Sokol F-M v daných letech ovlivňovaly. 

Kulturně-sociální faktory 

Ve městě Frýdek-Místek je zřízeno mnoho školních, sociálních a kulturních zařízení. To 

souvisí s velkým počtem pořádaných společenských akcí, které jsou často v případě tohoto 

města doprovázeny sportem. Některé z nich, například Papučový bál, který je pořádán TJ 

Sokol Frýdek-Místek jiţ několik let v jeho sportovním areálu, jsou součástí kulturně 

sportovního programu TJ Sokol Frýdek-Místek a díky nim pak proniká TJ lépe do podvědomí 

občanů města. Další významnou akcí je turnaj Sandry a Evy, turnaj konaný na počest 

bývalých hráček TJ Sokol Frýdek-Místek, které tragicky zahynuly. Tyto akce pomáhají 

zatraktivnit ţivot ve městě, rozvíjet sportovní schopnosti obyvatel a přispívají ke zpestření 

nabídek vyuţití volného času. Sport, jako všude po celém světě, je i ve Frýdku-Místku 

fenoménem k vyuţití volného času.  

Technologické faktory 

Mezi největší technologické faktory se řadí internet, který uţ dnes sice není v oblasti 

propagace sportu a informací o sportovním dění novinkou, ale je často podceňován. Jeho 

největší předností je rychlost vyhledávání potřebných zdrojů, a to i v globálním měřítku. 

Proto je potřebné vytvořit kvalitní internetové stránky, a zlepšovat tak propagaci. Pro volejbal 

to bylo vytvoření internetových stránek tvcom.cz, které divákovi umoţnilo sledovat online 

vysílání zápasů. Ty byly a jsou přínosem pro samotný TJ Sokol F-M. Umoţňují lepší 

záznamy ze soupeřovy hry a tím i lepší přípravu na jakýkoli konkrétní zápas. Dalším 

důleţitým faktorem TJ Sokol F-M je mnoţství postavených hal, postavených za podpory 

Statutárního města Frýdek-Místek, které vkládalo do stavby hal pro rozvoj tělovýchovy a 

mládeţe nemalé dotace. Ţenský, ani mládeţnický volejbal zde v podstatě nemají o sportovní 

vybavení a zařízení, v nichţ by mohly provozovat nácvik na té nejvyšší úrovni, nouzi. TJ 

Sokol F-M má k provozování sportovní činnosti i vlastní sokolovnu, v níţ má i své sídlo. 
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Nachází se zde dva kurty na tenis, jeden kurt na pláţový volejbal, ovál, kde probíhá často 

volejbalová fyzická příprava ţenského A týmu a tři antukové kurty k šestkovému volejbalu. 

V sokolovně se nachází i obchod se sportovními potřebami. 

Ekonomické faktory 

Činnost TJ Sokol je provozována několika zaměstnanci, kteří zde nezastupují mnoho 

funkcí, bohuţel nemá specializované odborníky na různé druhy činností. K takovému 

rozšířenému řízení nemá TJ Sokol dostatek financí. Zaměstnává lidi, kteří se touto činností 

víc baví, neţli ţiví, řada z nich musí mít další zaměstnání. TJ samozřejmě své zaměstnance 

odměňuje. Pracují pro veřejný prospěch města, rozvoje jeho kultury a sportu. Největším 

ekonomickým ukazatelem jsou peníze a je tomu tak i v neziskových sektorech, kde se bez 

nich obejít nelze. Mnohé sportovní organizace mají u nás právní formu občanského sdruţení, 

coţ vytváří určité podmínky, jak mohou na svou organizaci vydělávat. Bez podpory sponzorů 

a dotací z měst, obcí a krajů by malé sportovní organizace tohoto charakteru zcela jistě 

zanikly. TJ Sokol F-M muţe dostávat od Statutárního města F-M dotace jen tehdy, kdyţ 

splňuje uvedené podmínky z listiny ( viz. Příloha č. 2). 

Právní faktory 

Mezi právní faktory se řadí právní normy, které na organizaci působí. V tomto případě jde 

o neziskovou organizaci, která má právní formu občanského sdruţení. Také je důleţité zmínit 

členství organizace v jiných nadřazených členských sdruţeních. TJ Sokolu F-M je nadřazeno 

sdruţení ČOS, neboli Česká obec sokolská (dále jen ČOS), coţ je sdruţení tělocvičných 

jednot, které jsou sdruţeny do ţup. TJ Sokol je členem Sokolské ţupy beskydské. 

Prostřednictvím ČOS je TJ Sokol F-M partnerem  organizací ČVS (Českého volejbalového 

svazu). Ze členství v organizaci ČOS plynou určité podmínky pro samotnou organizaci TJ 

Sokol F-M, které jsou obsaţeny ve stanovách tohoto sdruţení. Ve stanovách se nachází 

poslání a cíl organizace, které platí pro všechny členy ČOS stejně a bez výjimek. ( viz. 

Příloha č. 1) 
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3.2 Rozhovor 

3.2.1 Charakteristika rozhovoru 

Rozhovor má kvalitativní charakter. Byl proveden individuální rozhovor, formou 

semistrukturovaného interviewa. Rozhovor trval zhruba 90 minut, tázaný zodpovídal hlavně 

dotazy dle předem vytvořené osnovy, ale zodpověděl i několik otázek vytvořených na místě, 

které z rozhovoru vyplynuly.  Bylo pro něj vytvořeno 13 strukturovaných otázek, díky nimţ 

se povedlo vyhodnotit tuto metodu. Celý rozhovor je obsaţen v příloze (viz. Příloha č 3. 

Rozhovor). Zjištěny byly názory zkušeného manaţera extraligy ţen a TJ Sokol F-M na 

ekonomickou situaci vedeného oddílu, způsob vedení a financování oddílu extraligy ţen, jeho 

osobní názory a zkušenosti z managementu a marketingu sportovního odvětví. Účelem bylo 

sestavit vhodné otázky, které vytvoří jasný obraz struktury a chodu této organizace. 

 

3.2.2 Rozhovorové otázky  

K vyhodnocení byly rozděleny rozhovorové otázky do dvou skupin. Na první typ otázek, 

které vyjadřují osobní názor, pohled na profesi sportovního manaţera a zkušenosti. Na druhý 

typ otázek, objasňující finanční stránku, moţnosti finanční podpory extraligy ţen TJ Sokol 

Frýdek-Místek, celkový chod organizace a současné ekonomické problémy sportovních klubů 

v ČR. 

První typ otázek: 

1. Jak dlouho vykonáváte tuto profesi? 

Od roku 2001 jsem se stal starostou TJ Sokol F-M a zároveň s postupem ţen do extraligy 

ČR také manaţerem klubu. 

2. Jaké jsou podle Vás nejdůleţitější činnosti sportovního manaţera? 

Jsou to kontakty a známosti s určitými lidmi, dále schopnost orientovat se na trhu mezi 

potenciálními sponzory v regionální působnosti. 
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3. Jakými nejvýznamnějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl sportovní 

manaţer disponovat? 

Měl by být komunikativní a umět nabídnout sportovní produkt okolí. To jsou podle mého 

názoru nejvyuţívanější vlastnosti a schopnosti. 

4. Který styl vedení (liberální, demokratický či autokratický) ve své 

manaţerské praxi upřednostňujete? 

Demokratický a autokratický. 

5. Věnoval jste se nebo se stále věnujete nějakému sportu (vrcholově, 

výkonnostně či rekreačně)? Myslíte si, ţe pro sportovní manaţery a pro 

Vás jsou takové zkušenosti v oblasti sportu přínosné? 

Věnoval jsem se výkonnostnímu sportu a mám mnoho zkušeností z volejbalu. Pro mne to 

bylo určitě přínosem. Myslím si, ţe je to přínos i pro mou profesi, usnadňuje mi lepší 

orientaci na tomto sportovním trhu. 

Vyhodnocení prvního typu otázek: 

Z první otázky vyplývalo, ţe zkušenosti manaţera, který působí v TJ Sokol Frýdek-

Místek od postupu ţen do extraligy ČR, coţ je zhruba deset let jsou silnou stránkou klubu. 

Deset let, během nichţ načerpal tento manaţer mnoho zkušeností, je dlouhá doba, tudíţ má 

oproti manaţerům ostatních klubů v extralize ČR obrovskou výhodu. Zná dokonale svůj klub, 

má v této oblasti dlouholetou praxi, byl u vývoje této organizace a extraligy ţen TJ Sokol F-

M.  

 V druhé, třetí a čtvrté otázce jsme byli informováni o osobním názoru, poznatcích a 

způsobu vedení organizace. Manaţer uvedl komunikativnost, známosti a orientaci v prostředí, 

které sportovním manaţerům dopomáhají k shánění kvalitních sponzorů a zajišťování tak 

důleţité finanční podpory pro extraligu ţen TJ Sokol F-M. Na otázku způsobu vedení byla 

poskytnuta jednoznačná odpověď, ţe uplatňuje styl vedení demokratický a autokratický. 

Touto otázkou byl zjištěn přístup vedoucího oddílu a starosty klubu TJ Sokol F-M ke svým 

zaměstnancům, rozdělování úkolů a celkové organizovanosti v TJ Sokol F-M. 

Z páté otázky vyplývá, ţe manaţer dokáţe lépe posuzovat sportovní prostředí, psychiku 

hráček, dokáţe se vţít do jejich pozice po osobních zkušenostech s vrcholovým. Manaţerova 
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schopnost empatie totiţ umoţňuje pochopit moţnou prohru a motivovat tento extraligový 

kádr. 

Druhý typ otázek: 

1. Jaké jsou Vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? 

Jak s kým, někdy jsou velice vstřícné, bezproblémové, jindy naopak. Stane se, ţe člověk 

jedná ½ roku se sponzorem a nakonec jednání vyjde do prázdna. Ve vzácných případech se 

stane, ţe sponzor přijde se svou nabídkou sám, to se stává opravdu zřídka. 

2. Vyuţíváte jednoho většího sponzora nebo více menších sponzorů? 

Nejlepší variantou je vyuţívat více větších sponzorů, ale v nynější době je našim hlavním a 

nejjistějším partnerem Statutární město Frýdek-Místek. Podílí se z 60% na činnosti 

volejbalového klubu. Mediální partner je zpravodaj a regionální deníky. Občanské sdruţení 

TJ Sokol Frýdek-Místek je zcela závislé na dotacích města.  

3. Pociťujete, ţe se na Vašem klubu projevila nějakým způsobem ekonomická 

krize? 

Ano, je stále těţší získat nové partnery a tím i finance na provozování činnosti. 

4. V čem spatřujete největší problémy současného sportovního managementu v 

České republice, popřípadě regionu Vašeho klubu? 

Největší problémy současného sportovního managementu pociťuji v oblasti sponzoringu, 

ţe doléhá ekonomická krize. Naše politická reprezentace na vládní úrovni není schopná 

navýšit dotace na podporu sportu, víceméně dochází k jeho sniţování. Zvláště je zaráţející, ţe 

se to stalo v době stále zvyšujících nákladů na provoz a údrţbu tělovýchovných zařízení. 

5. Spolupracujete s mládeţí a s dětmi ve Vašem klubu? A jak? 

 Ano. V rámci ČVS jsme zařazeni do sportovního centra mládeţe v kategorii juniorek a 

kadetek a v ţákyních do sportovního střediska. Díky tomuto zařazení oddíl získává dotaci na 

činnost. Je formou celorepublikové dotace. 
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6. Podporuje Vaši činnost město, obec či kraj? Pokud ano, tak jak?  

Ano. Město je v nynější době naším generálním partnerem. Z Moravskoslezského kraje 

nedostáváme na činnost ţádný příspěvek.  

A myslíte si, ţe by se toto mohlo změnit?   

Bojujeme pro tuto změnu. V jiných krajích tyto příspěvky jsou. Mohlo by to pomoci. S 

podporou moravskoslezského kraje by byla činnost snazší. Mohla by se zvýšit úroveň 

volejbalu, ale i celkově sportu v kraji, a tím i moţné výsledky v měřítku cele republiky. 

7.    Jak získáváte dodatečné finanční zdroje? 

Oslovením regionálních firem a nabídnutím kvalitní reklamy. Mění se často tito 

sponzoři? A jak na tyto dané sponzory dolehla ekonomická krize? Ne, v podstatě jsou 

stálými partnery. Bohuţel ekonomická krize dříve či později dolehla na celý trh, tudíţ i na náš 

segment. Ztráta sponzora nastala, ale nebyla tolik poškozující. 

8.   Hrajete nevyšší soutěţe v České republice, například extraligu českého volejbalu 

či Český pohár. Jak moc je pro Vás důleţité umístění v daných soutěţích? 

Tak samozřejmě velice důleţité. Na umístění v těchto soutěţích by se dalo říct, ţe závisí 

vše. Počátkem můţe být nabídnutí lákavější reklamy pro sponzory, a tím zlepšení jejich 

podpory klubu, větší atraktivnost pro případné hráčky a moţnost nákupu lepších hráček a v 

neposlední řadě je to zvýšení volejbalové úrovně a z toho v budoucnu vyplývá zviditelnění 

města a také vyšší sledovanost. 

Vyhodnocení druhého typu otázek: 

Z první otázky vyplynulo zjištění, jaká je spolupráce se sponzory. Manaţer zmínil velkou 

proměnlivost v chování a přístupu jednotlivých firem, proto je potřeba podřídit se takovým 

jednáním. Shánění sponzorů je vţdy náročná práce, bez určitých osobnostních předpokladů se 

s obtíţemi uplatňuje. Hledání těchto finančních opor sportovního klubu je časově náročné, 

člověk můţe jednat s jedním sponzorem jeden měsíc, ale i půl roku. Je důleţitá trpělivost, 

sebedůvěra, komunikativnost a schopnost nabídnout sponzorům kvalitní protisluţby ve formě 

reklamy. 

Druhou otázkou bylo zjištěno, ţe TJ Sokol F-M má k podpoře vykonávání své sportovní 

činnosti jednoho největšího sponzora a tím je Statutární město Frýdek-Místek, z jehoţ 
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finančních zdrojů pochází 60% peněţních prostředků nutných na sportovní činnost klubu TJ 

Sokol F-M. Je fakt, ţe město je nejdůleţitějším sponzorem TJ Sokol F-M a bez jeho podpory 

by bylo provozování sportovní činnosti velice náročné. Je více neţ pravděpodobné, ţe 

extraliga ţen by zanikla, díky nedostatku financí. Dalšími sponzory jsou (viz. Příloha č. 4) 

firmy regionální působnosti s dílčími částkami k podpoře extraligy volejbalu ţen TJ Sokol   

F-M. V obrázku (viz. Obr. 3.1 Grafické znázornění otázky č. 2) lze vidět jednotlivé 

procentuální vyjádření finanční podpory ze strany sponzorů. 

Obr. 3.1 Grafické znázornění otázky č. 2 

 

Zdroj:Vlastní 

Na třetí otázku zazněla odpověď, ţe klub TJ Sokol F-M  doléhání ekonomické krize 

pociťuje. Důsledky popisuje manaţer TJ Sokol F-M jako sloţitější a náročnější získání 

nových partnerů. Nejvíc se ekonomická krize můţe projevit na finanční stránce chodu TJ 

Sokol F-M, poněvadţ sponzoři nemusejí být ochotni v době ekonomické krize přispívat tolik 

jako před ní. Manaţer však vyzdvihl věrnost a stálost sponzorů v tomto těţkém finančním 

období a fakt, ţe i přes tuto nepříznivou situaci TJ Sokol F-M mnoho sponzorů neztratil. 

Čtvrtá otázka. Region i celá ekonomika sportovního odvětví jsou zasaţeny ekonomickou 

krizi, která se nejvíce podepisuje na zhoršeném sponzoringu. Tudíţ mnoho klubů nejen ve 

volejbale, ale i v ostatních sportech trpí nedostatkem financí a musí hledat pro podporu svých 

klubů nové cesty. Manaţer se zmiňoval i o přístupu vlády k podpoře sportovní činnosti, nebyl 

spokojen s nesouměrným finančním zatěţováním na provoz a chod sportovních organizací při 

sniţování vládních dotací na oblast tělovýchovy a sportu. 
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     Z odpovědi na pátou otázku bylo zjištěno mnoho informací. TJ Sokol F-M spolupracuje 

s mládeţí a dětmi ve velké míře, dostává na provozování sportovní činnosti pro mládeţ a děti 

příspěvky a dotace z celorepublikových organizací, a je dokonce zařazen k podpoře této 

činnosti i do specializovaných center. Seznam jednotlivých organizací, které poskytují 

příspěvky a dotace na mládeţ a děti, nejen ve volejbale (viz Příloha č. 5). 

Šestá otázka zněla, jestli sportovní činnost TJ Sokol F-M podporuje i obec či kraj. 

Manaţer v šesté otázce sdělil, ţe ţádný příspěvek z Moravskoslezského kraje oddíl nedostává, 

i kdyţ v jiných krajích na sportovní činnost takových organizací přispívají. Samozřejmě s 

další podporou můţe být pro organizaci provozování sportovní činnosti snazší. Je potřeba za 

tyto změny bojovat a Moravskoslezskému kraji vytvořit kvalitní reklamní nabídku, kterou by 

se mohl v celorepublikové soutěţi volejbalu ţen prezentovat. 

Sedmá otázka. TJ Sokol získává dodatečné finanční zdroje oslovením regionálních firem, 

projednáváním podmínek sponzoringu k spokojenosti jedné i druhé strany. Manaţer se 

zmiňoval i o postihu ekonomickou krizí, ale zároveň potvrdil, ţe sponzoři TJ Sokol F-M jsou 

stálými partnery i v období této krize. Manaţer dále zmínil kvalitní nabídku pro regionální 

firmy ze strany TJ Sokol F-M, tzn. vytvoření zajímavé reklamní nabídky pro tyto firmy. Ve 

volejbale je to sloţitější proces neţ v jiných sportech. Ve volejbale reklamy na dresy není tak 

snadné umístit jako např. v hokeji, fotbalu či házené. Na dresech hráček se přesto reklamy 

objevují. Je zde moţnost vyvěšení reklamního poutače na ochozy, stěnu či podlahu sportovní 

haly. Dále reklamy TJ Sokol F-M poskytuje na všech propagačních plakátech k extraligovým 

utkáním.  

Osmou otázkou bylo zjištěno, ţe pro sportovní klub TJ Sokol F-M je umístění v tak 

prestiţních soutěţích nesmírně důleţité. Při kvalitním umístění má oddíl při získání nových 

sponzorů silné vyjednávací argumenty, větší návštěvnost, vyšší popularitu a také výrazně 

přispívá k vyšší oblíbenosti sportu ve městě. Velmi dobré umístění můţe mít i dopad na 

rozhodování nových kvalitnějších hráček o jejich angaţmá, klub tak můţe vyhrát snáze 

konkurenční boj o prestiţní hráčky. Kvalitní výsledky TJ Sokol F-M mohou zvýšit zájem o 

oddíl, respektive jeho hráčky ze strany zahraničních klubů, coţ můţe vést z jejich strany 

k nabídkám koupě talentovaných odchovaných hráček, které mohou být pro TJ Sokol F-M 

lukrativní.  

Příkladem jsou výsledky minulých let v umístění extraligy ţen. V roce 2009/2010 TJ Sokol F-

M měl vyšší ambice v oblasti umístění, kde v konečné sezóně skončil klub na 4 místě, kdy po 
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skvělé základní části vypadalo umístění na mnohem vyšší pozice. Tato sezóna, ať uţ umístění 

mohlo být na vyšších příčkách, pomohla znovu přilákat diváky a fanoušky k utkáním 

extraligy ţen a stala se atraktivnějším pro občany města a regionu. Sezóna roku 2010/2011 

znamenala pro klub zvýšení svých ambicí na umístění. V této sezóně byly zakoupeny hráčky 

mezinárodní volejbalové úrovně, avšak tyto hráčky klubu nepřinesly tolik příznivé výsledky. 

V sezóně 2010/2011 skončil TJ Sokol F-M na  konečném šestém místě. V sezóně 2011/2012  

měl klub ambice umístit se do páté příčky extraligy, coţ hráčky TJ Sokol F-M splnily i přesto, 

ţe oddíl se v důleţitých momentech často spoléhal na mladé odchované hráčky. Pátá příčka 

sezóny 2011/2012 je pro klub kvalitním umístěním v tak prestiţní soutěţi jako extraliga 

volejbalu ţen, kde působí kluby vysoké úrovně, jako VK Agel Prostějov. Prostějov je 

volejbalovým klubem mezinárodního charakteru, působí zde mnoho zahraničních hráček, kde 

není překvapením obhájení, jiţ čtvrtého titulu mistra extraligy v řadě. 

 

3.3  Dotazník 

3.3.1 Charakteristika dotazování 

Respondenti vyplňovali písemně jeden typ dotazníku (viz. Příloha č 5. Dotazník), do něhoţ 

bylo zařazeno 20 otázek uzavřeného charakteru. Dotazník byl zaměřen na získávání informací 

formou přímého dotazu, zejména se soustředil na zájem, názory a vztah respondentů k 

volejbalovému oddílu TJ Sokol Frýdek-Místek. Účelem dotazníku byla snaha o nalezení 

dalších moţných cest rozvoje a zefektivnění činnosti volejbalového oddílu TJ Sokol Frýdek-

Místek s vyuţitím průzkumu trhu.  

 

3.3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Cílovou skupinou dotazníkového šetření byli návštěvníci extraligového volejbalového 

utkání ţen. Dotazník byl nabídnut všem návštěvníkům tohoto utkání. Celkem bylo rozdáno 50 

dotazníků, z toho se jich vrátilo řádně vyplněných 38, coţ je 76 % z celkového počtu 

distribuovaných. Dá se říci, ţe 76 % návratnost dat je velmi dobrým výsledkem. Vzhledem 

k tomu, ţe byli osloveni všichni návštěvníci utkání, jsou výsledky výzkumu relevantní.  
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 Základní charakteristika respondentů dotazníkového šetření   

V úvodní části dotazníkového šetření jsem se zaměřila na otázky, které měly za úkol 

rozdělit respondenty v rámci jejich charakteristiky podle pohlaví, podle věku a podle místa 

bydliště. Výsledky této úvodní části jsou uvedeny níţe: 

Obr. 3.2 Grafické znázornění otázky č. 1 

 

Zdroj:Vlastní 

Obr. 3.3 Grafické znázornění otázky č. 2 

 

Zdroj:Vlastní 
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Obr. 3.4 Grafické znázornění otázky č. 3 

 

Zdroj:Vlastní 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 38 respondentů, z toho 14 ţen a 24 muţů. Největší 

zastoupení (36,8 %) měla věková skupina 51 a více let, hned za touto skupinou následovala 

skupina respondentů ve věku 31 – 50 let (31,6 %). Nejvíce respondentů, 47,4 % tvoří 

obyvatelé města Frýdek-Místek. Je moţné vyvodit závěr o atraktivnosti tohoto sportu pro 

starší část zejména muţské populace města Frýdek-Místek.  

3.3.3 Vyhodnocení první části dotazníkového šetření 

V první části dotazníkového šetření odpovídali respondenti na otázky týkající se jejich 

zájmu o volejbal či jiný sport ve městě Frýdek-Místek. Plná znění jednotlivých otázek jsou 

uvedena přímo ve výsečových grafech, které znázorňují výsledky dotazníkového šetření.  

Obr. 3.5 Grafické znázornění otázky č. 4 
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Obr. 3.6 Grafické znázornění otázky č. 5 

 

Zdroj:Vlastní 

Obr. 3.7 Grafické znázornění otázky č. 6 

 

Zdroj:Vlastní 

Obr. 3.8 Grafické znázornění otázky č. 7 

 

Zdroj:Vlastní 
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Obr. 3.9 Grafické znázornění otázky č. 8 

 

Zdroj:Vlastní 

Obr. 3.10 Grafické znázornění otázky č. 9 

 

Zdroj:Vlastní 

Shrnutí první části dotazníkového šetření 

- 89,5% respondentů se zajímá o volejbal ve městě, 

- 52,6% respondentů se účastní volejbalových utkání jako divák, 21,1% jako fanoušek, 

- více neţ polovina respondentů se zajímá o jiný sport typický pro město Frýdek-Místek 

- o házenou  31%  a o fotbal 25,9%  

- 92,1% dotázaných soudí, ţe tyto sporty mají vyšší sledovanost, z toho 85,7% soudí, ţe 

je tomu tak díky vyšší podpoře,  

- 44,7% dotázaných soudí, ţe zájem o volejbal spíše klesá, a stejné procento je 

přesvědčeno o opaku (spíše ne).  
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3.3.4 Vyhodnocení druhé části dotazníkového šetření 

Druhá část dotazníkového šetření měla za cíl zjistit názory respondentů na účast TJ Sokol 

Frýdek-Místek v nejvyšší volejbalové soutěţi a taktéţ na činnost samotného volejbalového 

oddílu TJ Sokol Frýdek-Místek. 

Obr. 3.11 Grafické znázornění otázky č. 10 

 

Zdroj:Vlastní 

Obr. 3.12 Grafické znázornění otázky č. 11 

 

Zdroj:Vlastní 
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Obr. 3.13 Grafické znázornění otázky č. 12 

 

Zdroj:Vlastní 

Obr. 3.14 Grafické znázornění otázky č. 12 

 

Zdroj:Vlastní 

Obr. 3.15 Grafické znázornění otázky č. 13 

 

Zdroj:Vlastní 
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Obr. 3.16 Grafické znázornění otázky č. 14 

 

Zdroj:Vlastní 

Obr. 3.17 Grafické znázornění otázky č. 15 

 

Zdroj:Vlastní 

Shrnutí druhé části dotazníkového šetření 

- 100% respondentů ví, ţe TJ Sokol F-M hraje nejvyšší volejbalovou soutěţ, 

- 92,1% respondentů se někdy dříve účastnilo extraligy volejbalu jako divák, z toho 

65,7% dotázaných bylo nejvíce zklamáno vybavením haly a úrovní občerstvení, 

naopak 62,9% dotázaných vyjádřilo největší spokojenost s atmosférou v publiku, 

- 35,7% dotázaných soudí, ţe volejbalový klub TJ Sokol F-M hraje reprezentativní roli, 

a 26,8% respondentů soudí, ţe tento volejbalový klub má vliv na rozvoj tělesné 

výchovy dětí a mládeţe, 
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- 71,1% dotázaných si myslí, ţe pod TJ Sokol Frýdek-Místek je registrováno více ţen, 

z toho 55,9% si myslí, ţe to je díky specializaci na ţenský volejbal, a 32,3% tuto 

skutečnost přisuzuje vyššímu zájmu ţen o volejbal. 

 

3.3.5 Vyhodnocení třetí části dotazníkového šetření 

Třetí část dotazníkového šetření měla za cíl zjistit další moţnosti rozvoje činnosti 

volejbalového oddílu TJ Sokol Frýdek-Místek a taktéţ cesty, kterými by bylo moţné zájem 

občanů města Frýdek-Místek o extraligový volejbal zvýšit. 

Obr. 3.18 Grafické znázornění otázky č. 16 

 

Zdroj:Vlastní 
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Obr. 3.19 Grafické znázornění otázky č. 17 

Kdybyste měli ohodnotit důležitost daných prvků při navštíveném 
volejbalovém utkání, jakou by měly podle vašeho názoru váhu 

(oznámkujte jako ve škole)?  

 

Zdroj:Vlastní 

Obr. 3.20 Grafické znázornění otázky č. 18 

 

Zdroj:Vlastní 
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Obr. 3.21 Grafické znázornění otázky č. 19 

 

Zdroj:Vlastní 

Obr. 3.22 Grafické znázornění otázky č. 20 

 

Zdroj:Vlastní 

Shrnutí třetí části dotazníkového šetření 

- 73,7% respondentů se domnívá, ţe větší propagace by zvýšila zájem o extraligová 

utkání, 

- nejvyšší důleţitost z výše zmíněných prvků přisoudili respondenti atraktivnosti 

zápasů, vybavení haly a kvalitě soupeře a naopak nejmenší důleţitost přisuzují 

respondenti doprovodnému programu (cheerleaders) a občerstvení, 

- 44,7% dotázaných by bylo ochotno zaplatit za extraligový volejbalový zápas 0 aţ 40 
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- 81,6% dotázaných by přivítalo větší podporu pro rozvoj beach volejbalu ve městě 

Frýdek-Místek, 

- 56,9% respondentů se domnívá, ţe by tohoto záměru mohlo být docíleno s finanční 

podporou sponzorů a 35,3% s podporou města, pouze 7,8% dotázaných by si 

představovalo vyšší členské příspěvky a vyšší příjem ze vstupného. 

 

3.4 SWOT analýza 

V této části výzkumu zaměřeného na volejbalový oddíl TJ Sokol Frýdek-Místek se 

pokusíme vytvořit účinnou marketingovou strategii, kterou by oddíl mohl pouţít ke zlepšení 

marketingu a sportovní činnosti.  

Pro vytvoření SWOT analýzy bylo vyuţito předchozích výzkumných metod, jako 

rozhovoru a dotazníku. Dále to byly poskytnuté zdroje informací o financování a chodu 

organizace z kanceláří TJ Sokol Frýdek-Místek (viz. Příloha č. 7) a v neposlední řadě mé 

zkušenosti z extraligy jako hráčky ve zkoumaném období tří let. 

Díky těmto metodám byly popsány faktory zmiňované v (viz. kapitola 3.1.2), které 

slouţily k rozloţení do matice SWOT analýzy.  

Matice byla rozloţena na čtyři části, a to na: 

 silné stránky, 

 slabé stránky, 

 příleţitosti, 

 hrozby. 
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Tab.č.3.4: Matice SWOT analýzy 

TJ Sokol  

Frýdek-Místek 

Příležitosti Hrozby  

Olympijské 

Hry 

Podpora 

médií 

Zájem  

o sport 

Nový  

sponzor 

Jiný  

sport 

Odliv 

sponzorů 

Konkurenti 

v extralize 

volejbalu 

Ekonomika 

státu 

Silné 

stránky 

Zázemí 0 2 2 2 2 0 0 0 8 

Podpora města 

sponzorů 

0 2 2 2 2 -2 0 -2 4 

Zkušenosti 

v extralize 

2 0 2 2 0 0 -2 0 4 

Mládeţ 2 2 2 0 -2 0 -2 2 4 

Slabé 

stránky 

Internetový 

marketing 

0 -2 -2 0 -2 0 -2 0 -8 

Dlouhodobá 

strategie klubu 

-2 0 -2 2 -2 -2 -2 0 -8 

Zaměstnanci 

klubu 

0 0 0 2 0 -2 0 0 0 

Nízká 

propagace 

0 2 -2 2 -2 -2 -2 0 -4 

 2 6 2 12 -4 -8 -10 0 0 

Zdroj: Vlastní  

 

 3.4.1 Vyhodnocení matice SWOT analýzy 

Tato matice má charakter váhového ohodnocení nejdůleţitějších sloţek organizace TJ 

Sokol F-M a jeho okolí. V tabulce byly tyto sloţky ohodnoceny body -2, 0, 2. Bodem -2 byly 
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ohodnoceny prvky, v nichţ byly spatřeny moţnosti vylepšení této sloţky. Bodem 0 byly 

ohodnoceny sloţky, které nemají kladné ani záporné hodnocení, jsou neutrální, nijak se 

neovlivňují. Bod 2 pak byl přidělen kladnému hodnocení sloţek organizace či okolí, které na 

sebe mají dobrý vliv. 

Přístup silných stránek k externím faktorům. 

Silné stránky 

 Zázemí 

Ve velké míře ovlivňuje ve SWOT analýze příleţitosti vnějšího okolí. Ve SWOT analýze 

byla sloţka ohodnocena 8 body, tento výsledek byl nejvyšším ohodnocením. Ohodnocení 

vyjadřuje nejsilnější stránku organizace, na které by měla organizace stavět. Zázemí v klubu 

je příznivé pro hráčky extraligy, zaměstnance, pro nové sponzory a média. Můţe znamenat 

pro organizaci snadnější získávání talentovanějších hráček do svého extraligového týmu, nové 

finanční zdroje a podporu v reklamní činnosti organizace.  

 Podpora města a sponzorů 

Tato silná stránka byla ohodnocena téměř ve všech zvolených vnějších faktorech SWOT 

analýzy, to vypovídá o její důleţitosti. Ve výsledku byla ohodnocena 4 body. V hodnocených 

příleţitostech byla ohodnocena kladnými body, ve stanovených hrozbách můţe znamenat 

příliš vysokou hrozbu, proto se ve sloţce odliv sponzorů a ekonomika státu objevily záporné 

hodnoty. Tato stránka můţe být ovlivněna hrozbami. Pokud by statutární město nebo jiný 

sponzor měli se současnými či novými sponzory organizace nějaké nesrovnalosti, nemuseli 

by být ochotni v takové míře podporovat extraligu ţen TJ Sokol F-M. S ekonomikou státu 

podpora města i sponzorů zcela jistě souvisí. Při ekonomické krizi či nastavením nových 

omezujících podmínek ekonomiky celého státu by tito sponzoři nebo město nemuseli mít 

dostatek finančních zdrojů k tak vysoké podpoře extraligy ţen TJ Sokol F-M. 

 Zkušenosti v extralize 

Jsou další silnou stránkou organizace TJ Sokol F-M, která byla ohodnocena 4 body. 

Zkušenosti v extralize byly váhově hodnoceny hlavně v příleţitostech. V poloţce „olympijské 

hry“, kde by dostatečné a dlouhodobé zkušenosti s nejvyšší soutěţí ČR mohly znamenat 

moţný postup talentovaných, odchovaných hráček do reprezentace ČR a účast na 
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olympijských hrách. Taková účast hráček vytváří přirozenou reklamu pro organizaci TJ Sokol 

F-M.  Zájem o sport by mohl pomocí propagace této silné stránky rychleji narůst. Způsob 

propagace můţe oslovit nové sponzory v okolí TJ Sokol F-M. Hrozbou se můţou zkušenosti 

stát tehdy, kdyţ jsou niţší neţ u jiných týmů v extralize ţen a mohou znamenat negativní 

volbu hráček při přestupu do jiného týmu extraligy. 

 Mládeţ 

V tabulce byla silná stránka ohodnocena 4 body, tudíţ je to sloţka organizace podporující 

správný chod extraligy ţen TJ Sokol F-M, kterou nelze - jako i všechny ostatní - zanedbat. 

Skoro ve všech zmíněných příleţitostech a hrozbách je váhové hodnocení. Tak, jako 

zkušenosti s extraligou ţen mohou ovlivňovat postup talentů na olympijské hry, můţe i 

kvalitně vedená mládeţ přinést své kladné stránky pro olympijské hry i pro organizaci TJ 

Sokol F-M. Kvalitně vedená mládeţ snáze přiláká další osoby, které by měly zájem se tomuto 

sportu věnovat, dále také přiláká pozornost médií pro nové články a rozhovory s talenty. 

 

Přístup slabých stránek k externím faktorům. 

Slabé stránky 

 Internetový marketing 

S celkovým výsledkem -8 bodů patří internetový marketing mezi dvě nejslabší stránky 

organizace. Ve vztahu k externím faktorům jsou výsledky záporných hodnot očekávatelné. 

Slabý internetový marketing můţe znamenat slabý zájem médií a osob o sport. Kvůli nízké 

viditelnosti informací na internetových stránkách, na chatových serverech a malých zmínkách 

o volejbalovém druţstvu ţen můţe být vyvolána neochota zainteresovaných subjektů. 

Z vnějšího okolí můţe vzniknout hrozba změny přístupu volby, k jinému sportu a 

konkurenčním týmům extraligy.  

 Dlouhodobá strategie klubu 

Se stejným výsledkem -8 představuje druhou z nejslabších stránek marketingu organizace 

TJ Sokol F-M. Nemá-li klub dlouhodobou strategii, vzniká pro něj příleţitost s vytvořením 

nové strategie organizace s příchodem nového sponzora, a tím moţnost vytvoření a zaměření 

se na problematický prvek marketingu. Při nepřítomnosti této strategie jsou příleţitosti spíše 
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v záporných hodnotách, protoţe svědčí o důleţitosti vytvoření strategie. Zájem o sport a 

olympijské hry jsou v záporných hodnotách, protoţe z nich příleţitosti díky absenci 

dlouhodobé strategie zaměřené například na tyto sloţky externích faktorů, nemohou vznikat. 

Hrozby se vyskytují pouze v záporných bodech. To znamená, ţe při absenci dlouhodobé 

strategie klubu mohou mít hrozby na chod organizace ještě větší dopad. Větší hrozbou se při 

neexistenci dlouhodobé strategie klubu můţe stát jiný sport, a to tehdy, volí-li zájemci o sport 

svoji budoucí působnost v tom či onom klubu podle toho, který sport bude pro ně příznivější.  

 Zaměstnanci klubu 

Jsou zvláštní skupinou. Do SWOT matice byla zařazena tato slabá stránka s předpokladem, 

ţe se bude jednat alespoň o průměrně ohodnocenou stránku organizace, ale tato stránka 

dosáhla hodnoty 0. Hodnota 0 u této slabé stránky svědčí o její neutralitě. Znamená to, ţe není 

zcela jisté hodnotit tuto poloţku jako slabou stránku. Nízký počet zaměstnanců můţe být pro 

lehkou rozloţitelnost úkolů a niţší finanční ohodnocení plusem, ale v určitých podmínkách - 

při působení hrozby odlivu sponzorů - je mínusem, poněvadţ se ztrátou sponzora můţe být 

spojena ztráta zaměstnance. 

 Nízká propagace 

Tato stránka byla ohodnocena -4 body a ve výsledku nejméně negativně moţná proto, ţe 

snaha TJ Sokol F-M propagovat zápasy extraligy ţen formou výlepu plakátu na reklamní 

panely je, ale mohla by být určitě vyšší. Pro slabou stránku propagace můţe být velkou 

příleţitostí podpora médii a nový sponzor. Tyto příleţitosti spočívají ve vyšším financování a 

zintenzívnění propagace. Nízká propagace můţe mít za následek hrozbu ze strany jiného 

extraligového klubu, navíc případný odchod osob zabývajících se extraligou volejbalu do 

klubů s vyšší propagací, v nichţ si zároveň zvýší reklamu své osoby. Pokud bude nízká 

propagace ještě více klesat, můţe vyústit aţ v odchod sponzorů. Sponzoři nefinancují klub jen 

pro veřejný prospěch, ale hlavně kvůli reklamě plynoucí sponzorující firmě. 
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 Příležitosti 

 Nový sponzor 

Je zcela pochopitelné, ţe nový sponzor přináší pro TJ Sokol F-M mnoho nových 

příleţitostí. Hlavní příleţitostí je dostatečný přísun finančních prostředků k provozování a 

chodu extraligového týmu. Nedostatek sponzorů by znamenal neschopnost splácet výplaty 

hráčkám a trenérům, kteří by odešli do konkurujících extraligových týmů. Kromě toho by tato 

skutečnost způsobila nedostatek financí na cestování za extraligovými zápasy, na soustředění 

extraligového týmu, neschopnost vytvořit pro tým extraligy ţen TJ Sokol Frýdek-Místek 

celkové zázemí. 

 Podpora médií 

Je další důleţitou příleţitostí, kterou by měla organizace k podpoře propagace a moţnosti 

zefektivnění informovanosti lidí v okolí vyuţívat. Je zapotřebí vyuţívat veškerých 

dostupných sdělovacích prostředků, a tím působit na nové lidi v okolí, nové diváky, fanoušky 

a další osoby zajímající se o sport. Ţádoucím výsledkem je lepší informovanost sportovní 

společnosti. 

 Olympijské hry 

Díky velké atraktivnosti, historické tradici a oblíbenosti mohou olympijské hry podstatně 

ovlivnit diváky těchto her v zájmu o volejbal, protoţe se tento sport vyskytuje na 

olympijských hrách. Pokud by reprezentace České republiky dosáhla nečekaných výsledků, 

přispělo by to k vyššímu zájmu o volejbal. Pro TJ Sokol F-M by mohla vzniknout příleţitost, 

pokud by v této reprezentaci působily nějaké hráčky klubu. 

 Zájem o sport 

V současné době roste celkový zájem o sport a mnoţství volného času. Vyuţitím tohoto 

aspektu by TJ Sokol mohl těţit mnoha způsoby. Například organizováním sportovních akcí 

pro veřejnost za přítomnosti hráček extraligy TJ Sokol F-M, které by se mohlo stát přínosem 

pro motivaci mladých talentovaných hráček nebo sponzorů. 
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Hrozby 

 Konkurence v extraligových týmech 

I přesto, ţe extraligy volejbalu ţen ČR se účastní pouze 10 týmů, je znát velmi napjaté 

prostředí, zvláště v období po ukončení volejbalové sezóny. Je to období, kdy spoustám 

hráček končí sportovní smlouva a nastává čas přestupů právě v rámci těchto extraligových 

týmu na další sezónu. Je to konkurenční boj jako na jiném segmentu trhu. Manaţeři lobbují za 

nejlepší hráčky, trenéry a výhody vůči ostatním týmům. Pro TJ Sokol F-M je tato hrozba 

nejvíce váhově ohodnocena, neboť na zvolených a nominovaných hráčkách a trenérech stojí 

budoucnost extraligy TJ Sokol F-M. Pokud tito lidé dostanou lepší nabídky u konkurentů je 

extraliga ţen ohroţena, lepší skladbou hráček a výkonného týmu v konkurujícím týmu. 

 Odliv sponzorů 

Je druhou největší hrozbou matice SWOT analýzy TJ Sokol F-M, která byla váhově 

ohodnocena -8 body. Odliv sponzorů by pro TJ Sokol F-M znamenal sníţení moţnosti 

financování a podpory pro oddíl extraligy ţen. Důsledkem by mohl být úpadek sportovní 

činnosti ve městě ale i sestup sportovního oddílu do niţší soutěţe ţen. 

 Jiný sport  

Ve Frýdku-Místku je největším konkurentem v oblasti sportu basketbal. Zde se vytváří 

hrozba, ţe talentované mladé hráčky si vyberou jiný sport neţ volejbal. Dále vzniká jisté 

ohroţení z nedostatku mládeţe pro vykonávání sportovní činnosti. 

 Ekonomika státu 

Je neovlivnitelným vnějším faktorem, který naopak sportovní organizaci můţe ovlivňovat 

aţ příliš, ale ne vţdy pozitivně. Současným faktorem, který ovlivňuje všechny organizace 

působící na trhu, je například zvyšování daně z přidané hodnoty. 
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4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ A DOPORUČENÍ 

Pouţitím první metody výzkumu, rozhovoru, byl zjištěn způsob vedení, financování a 

ekonomická situace oddílu. Otázky obsaţené v rozhovoru tedy vyhodnocovaly způsob vedení 

tázaného manaţera, dovednosti a schopnosti, které v manaţerské praxi vykonává. V oblasti 

ekonomické situace a financování oddílu byla vyhodnocena kladně práce se sponzory v rámci 

regionální působnosti. Byl zde uveden způsob, jak udrţet podporu oddílu sponzorů či přilákat 

sponzora nového, a to zkvalitněním a zefektivněním reklamní nabídky. Byl zde vyjádřen 

pohled na ekonomiku státu, která ovlivňuje ekonomické chování všech sportovních klubů, 

které jsou závislé na rozhodnutích a regulacích státu. Pro TJ Sokol F-M to znamená sníţení či 

zvýšení dotací, které vyuţívá hlavně k podpoře výchovy volejbalové mládeţe. Dále byla ve 

velké míře objasněna problematika důleţitosti umístění, která byla hlavním zdrojem 

informací k vypracování SWOT analýzy. Byl popsán dopad špatného umístění na oddíl TJ 

Sokol F-M, sponzory i diváky. Jako zjevné se ukázalo, ţe špatné umístění ovlivňuje i samotné 

hráčky, případné nové hráčky a motivaci těchto hráček do dalších let, poněvadţ partneři 

mohou vlivem špatného umístění zvolit kvůli sníţení efektivity své reklamy niţší financování.  

Další metodou, která se zaměřovala na průzkum trhu, zjišťování informací v oblasti zájmu, 

názorů a vztahů respondentů k sportovnímu klubu TJ Sokol F-M, oddílu extraligy volejbalu 

ţen a volejbalu ve městě, byl dotazník. Dotazníková metoda zmapovala věkové skupiny a 

pohlaví diváků extraligových utkání. Bylo zjištěno, ţe utkání se účastní ve velké míře muţi 

staršího věku. Z toho se mohou odvíjet nová zaměření činnosti TJ Sokol F-M na zařízení 

v hale, pohodlnější tribunu či přizpůsobený doprovodný program pro starší muţskou většinu 

v hledišti. Tento argument je podpořen další otázkou, která odkryla názor na vybavení a halu 

pro oddíl extraligy volejbalu ţen. 65,7% diváků ohodnotili vybavení a halu jako druhý 

nejdůleţitější prvek a zároveň v další otázce doporučili zlepšení těchto atributů. 62,9% 

respondentů je spokojeno s atmosférou v publiku.  

Poslední zmíněnou metodou je SWOT analýza, která je nejlepší metodou výzkumu 

k získání informací okolního vnějšího a také vnitřního prostředí. K vyhodnocení byly pouţity 

preference, názory respondentů a vedení sportovního klubu TJ Sokol F-M. Tato analýza 

pomohla nalézt cestu k dosaţení stanoveného cíle. Ze SWOT matice byly vybrány dvě 

nejslabší stránky klubu, a to internetový marketing a nízká propagace a dvě nejsilnější hrozby, 

kterými jsou pro klub konkurence v extraligových týmech a odliv sponzorů. Dále SWOT 
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matice vyhodnotila největší příleţitosti klubu, kterými jsou podpora medií nebo nový 

sponzor. 

Doporučení pro klub TJ Sokol Frýdek-Místek 

Zvolená doporučení pro sportovní klub TJ Sokol Frýdek-Místek, vyplývající z 

vyhodnocení rozhovoru: 

 TJ Sokol Frýdek-Místek by měla posílit svou činnost ve vylepšování reklamních 

sluţeb pro stávající sponzory. Měla by jim nabídnout nová místa k zviditelnění 

jejich reklam, např. pomocí světelných reklamních poutačů či větším počtem 

nátisků reklam na dresy hráček extraligy. 

 TJ by se měla zaměřit také na získávání nových sponzorů. Aktuálně na podporu ze 

strany Moravskoslezského kraje. 

Zvolená doporučení pro sportovní klub TJ Sokol Frýdek-Místek, vyplývající z 

vyhodnocení dotazníku: 

Vedení by si z tohoto vyhodnocení mohlo vyvodit závěry, které by pomohly tyto aspekty 

zkvalitnit.  

 Lze říci, ţe extraliga volejbalu ţen ve městě Frýdek-Místek má věrné diváky a 

fanoušky, na kterých by měli vedoucí stavět. Přínosné by bylo bezesporu vytvoření 

fanklubu extraligy volejbalu ţen na internetových stránkách, kde by se mohli tito 

fanoušci vyjadřovat k utkáním či jiné problematice, zařízení dopravy k venkovnímu 

utkání, moţnosti poskytování autogramiády nebo vytvoření propagačních materiálů 

(vlajek s logem klubu, prodejem dresů se jmény hráček atd.). 

 Pro klub plyne z dotazníku moţnost změny cenové politiky. V otázce respondenti 

odpověděli, ţe by byli ochotni zaplatit za extraligová utkání ve volejbale větší 

finanční částku neţ doteď. 89,4 % je ochotno zaplatit vyšší vstupné za extraligové 

utkání ve volejbale. Proto by klub měl tato východiska důkladně zváţit a navrhnout 

nové ceny vstupného. 

 Novou moţností rozvoje by mohlo být zvýšení stávající propagace extraligových 

utkání. Vytvořila by se nová příleţitost k vyšší sledovanosti a příchodu nových 

diváků. Toho je moţné dosáhnout zkvalitněním a zvýšením informovanosti občanů 

ve městě a regionu, a to větším počtem výlepu plakátů na viditelnějších místech za 
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pomoci mediálních partnerů (viz. Příloha č. 4), aby byla touto propagací „zasaţena“ 

co nejširší veřejnost. 

 Inovací by mohlo být vytvoření sportovní haly pro beach volejbal. Podporu beach 

volejbalu by uvítalo celých 81,6% z respondentů. 

 

V této části práce byly shrnuty poznatky ze všech analyzovaných prvků a byly vytvořeny 

modely SWOT strategií klubu TJ Sokol F-M, ze kterých byl vybrán nejvhodnější model, a to 

tato zvolená strategie: 

Možné strategie: 

 W – O (slabé stránky neutralizované příleţitostmi) → Díky příleţitostem 

z vnějšího okolí by mohly být neutralizovány slabé stránky TJ Sokol F-M. Přístup k 

existenci dlouhodobé strategie by mohl být změněn s příchodem nového sponzora 

do TJ Sokol F-M. Dostatek budoucích vyšších příjmů by znamenal moţnost 

zaměření činnosti oddílu na zefektivnění jednotlivých sloţek marketingu. Podpora 

ze strany médií by mohla zlepšit úroveň internetového marketingu extraligy 

volejbalu ţen. To by mohlo znamenat přispět v globálním meřítku k rozvoji 

sportovního klubu TJ Sokol F-M, zvýšit dosavadní propagaci, sledovanost 

extraligových utkání a vzbudit tak vyšší zájem o extraligu volejbalu ţen. Moţnými 

činnostmi s příchodem nového sponzora by mohly být: 

 Zefektivnění propagace, a to podpořením prodeje pomocí soutěţí před či po utkání, 

například losováním lístků o ceny, které vloţil nový sponzor do těchto soutěţí, to by 

pro sponzory mohla být nová forma reklamy. 

Moţné vylepšení nízké propagace - přímého marketingu - pomocí vyuţití 

příleţitosti zvýšením zájmu o sport: 

 Vytvoření letáků a bulletinů, v nichţ by mohly být  rozhovory s hráčkami extraligy 

ţen volejbalu TJ Sokol F-M a jejich fotografie nebo vytvoření kalendářů 

s fotografiemi hráček či oddílů TJ Sokol F-M  s různým námětem. 

Zlepšení vztahů s veřejností pomocí podpory médií: 

 Zlepšení vztahů s veřejností nejen se sponzory, ale i spolupráce s ústavy se sociálně 

slabými, například návštěvou středisek tělesně postiţených či domova dětí nebo 

odehráním exhibičních utkání. Tyto akce by mohly přispět k zlepšení jedné 

z důleţitých sloţek komunikačního mixu marketingu- Public relations (PR). V PR 
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jsou skryty nové cesty, které nezávisí pouze na sponzoringu. Takové akce 

s podporou médií mohou přispět ke kladným odezvám okolí. 

 Zlepšení internetového marketingu pomocí jedné z příleţitostí: Vytvořením takové 

internetové strategie, která pomůţe maximalizovat zájem o tento sport 

s minimálními náklady pro TJ Sokol F-M. Je potřeba vylepšit dosavadní internetové 

stránky strukturou, vzhledem a obsahem. Poskytnout v nich fanouškům TJ Sokol F-

M místo, tzv. fanzónu, k vyjádření jejich názorů k utkání, k hráčkám a celé 

problematice klubu TJ Sokol FM. K posílení internetového marketingu klubu je 

zapotřebí vytvořit internetovou marketingovou strategii, v níţ musí být stanoveny 

cíle, segment trhu, jakého zákazníka chce klub oslovit a jak ho chce zaujmout, 

nesmí být přeceněny síly a pozice klubu a hlavně nesmí být podceněna konkurence i 

v oblasti internetových stránek. 

Jaké sloţky musí klub pro svůj internetový marketing v nové cestě k dosaţení cílů 

zohlednit? 

 Public relations (PR) na internetu – jsou nedílnou součástí dobrého 

internetového marketingu, díky PR je klub schopen se zákazníkům neustále 

připomínat, například odkazováním na klubové stránky na viditelných a 

kvalitních místech internetu. 

 Optimalizace pro vyhledávání – je důleţitým krokem internetového marketingu, 

kdy je nutné najít správná a často vyhledávaná slova, které pomůţou zviditelnit 

internetové stránky klubu.  

 Profil klubu na veřejné síti (Facebook) – Při tvorbě profilu je třeba se zaměřit na 

správné cílové skupiny veřejnosti, která se bude schopna vyjadřovat k tématům 

na profilu. Pokud by se uskutečnil špatný výběr skupiny veřejnosti, například 

moc mladí lidé, mohlo by to způsobit jejich nedostatek aktivity komentářů 

k profilu klubu. Výrazný pokles aktivity veřejnosti by znamenala pro profil 

klubu sníţení EdgeRank, coţ jsou hodnoty, podle kterých se objevují u přátel 

skupiny nejvíce komentované statusy a odkazy daných profilů. Čím víc je profil 

komentován, tím víc je zviditelněn na internetu.  

Fungování tohoto internetového marketingu je podmíněno z velké části úsilím 

hráček a vedením klubu. Ti budou muset strávit nad komentováním, podáváním 

informací, rozhovorů a článků na tyto servery více času. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu celkového managementu a marketingu klubu 

TJ Sokol Frýdek-Místek. Dílčím cílem bylo vytvořit moţné cesty k posílení marketingu a 

managementu klubu, a tím i jeho pozice na trhu. 

V bakalářské práci byla nejprve vysvětlena teoretická východiska potřebná k pozdější 

moţné aplikaci na daný zkoumaný subjekt. V práci byly uvedeny základní pojmy z oblasti 

managementu, marketingu, sportu a dalších specifických odvětví, jako sportovní management 

a marketing. Pomocí metod a technik výzkumu byla v další části bakalářské práce provedena 

analýza klubu TJ Sokol Frýdek-Místek, díky níţ bylo dosaţeno stanovených cílů bakalářské 

práce. 

Z celkové analýzy klubu TJ Sokol Frýdek-Místek bylo zjištěno, ţe manaţer vykonává 

kvalitní činnost a je hlavním „motorem“ klubu, budoucnost organizace z velké míry stojí na 

něm a jeho přístupu k vedení klubu. Z výzkumu byly definovány nejdůleţitější slabé stránky 

klubu, jako je internetový marketing a nízká propagace, které je zapotřebí zlepšit, proto byly 

navrţeny cesty a strategie, jak tohoto zkvalitnění dosáhnout. Navrhovaná řešení jsou 

pro stávající činnosti manaţera klubu TJ Sokol F-M pouze doplňujícími. Výzkum potvrdil 

existenci nedostatků v určitých marketingových oblastech. Největší marketingové nedostatky 

byly spatřeny v internetovém marketingu a propagaci, pro které byly nalezeny cesty 

k zefektivnění v této činnosti. Nalezení těchto cest bylo přáním nejen hráček a vedení klubu, 

ale i přáním široké veřejnosti a fanoušků klubu TJ Sokol F-M. 

Není zcela jisté, jestli navrţená strategie bude dostatečně ekonomicky úspěšná, ani na kolik 

bude účinná, ale je to moţné řešení, o které stojí za to se pokusit. Ke splnění navrţené 

strategie je nutné přispět vlastním úsilím hráček a vedení klubu TJ Sokol F-M. 

Náměty pro další zpracování bakalářských prací by mohly být zaměřeny více na 

specializaci a rozbor daných prvků. Zpracovávanými tématy by tak mohly být: „Analýza 

finančních prostředků klubu TJ Sokol Frýdek-Místek“ nebo „Vytvoření dlouhodobé strategie 

rozvoje klubu TJ Sokol Frýdek-Místek.“ 
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Příloha č. 1 

Stanovy 

 

Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce 
sokolské a schválené dne 21. února 1990 pod čj. OV-154/P-90 ve znění změn a 
doplňků, vzatých ministerstvem vnitra České republiky na vědomí podle § 11 
zákona č. 83/1990 Sb. pod č.j. VSP/1-1311/90-R ze dne 30.7.1990, 1.3.1991. 
16.2.1993, 2.1.1996 a změněné usnesením výboru České obce sokolské dne 
14.4.1996, sjezdem České obce sokolské dne 31.5.1998, výborem České obce 
sokolské 25.11.2000, sjezdem České obce sokolské 24.6.2001, výborem České 
obce sokolské 27.4.2002, 7. sjezdem České obce sokolské 20.6.2004 a 9. 
sjezdem České obce sokolské 20.6.2010  

 

(Úplné znění)  

STANOVY  

 

České obce sokolské  
 

Čl. 1  

Název, sídlo a právní postavení  

 

1.1. Název: Česká obec sokolská (zkráceně ČOS).  

1.2. Sídlem ČOS je Praha - Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá 
Strana.  

1.3. ČOS je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zák. č. 83/1990 Sb. právnickou 
osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti. 1)  

1.4. ČOS je dobrovolné a nezávislé demokratické občanské sdružení. Organizačními 
jednotkami sdružení jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy, jejichž právní 
subjektivita je založena ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) zák. č. 83/1990 
Sb., čl. 6 odst. 1 stanov ČOS registrovaných na Ministerstvu vnitra České republiky a 
§ 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku.  
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Nižší organizační jednotky ČOS nemohou být samostatně registrovány na 
Ministerstvu vnitra České republiky jako občanská sdružení.  

1.5. Zahraniční sokolské organizace považuje Česká obec sokolská za bratrskou 
součást sokolského hnutí. Při respektování platného právního řádu České republiky s 
nimi bude ČOS spolupracovat, jestliže se samy pro tuto spolupráci rozhodnou.  

 
Čl. 2 

Cíle a poslání 

 
2.1. Posláním a cílem ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů vychovávat je 
k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a 
náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a 
ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, 
přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.  

__________________________________________  

1) § 18 občanského zákoníku  

2.2. Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně 
občanů naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, 
společenské a kulturní činnosti, výchovy k mravnosti a občanské odpovědnosti.  

2.3. Orgány ČOS, žup a jednot v rozsahu své působnosti zejména:  

2.3.1. podporují vznik a činnost sokolských jednot a žup, pomáhají jim a činí 
opatření, aby je udržely v činnosti a zajistily jejich majetek pro spolkové účely,  

2.3.2. organizují tělesnou výchovu a sport, kulturní a společenskou činnost pro 
vyplnění volného času, k upevnění zdraví či ke zlepšení tělesné a duševní 
výkonnosti a duchovní úrovně svých členů,  

2.3.3. organizují i výkonnostní a vrcholový sport a tím podporují soutěživost členů v 
různých oblastech,  

2.3.4. propagují a rozvíjejí sokolské tradice a ideály a prohlubují a šíří poznání 
sokolské myšlenky,  

2.3.5. zajišťují po metodické stránce tělocvičný a sportovní proces s cílem jej stále 
zdokonalovat a přijímat nové myšlenky, formy i činnosti při současném respektování 
etických zásad olympijského hnutí, včetně zákazu používání nedovolených 
podpůrných prostředků. Přitom vedou sokolské sportovce k tomu, aby chránili a 
rozvíjeli morální a etické základy sportu a aby chránili sport a sportovce před 
zneužíváním pro politické a komerční cíle,  
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2.3.6. stanoví zásady pro hospodaření s majetkem a jeho ochranu a vytvářejí 
předpoklady pro vlastní podnikatelskou činnost sokolských jednot, žup i ČOS v 
souladu s platnou právní úpravou,  

2.3.7. spolupracují se sokolskými organizacemi v zahraničí a také s tělovýchovnými, 
sportovními a dalšími zájmovými organizacemi v ČR i zahraničí,  

2.3.8. usilují o účast ve sportovní reprezentaci státu, uskutečňují a rozvíjejí 
mezinárodní styky včetně členství v mezinárodních organizacích,  

2.3.9. programově, tématicky a organizačně zajišťují přípravu i realizaci 
všesokolských sletů,  

2.3.10.metodicky řídí archivování současné i historické sokolské dokumentace.  

 
Čl. 3 

Symbolika ČOS 

 
3.1. Symboly ČOS jsou znak kS

l , odznak „Na stráž!“ a prapor ČOS, pták sokol a 
sokolský kroj.  

3.2. Sokolský pozdrav je „Nazdar!“.  

3.3. Členové ČOS se oslovují „sestro“, „bratře“.  

3.4. Vzhled a provedení sokolských symbolů - znaků a krojů, jakož i způsob užívání 
historických symbolů, odznaků a krojů určuje předsednictvo ČOS (dále jen „P ČOS“) 
zvláštními pokyny.  

3.5. Organizační jednotky ČOS mohou užívat své znaky a prapory s využitím 
symbolů a znaků ČOS.  

 
Čl. 4 

Členství v ČOS 

 
4.1. Členství v ČOS je individuální. Členy ČOS se mohou stát ti, kteří se ke členství 
dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se stanovami ČOS. U nezletilých musí být na 
přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. Zájemce o členství souhlasí 
podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a 
jejích organizační jednotek a pojištění členů byla poskytnuta jeho osobní data v 
rozsahu - jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, případně doručovací adresa.  

4.2. Členství vzniká rozhodnutím výboru příslušné tělocvičné jednoty Sokol (dále jen 
„jednota“), případně orgánu, pověřeného výborem jednoty, o přijetí zájemce do ČOS, 
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o jeho registraci v jednotě a příslušnosti k ní. Dokladem o členství v ČOS je členský 
průkaz s fotografií člena, podepsaný oprávněnými statutárními zástupci jednoty, 
opatřený razítkem jednoty a vylepenými příspěvkovými známkami na příslušné 
období.  

4.3. Rozhodnutí o vzniku členství musí být učiněno do 60 dnů od podání přihlášky. 
Není-li zájemce přijat, musí mu být toto rozhodnutí v této lhůtě písemně sděleno i s 
poučením o právu podat odvolání v 15tidenní lhůtě od doručení rozhodnutí k valné 
hromadě (dále jen „VH“) jednoty, která rozhodne s definitivní platností.  

4.4. Člen ČOS může hostovat v jiné sokolské jednotě, než ve které je registrován, 
pouze se souhlasem výborů obou jednot. Členem výboru jednoty může být pouze v 
jedné jednotě.  

4.5. Členství v ČOS zaniká tím, že člen ČOS  

4.5.1. oznámil písemně výboru jednoty, že z ČOS vystupuje,  

4.5.2. byl vyškrtnut nebo vyloučen,  

4.5.3. zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.  

4.6. Vyškrtnut bude člen, který bez vážného důvodu je dlužen členské spolkové 
příspěvky za uplynulý kalendářní rok nebo neplní jiné závazky po období delší než 
jeden rok. Činnost v oddílech bez zaplacení členských oddílových příspěvků, pokud 
jsou stanoveny, není přípustná.  

4.7. Vyloučen může být člen, který  

4.7.1. hrubě porušil stanovy ČOS,  

4.7.2. opakovaně porušil stanovy ČOS přes písemné upozornění,  

4.7.3. byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,  

4.7.4. užíval prokazatelně nedovolené podpůrné prostředky při sportovní činnosti.  

4.8. Návrh na vyloučení člena projedná výbor jednoty na své schůzi, na kterou musí 
být člen písemně pozván alespoň 15 dnů předem. Pokud se nedostaví bez řádné 
omluvy, může výbor jednat i v jeho nepřítomnosti. K platnosti usnesení výboru o 
vyloučení člena je nezbytný souhlas nejméně dvou třetin všech členů výboru.  

Výbor jednoty zašle rozhodnutí o vyloučení člena župě i přímo ČOS.  

Usnesení o vyloučení musí být členovi i s odůvodněním vyloučení doručeno osobně 
nebo zasláno poštou do vlastních rukou do 15 dnů s upozorněním, že se může do 15 
dnů od doručení odvolat k předsednictvu župy. K projednávání odvolání musí být 
odvolatel župou písemně pozván alespoň 15 dnů předem.  
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Proti pravomocnému rozhodnutí předsednictva župy může výbor jednoty i vyloučený 
člen podat do 60 dnů stížnost k P ČOS, proti jehož rozhodnutí není přípustný žádný 
opravný prostředek.  

4.9. Vyloučení člena může být v méně závažných případech též podmíněné - se 
stanovením zkušební doby na 1- 2 roky. Pro zkušební dobu stanoví výbor jednoty 
přiměřená omezení spolkových práv člena.  

4.10. O opětovném přijetí vyloučeného člena do ČOS může rozhodnout výbor 
jednoty pouze po předchozím souhlasu župy a P ČOS.  

4.11. Zánikem členství nezaniká povinnost vyrovnat všechny dlužné částky a 
závazky.  

4.12. Čestné členství v ČOS je ve výjimečných případech možné. Způsob jeho 
udělování stanoví zvláštní předpis.  

 
 
 
 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů 

 
5.1. Člen ČOS, jestliže plní své povinnosti vyplývající ze stanov, má právo:  

5.1.1. účastnit se cvičení, soutěží, tělocvičných a sportovních akcí a vystoupení, 
kulturní a společenské činnosti v jednotě, župě i v rámci ČOS,  

5.1.2. účastnit se schůzí odborů, oddílů a komisí, kterých je členem, vyslovovat své 
názory a podávat návrhy. Nezletilí mají kromě toho právo účastnit se VH bez práva 
hlasovat,  

5.1.3. účastnit se školení, seminářů a srazů pořádaných příslušnými složkami ČOS,  

5.1.4. seznámit se se stanovami ČOS a ostatními spolkovými předpisy a 
rozhodnutími, používat symboly ČOS a nosit sokolský kroj,  

5.1.5. předkládat návrhy či stížnosti všem orgánům ČOS,  

5.1.6. být přizván k jednáním, která se týkají jeho osoby. Při rozhodnutí v jeho 
neprospěch má právo se do 15 dnů odvolat k výboru jednoty. Pokud v 1. instanci 
rozhodl výbor jednoty, může se tento člen odvolat k předsednictvu příslušné župy, 
které rozhodnutí buď potvrdí, nebo je zruší a vrátí výboru jednoty k novému 
projednání.  

5.2. Zletilý člen má kromě toho právo :  
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5.2.1. účastnit se VH jednoty s hlasem rozhodujícím a volit na ní, pokud se nejedná o 
VH delegátů podle čl.7.6.2 stanov,  

5.2.2. být volen nebo jmenován do všech orgánů a funkcí na všech organizačních 
stupních ČOS, pokud s tím souhlasí.  

5.3. Člen ČOS má zejména povinnost :  

5.3.1. řídit se stanovami ČOS i ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími, jednat 
vždy v duchu sokolských idejí, zásad mravní čistoty tělocvičné a sportovní činnosti a 
zásad fair play,  

5.3.2. nepoškozovat svým jednáním dobrou pověst sokolského hnutí, ale naopak 
svou činností přispívat k jeho rozvoji i k rozvoji demokratické společnosti,  

5.3.3. chránit podle svých možností majetek jednot, žup a ČOS proti zneužití, zničení 
nebo odcizení a přispívat k jeho hospodárnému využití, nepoškozovat ekonomické 
zájmy jednot, žup a ČOS, zejména v případě možných střetů zájmů,  

5.3.4. řádně a iniciativně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen nebo jmenován. Za 
výkon funkce odpovídá orgánu, který ho zvolil nebo jmenoval, pokud není ve 
stanovách uvedeno jinak,  

5.3.5. řádně platit členské spolkové a členské oddílové příspěvky i ostatní platby, 
které jsou pro členy stanoveny,  

5.3.6. chránit životní prostředí a přispívat k jeho zvelebování.  

 
Čl. 6 

Organizační uspořádání ČOS 

 
6.1. Česká obec sokolská má tři organizační stupně:  

6.1.1. tělocvičná jednota Sokol (dále jen „jednota“)  

6.1.2. sokolská župa (dále jen „župa“)  

6.1.3. ČOS  

Organizačními jednotkami ČOS s právní subjektivitou jsou jednoty a župy. 
Organizační jednotky jsou právnické osoby.  

6.2. Název jednoty začíná slovy „Tělocvičná jednota Sokol“ (ve zkratce „T.J.Sokol“), 
za nimiž následuje místopisné označení jednoty. Výjimky povoluje P ČOS. Za název 
jednoty je možné připojit upřesňující doplňky, např. „-ČOS“, jméno sponzora apod.  
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6.3. Název župy začíná slovy „Sokolská župa“, za nimiž následuje historické, 
místopisné či jiné označení župy, schválené P ČOS.  

6.4. Základním dokumentem ČOS jsou její stanovy, které jsou pro všechny členy, 
organizační jednotky a orgány na všech organizačních stupních ČOS závazné a ze 
kterých musí vycházet všechny řády a další spolkové normy, předpisy a rozhodnutí.  

 
 

Čl. 7 

Tělocvičná jednota (dále jen „jednota“) 

 
7.1. Základní organizační jednotkou ČOS je tělocvičná jednota sdružená v sokolské 
župě.  

7.2. Pro vznik jednoty je třeba ustavit alespoň tříčlenný přípravný výbor, který svolá 
ustavující VH. Pokud tato VH přijme stanovy ČOS a podle nich zvolí orgány a 
činovníky jednoty, může výbor jednoty požádat prostřednictvím územně příslušné 
župy o přijetí do ČOS. O přijetí rozhoduje P ČOS s právní účinností dnem rozhodnutí 
P ČOS.  

Jednota jako právní subjekt vzniká na základě rozhodnutí P ČOS o přijetí jednoty do 
ČOS a o její registraci v ČOS, v němž musí být uveden den vzniku.  

7.3. Jednota má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí svěřily 
jiné jednoty, župy, ČOS, případně jiné právní subjekty.  

7.4. Vlastní činnost je v jednotě organizována v odborech, sborech, oddílech a 
komisích, případně jiných útvarech (složkách).  

7.5. Orgány jednoty jsou:  

7.5.1. valná hromada jednoty,  

7.5.2. výbor jednoty,  

7.5.3. kontrolní komise (dále jen „KK“) jednoty, resp. člen pověřený kontrolou.  

7.6. Valná hromada jednoty (dále jen VH jednoty)  

7.6.1. VH jednoty je nejvyšší orgán jednoty. Svolává ji výbor jednoty nejméně jednou 
ročně, zpravidla do 30 dnů po roční účetní závěrce, a to způsobem v místě obvyklým 
alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program VH.  

7.6.2. VH se mohou zúčastnit všichni zletilí členové jednoty (s hlasem rozhodujícím) 
a nezletilí členové bez možnosti hlasovat. Výbor jednoty, která má více než 100 
zletilých členů, může rozhodnout o konání VH s využitím delegačního principu s tím, 
že minimální počet delegátů je 30 a je vyšší než desetina počtu zletilých členů 
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jednoty. Klíč pro volbu delegátů a jejich náhradníků s hlasem rozhodujícím, které volí 
zletilí členové jednoty ve svých odborech, oddílech a sborech, stanoví výbor jednoty. 
V tomto případě se VH mohou zúčastnit všichni zletilí i nezletilí členové, ale pouze s 
hlasem poradním.  

7.6.3. Jednání VH může být ve stanovenou dobu zahájeno, dostaví-li se nadpoloviční 
většina všech zletilých členů, resp. zvolených delegátů s hlasem rozhodujícím, 
případně jejich náhradníků. Nesejde-li se potřebný počet zletilých členů, resp. 
delegátů (náhradníků) ve stanovenou dobu, koná se VH o 30 minut později, pokud 
bude přítomna alespoň čtvrtina všech zletilých členů, případně polovina delegátů 
(jejich náhradníků). Tento minimální stav přítomných musí trvat po celou dobu konání 
VH až do jejího ukončení. Jinak předsedající VH rozpustí. Výbor ji svolá bez 
zbytečných odkladů znovu.  

7.6.4. K projednání zvláště důležitých neodkladných záležitostí svolá výbor jednoty 
do 30 dnů mimořádnou valnou hromadu, a to na základě:  

7.6.4.1. usnesení výboru jednoty přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů 
výboru  

jednoty nebo  

7.6.4.2. žádosti alespoň jedné třetiny všech zletilých členů jednoty nebo  

7.6.4.3. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK jednoty.  

7.6.5. Valná hromada jednoty zejména:  

7.6.5.1. projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru jednoty o činnosti, o 
hospodaření jednoty za uplynulý rok včetně zprávy o majetkových pohybech, 
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, plán činnosti a rozpočet na příští období a zprávu 
KK jednoty,  

7.6.5.2. rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty a o nakládání s 
nemovitým majetkem v souladu s ustanovením čl. 10.1. stanov,  

7.6.5.3. rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě,  

7.6.5.4. rozhoduje o tom, do které župy v rámci příslušného kraje se jednota přihlásí, 
případně o přechodu z jedné do jiné župy v rámci příslušného kraje.  

7.6.6. Před skončením funkčního období výboru jednoty stanoví VH počet členů 
výboru jednoty a volí starostu, místostarostu a jednatele jednoty, další členy výboru 
jednoty, jejich náhradníky, a to včetně náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a předsedy 
odboru sportu (dále jen „OS“), které v jejich nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu 
práv a povinností jejich zástupci zvolení valnou hromadou. Funkce starosty, 
jednatele a hospodáře jsou navzájem neslučitelné.  
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Pokud ale existují v jednotě cvičitelské sbory, vzdělavatelský odbor a OS, volí 
náčelnici, náčelníka, vzdělavatele a předsedu OS a jejich zástupce tyto sbory a 
odbory a valná hromada bere jejich volbu na vědomí.  

VH volí také členy a náhradníky kontrolní komise jednoty. V jednotách s menším 
počtem zletilých členů než 50 volí na místo kontrolní komise jednoty člena 
pověřeného kontrolou.  

7.6.7. V období před skončením funkčního období výboru župy volí delegáty a jejich 
náhradníky na župní VH a vyslance a jejich náhradníky do výboru župy podle klíče 
určeného župou, může doporučit kandidáty na členství do předsednictva župy a do 
KK župy a kandidáty na členství v ústředních orgánech ČOS.  

7.7. Výbor jednoty  

7.7.1. Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty, řídí činnost jednoty v období 
mezi VH a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny 
jinému orgánu. Schází se nejméně šestkrát do roka a je svoláván starostou. Je 
odpovědný VH.  

7.7.2. Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti 
místostarosta jednoty. Písemné právní úkony podepisují za jednotu starosta nebo v 
jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty a dále jednatel nebo další výborem určený 
člen výboru.  

7.7.3. Výbor jednoty zejména:  

7.7.3.1. zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a 
ústředních orgánů ČOS,  

7.7.3.2. rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty,  

7.7.3.3. sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období,  

7.7.3.4. zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, sportovní oddíly a komise 
(např. disciplinární a smírčí),  

7.7.3.5. volí a jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje 
jejich činnost,  

7.7.3.6. rozhoduje o přijetí (případně pověřuje touto činností jiný orgán), vyškrtnutí a 
vyloučení člena jednoty,  

7.7.3.7. svolává VH jednoty a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém 
hospodaření v uplynulém roce.  

7.7.4. Před skončením funkčního období připraví výbor jednoty pro VH jednoty návrh 
počtu členů výboru a KK jednoty a návrh kandidátek pro volbu a) starosty jednoty, b) 
členů nového výboru jednoty a jejich náhradníků a c) členů KK a jejich náhradníků. 
Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce.  



10 

 

7.8. Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je 
neslučitelné s členstvím ve výboru jednoty a nebo s činností v hospodářských nebo 
účetních orgánech na úrovni jednoty. Ustanovení o KK se užije přiměřeně též pro 
člena pověřeného kontrolou.  

7.9. Přestane-li výbor jednoty vykonávat činnost nebo trvá-li dlouhodobě 
neschopnost výboru jednoty rozhodovat o důležitých záležitostech, ustaví župa 
nejméně tříčlenný správní výbor, který převezme práva a povinnosti výboru jednoty. 
Úkolem správního výboru je především svolat VH jednoty za účelem volby nového 
výboru jednoty. Zvolením nového výboru jednoty končí činnost správního výboru.  

7.10. Nepodaří-li se takto vytvořit nový výbor jednoty a obnovit jeho činnost do šesti 
měsíců, správní výbor neprodleně informuje předsednictvo župy a to podá návrh na 
likvidaci jednoty. P ČOS určí orgán, který provede majetkové vypořádání a určí 
způsob a postup tohoto vypořádání.  

7.11. Jednota se zrušuje, usnesou-li se na tom nejméně dvě třetiny všech zletilých 
členů na VH svolané k tomuto účelu nebo v případě, že počet 
zletilých členů jednoty klesne pod 3. Jestliže celé jmění jednoty nenabývá 
právní nástupce, provede statutární orgán zanikající jednoty majetkové vypořádání.  

Pokud statutární orgán jednoty toto vypořádání neprovede, jmenuje 
P ČOS na návrh předsednictva příslušné župy, nebo i bez návrhu, likvidátora. P ČOS 
svým usnesením stanoví podmínky a způsob provedení likvidace. Likvidační 
zůstatek připadne ČOS.  

Toto ustanovení se neužije, jestliže jednota zanikne sloučením s jinou 
sokolskou jednotou. V takovém případě přejdou veškeré jmění, práva i závazky 
zanikající jednoty na jednotu, s níž se sloučila.  

Jednota zaniká jako právní subjekt dnem rozhodnutí P ČOS, které může být vydáno 
až po majetkovém vypořádání a splnění dalších podmínek daných obecně 
závaznými právními předpisy.  

 
Čl. 8 

Sokolská župa (dále jen „župa“) 

 
8.1. Župa je sdružení jednot v rámci příslušného kraje.  

8.2. Župa se utváří z podnětu jednot v kraji nebo z podnětu P ČOS. Ustavující VH 
župy svolá nejméně tříčlenný přípravný výbor, který stanoví klíč pro počet vyslanců a 
delegátů v jednotách.  

Ustavující VH župy vezme na vědomí vyslance a delegáty jednot, případně schválí 
náčelnici, náčelníka, vzdělavatele a předsedu OS, zvolené příslušnými sbory či 
odborem. Tito všichni tvoří výbor župy. Pokud tato VH přijme stanovy ČOS, zvolí na 
jejich základě členy předsednictva a KK župy a jejich náhradníky a vyslance do 
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výboru ČOS a jejich náhradníky. Předsednictvo župy pak požádá P ČOS o registraci 
župy v ČOS.  

Župa jako právní subjekt vzniká dnem, stanoveným v rozhodnutí P ČOS o registraci 
župy v ČOS.  

8.3. Župa má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí svěřily 
jednoty, jiné župy, ústřední orgány ČOS, případně jiné právní subjekty.  

8.4. Vlastní činnost župy je organizována v odborech, sborech a komisích, případně 
územně v okrscích, které nemají vlastní právní subjektivitu.  

8.5. Orgány župy jsou:  

8.5.1. valná hromada župy,  

8.5.2. výbor župy,  

8.5.3. předsednictvo župy,  

8.5.4. kontrolní komise župy.  

8.6. Valná hromada župy (dále jen VH župy)  

8.6.1. VH župy je nejvyšší orgán župy. Svolává ji předsednictvo župy jednou za tři 
roky před skončením funkčního období. Pozvání na VH musí být provedeno 
písemně, a to alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat pořad 
VH.  

8.6.2. VH se účastní členové výboru župy, delegáti, zvolení v jednotách (v počtu na 
základě klíče stanoveného předsednictvem župy), a členové odstupujícího 
předsednictva župy - všichni s hlasem rozhodujícím. Právo účasti s hlasem poradním 
mají členové KK župy.  

8.6.3. VH župy může být ve stanovené době zahájena a může přijímat usnesení, je-li 
zastoupena více než polovina jednot sdružených v župě, každá nejméně jedním 
vyslancem a jedním delegátem. Jestliže se nesejde takto stanovený počet zástupců 
do 30 minut po stanovené době začátku, koná se VH, pokud jsou přítomni zástupci 
alespoň čtvrtiny jednot. Tento minimální stav musí trvat po celou dobu konání VH až 
do ukončení VH. Jinak předsedající VH rozpustí a předsednictvo župy ji bez 
zbytečných odkladů svolá znovu.  

8.6.4. Předsednictvo župy je povinno svolat do 30 dnů mimořádnou valnou hromadu 
na základě  

8.6.4.1. usnesení výboru župy přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů 
výboru župy nebo  

8.6.4.2. usnesení předsednictva župy přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů 
předsednictva župy nebo  
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8.6.4.3. žádosti alespoň jedné třetiny jednot sdružených v župě nebo  

8.6.4.4. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK župy.  

8.6.5. Valná hromada župy zejména  

8.6.5.1. projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru župy o činnosti a o 
hospodaření župy za uplynulé funkční období včetně zprávy o majetkových 
pohybech a zprávu KK,  

8.6.5.2. dvoutřetinovou většinou přítomných navrhuje P ČOS zrušení nebo rozdělení 
župy nebo sloučení župy s jinou župou,  

8.6.5.3. volí členy a náhradníky KK župy,  

8.6.5.4. volí delegáty a jejich náhradníky na sjezd ČOS a vyslance a jejich 
náhradníky do výboru ČOS z kandidátů navržených jednotami,  

8.6.5.5. může doporučit kandidáty na členství v P ČOS, KK ČOS, příp. dalších 
orgánech ČOS.  

8.7. Výbor župy  

8.7.1. Výbor župy, složený z vyslanců zvolených ve všech jednotách župy podle klíče 
určeného předsednictvem župy a dále z náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a 
předsedy odboru sportu zvolených příslušnými odbory, které v jejich nepřítomnosti 
zastupují jejich zvolení zástupci v plném rozsahu jejich práv a povinností, je orgán, 
který projednává a rozhoduje závažné otázky týkající se činnosti a hospodaření župy 
mezi VH župy. Právo účasti s hlasem poradním mají členové KK župy.  

8.7.2. Rozhodnutí výboru župy ve věcech společných župě jsou závazná pro 
všechny jednoty župy i pro předsednictvo župy.  

8.7.3. Předsednictvo župy svolává výbor župy nejméně jednou ročně. Výbor župy je 
usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a to po celou dobu 
jeho jednání.  

8.7.4. Výbor župy zejména  

8.7.4.1. stanoví počet členů předsednictva župy a volí je ze svého středu, z nich 
jmenovitě starostu, místostarostu, jednatele a další členy předsednictva župy a jejich 
náhradníky. Členy předsednictva župy jsou také náčelník, náčelnice, vzdělavatel a 
předseda OS, v jejichž nepřítomnosti je zastupují jejich zvolení zástupci,  

8.7.4.2. projednává a usnesením schvaluje zprávu předsednictva župy o činnosti a 
hospodaření župy za uplynulé období, rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě 
ztráty a schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští rok,  

8.7.4.3. rozhoduje o zásadních otázkách organizace a hospodaření župy a o 
nakládání s nemovitým majetkem v souladu s ustanovením čl. 10.1. stanov,  
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8.7.4.4. předkládá VH župy zprávu o činnosti a o hospodaření župy za uplynulé 
funkční období včetně zprávy o majetkových pohybech,  

8.7.4.5. v případě úmrtí nebo rezignace člena předsednictva nebo KK župy kooptuje 
do příslušné funkce zvoleného náhradníka nebo zvolí přímo příslušného činovníka.  

8.8. Předsednictvo župy  

8.8.1. Předsednictvo župy je statutárním orgánem župy, řídí činnost župy v období 
mezi zasedáními výboru župy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle 
stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně desetkrát do roka a je 
svoláváno starostou. Je odpovědné výboru župy.  

8.8.2. Jménem župy je oprávněn jednat starosta župy nebo v jeho nepřítomnosti 
místostarosta župy. Písemné právní úkony podepisují za župu starosta nebo v jeho 
nepřítomnosti místostarosta župy a dále jednatel nebo další člen předsednictva 
určený jeho rozhodnutím. Jménem předsednictva župy mohou jednat i další 
činovníci, pověření pro konkrétní záležitost předsednictvem župy.  

8.8.3. Předsednictvo župy zejména:  

8.8.3.1. zajišťuje plnění usnesení VH župy, výboru župy a usnesení a pokynů 
ústředních orgánů ČOS,  

8.8.3.2. rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny VH nebo výboru 
župy,  

8.8.3.3. k projednání zvlášť důležitých a neodkladných záležitostí svolá mimořádnou 
valnou hromadu župy (viz čl.8.6.5. stanov),  

8.8.3.4. svolává zasedání výboru župy nejméně jednou ročně a předkládá mu zprávu 
o činnosti a o hospodaření župy za uplynulý rok včetně zprávy o majetkových 
pohybech, o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, plán činnosti a rozpočet na příští 
období,  

8.8.3.5. zřizuje a zrušuje podle potřeby župní odbory, sbory a komise (např. 
disciplinární), volí nebo jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, jejich 
předsedy a členy a sleduje jejich činnost,  

8.8.3.6. doporučuje P ČOS přijetí jednoty do organizační struktury ČOS,  

8.8.3.7. vydává stanovisko k žádostem sokolských jednot o souhlas k právním 
úkonům uvedeným v čl.10.1. stanov ČOS,  

8.8.3.8. rozděluje jednotám finanční prostředky (příspěvky) na provoz a na činnost 
oddílů,  

8.8.3.9. kontroluje čerpání dotací a příspěvků a sestavuje přehled o jejich čerpání pro 
ČOS,  
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8.8.3.10.navrhuje výboru župy program VH župy a připravuje návrh počtu členů 
předsednictva a KK župy a návrh kandidátek pro volbu a) starosty župy, b) členů 
nového předsednictva župy a jejich náhradníků, c) členů KK župy a jejich 
náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité 
funkce a k návrhům jednot sdružených v župě,  

8.8.3.11. navrhuje VH župy kandidáty na členství ve výboru ČOS, v P ČOS, v KK 
ČOS.  

8.9. Odbornými programovými útvary župy jsou:  

8.9.1. odbor všestrannosti župy (dále jen „OV“),  

8.9.2. odbor sportu župy (dále jen „OS“),  

8.9.3. vzdělavatelský odbor župy (dále jen „VO“).  

8.10. Kontrolní komise župy (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je 
neslučitelné s členstvím v předsednictvu župy a s činností v hospodářských nebo 
účetních orgánech na úrovni župy.  

8.11. Přestane-li výbor župy a předsednictvo župy vykonávat činnost nebo trvá-li 
dlouhodobě jeho neschopnost rozhodovat o důležitých záležitostech, ustaví P ČOS 
nejméně pětičlenný správní výbor, který převezme práva a povinnosti výboru župy a 
předsednictva župy. Úkolem správního výboru bude především obnovit činnost 
orgánů župy. Splněním tohoto úkolu činnost správního výboru končí. Župa 
nevykonává svoji činnost, jestliže po dobu nejméně 6 měsíců předsednictvo župy 
nezasedalo, nepřijalo žádné usnesení nebo nepředalo přes písemné upozornění 
ČOS žádný zápis ze svého jednání.  

8.12. Nepodaří-li se takto obnovit činnost výboru a předsednictva župy do šesti 
měsíců, správní výbor neprodleně informuje P ČOS. To rozhodne o případné 
likvidaci župy a určí orgán, který provede majetkové vypořádání a určí způsob a 
postup tohoto vypořádání.  

8.13. Župa se zrušuje, usnesou-li se na tom na VH župy nejméně zástupci dvou 
třetin všech jednot sdružených v župě a tyto jednoty jsou zastoupeny nejméně 
jedním vyslancem a jedním delegátem. Jestliže celé jmění župy nenabývá právní 
nástupce, provede statutární orgán zanikající župy majetkové vypořádání.  

Pokud statutární orgán župy toto vypořádání neprovede, jmenuje P ČOS likvidátora a 
svým usnesením stanoví podmínky a způsob provedení likvidace. Likvidační 
zůstatek připadne ČOS.  

Toto ustanovení se neužije, jestliže župa zanikne sloučením s jinou sokolskou župou. 
V takovém případě přejdou veškeré jmění, práva i závazky zanikající župy na župu, s 
níž se sloučila.  
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Župa zaniká jako právní subjekt dnem rozhodnutí P ČOS, které může být vydáno až 
po majetkovém vypořádání a splnění dalších podmínek daných obecně závaznými 
právními předpisy.  

8.14. Sloučí-li se dvě nebo více sokolských žup v rámci jednoho kraje, nově 
vytvořené župě zůstává stejný počet vyslanců ve výboru ČOS nebo delegátů sjezdu, 
jaký měly všechny tyto župy před jejich sloučením. Tento stav trvá až do doby, kdy 
budou vytvořeny ve všech krajích krajské župy, nebo kdy bude zásadně změněn 
způsob určení počtu vyslanců nebo delegátů sjezdu.  

8.15. V krajích, v nichž má sídlo více sokolských žup, jsou statutárními zástupci 
příslušných žup voleni krajský zmocněnec a jeho zástupce. Ti jsou oprávněni 
jménem organizačních jednotek ČOS daného kraje jednat s orgány kraje a jinými 
subjekty na území kraje v rozsahu daném příslušným pověřením.  

 
Čl. 9 

Ústřední orgány ČOS 

 
9.1. Ústřední orgány ČOS ("ÚO ČOS") jsou:  

9.1.1. sjezd ČOS,  

9.1.2. výbor ČOS,  

9.1.3. předsednictvo ČOS (dále jen „P ČOS“),  

9.1.4. kontrolní komise ČOS (dále jen „KK ČOS“).  

9.2. Sjezd ČOS  

Sjezd ČOS je nejvyšší orgán ČOS. Svolává ho výbor ČOS jednou za tři roky. Pořadí 
sjezdů se označuje arabskými číslicemi.  

9.2.1. Sjezdu se účastní  

9.2.1.1.s hlasem rozhodujícím  

vyslanci žup, nebo jejich náhradníci, náčelník ČOS a 1.místonáčelník ČOS, 
náčelnice ČOS a 1. místonáčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS a 1. 
místopředseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel ČOS a 1. náměstek vzdělavatele 
ČOS a dále delegáti žup (nebo jejich náhradníci) zvolení na valných hromadách žup 
a delegáti (nebo jejich náhradníci) odboru všestrannosti, odboru sportu a 
vzdělavatelského odboru zvolení jejich vrcholnými orgány podle klíče, který určil 
výbor ČOS.  

9.2.1.2.s hlasem poradním  
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členové odstupujícího P ČOS, odstupujícího výboru ČOS, členové odstupující KK 
ČOS, odstupující a nově zvolení krajští zmocněnci ČOS a hosté pozvaní 
odstupujícím výborem ČOS.  

9.2.2. Sjezd ČOS může být zahájen a přijímat usnesení, jsou-li zastoupeny více než 
dvě třetiny žup, každá nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem.  

Sjezd zahajuje starosta ČOS. Po zjištění, že je sjezd schopný usnášení, zvolí sjezd 
pracovní předsednictvo, které se ujme dalšího řízení sjezdu až do zvolení nového 
starosty ČOS.  

9.2.3. K přijetí usnesení sjezdu ČOS je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech 
účastníků sjezdu s hlasem rozhodujícím. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedajícího. K přijetí usnesení o zrušení ČOS a vypořádání jejích práv a závazků 
je třeba dvoutřetinová většina hlasů všech účastníků sjezdu s hlasem rozhodujícím.  

9.2.4. Sjezd ČOS zejména:  

9.2.4.1. schvaluje jednací řád sjezdu ČOS,  

9.2.4.2. schvaluje stanovy ČOS, jejich změny a doplňky,  

9.2.4.3. projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru ČOS o činnosti a o 
hospodaření ČOS v období mezi sjezdy včetně zprávy o majetkových pohybech, 
schvaluje zprávu KK ČOS,  

9.2.4.4. bere na vědomí zprávu výboru ČOS o volbě činovníků ČOS,  

9.2.4.5. volí členy KK ČOS a jejich náhradníky,  

9.2.4.6. rozhoduje o konání všesokolského sletu,  

9.2.4.7. stanoví zásady a směry programu rozvoje a činnosti ČOS pro příští období,  

9.2.4.8. stanoví zásady hospodaření ČOS.  

9.3. K projednání zvlášť důležitých neodkladných záležitostí svolá P ČOS do 60 dnů 
mimořádný sjezd, a to na základě  

9.3.1. usnesení výboru ČOS přijatého nadpoloviční většinou všech členů výboru 
nebo  

9.3.2. usnesení P ČOS přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů P ČOS nebo  

9.3.3. usnesení VH nebo mimořádných VH alespoň jedné třetiny všech žup nebo  

9.3.4. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK ČOS, jestliže 
mimořádné zasedání výboru ČOS svolané na žádost KK ČOS (čl. 9.6.3.4. stanov 
ČOS) nezjedná nápravu nedostatků zjištěných KK ČOS.  
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Pro účast, pro zahájení, průběh a hlasování na mimořádném sjezdu ČOS platí 
obdobně ustanovení čl. 9.2.1.-9.2.3. stanov ČOS.  

9.4. Usnesení sjezdů ČOS jsou závazná pro všechny členy a orgány na všech 
organizačních stupních ČOS.  

9.5. Výbor ČOS  

9.5.1. Výbor ČOS je orgán složený z vyslanců žup, které v jejich nepřítomnosti 
zastupují jejich zvolení náhradníci s hlasem rozhodujícím. Na místa vyslanců žup, 
kteří byli zvoleni do P ČOS, automaticky nastupují jejich zvolení náhradníci. Členy 
výboru jsou členové P ČOS a dále náčelnice ČOS a 1.místonáčelnice ČOS, náčelník 
ČOS a 1. místonáčelník ČOS, předseda odboru sportu ČOS a 1.místopředseda OS 
ČOS, vzdělavatel ČOS a 1.náměstek vzdělavatele ČOS, které volí příslušné odbory 
a valná hromada OS.  

9.5.2. Výbor ČOS rozhoduje v období mezi sjezdy o všech věcech, které nejsou 
vyhrazeny sjezdu. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro všechny organizační jednotky 
ČOS i pro P ČOS.  

9.5.3. Výbor ČOS stanoví počet členů P ČOS (max.15) a volí je ze svého středu, z 
nich jmenovitě starostu, místostarosty s určením jejich pořadí a jednatele. Členy P 
ČOS jsou dále náčelník ČOS a náčelnice ČOS, předseda OS ČOS, vzdělavatel 
ČOS, které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení zástupci v plném rozsahu 
jejich práv a povinností.  

9.5.4. S hlasem poradním se zasedání výboru ČOS účastní i členové KK ČOS a 
krajští zmocněnci ČOS.  

9.5.5. Výbor ČOS zejména  

9.5.5.1. projednává a usnesením schvaluje zprávy P ČOS o činnosti a o hospodaření 
ČOS v uplynulém roce včetně zprávy o majetkových pohybech, rozhoduje o 
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje plány činnosti ČOS a rozpočet ČOS,  

9.5.5.2. usměrňuje činnost žup a rozhoduje s přihlédnutím k návrhům jednot a žup o 
územním uspořádání žup,  

9.5.5.3. projednává a usnesením schvaluje organizační normy ČOS a jejich změny a 
doplňky. V neodkladných případech přijímá změny stanov ČOS, které platí do 
nejbližšího sjezdu ČOS, který o nich rozhodne s konečnou platností,  

9.5.5.4. schvaluje zakládání obchodních společností a provádění jiných 
podnikatelských činností ČOS, účastní se svými zástupci jejich řízení a projednává a 
usnesením schvaluje výsledky jejich hospodaření,  

9.5.5.5. schvaluje zásady o použití přidělených a z činnosti ČOS získaných 
finančních a hmotných prostředků a o využití jiných práv,  
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9.5.5.6. projednává zprávy o výsledcích činnosti KK ČOS a rozhoduje o případných 
opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,  

9.5.5.7. svolává sjezd ČOS a předkládá mu zprávu o činnosti a o hospodaření ČOS 
za období mezi sjezdy ČOS včetně zprávy o majetkových pohybech,  

9.5.5.8. předkládá sjezdu ČOS návrh stanov ČOS, jejich změn a doplňků,  

9.5.5.9. stanoví termín a místo konání všesokolského sletu,  

9.5.5.10. v odůvodněném případě předkládá sjezdu ČOS návrh na zrušení ČOS a 
návrh  

na způsob vypořádání jejích práv a závazků.  

9.6. Předsednictvo ČOS  

9.6.1. P ČOS je statutárním orgánem ČOS. Řídí činnost ČOS v období mezi sjezdy a 
rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. 
Je odpovědné výboru ČOS. Zasedá nejméně 10x ročně.  

9.6.2. Jménem P ČOS je oprávněn jednat starosta ČOS a další činovníci pověření P 
ČOS. Písemné právní úkony podepisují za ČOS starosta nebo v jeho nepřítomnosti 
místostarosta ČOS a dále jednatel nebo další člen P ČOS určený jeho rozhodnutím.  

9.6.3. P ČOS ve své činnosti zejména:  

9.6.3.1. zajišťuje plnění usnesení sjezdu a výboru ČOS,  

9.6.3.2. navrhuje hlavní úkoly ČOS na období mezi sjezdy a předkládá je k 
projednání výboru ČOS,  

9.6.3.3. svolává zasedání výboru ČOS nejméně dvakrát do roka, navrhuje program 
jednání výboru ČOS a připravuje pro ně podklady,  

9.6.3.4. k projednání zvlášť důležitých neodkladných záležitostí svolá mimořádné 
zasedání výboru ČOS, a to na základě:  

usnesení výboru ČOS přijatého nadpoloviční většinou všech členů výboru ČOS  

nebo  

usnesení přijatého nadpoloviční většinou všech členů P ČOS nebo  

usnesení výborů alespoň jedné třetiny všech žup nebo  

usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK ČOS,  
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9.6.3.5. sleduje a kon troluje stav a úroveň činnosti všech odborů, sborů, komisí a 
dalších útvarů ČOS, podle potřeby zřizuje své poradní orgány (např. disciplinární 
komise) a jmenuje jejich předsedy a členy,  

9.6.3.6. koordinuje činnost žup a řeší případné rozpory mezi nimi,  

9.6.3.7. stanoví jednotné zásady pro evidenci a hospodaření v ČOS, rozhoduje o 
použití přidělených a z činnosti ČOS získaných finančních a hmotných prostředků a o 
využití jiných práv ve smyslu zásad stanovených sjezdem ČOS, zabezpečuje péči o 
majetek ČOS a činí potřebná opatření k zabezpečení spolkových majetkových práv,  

9.6.3.8. předkládá výboru ČOS návrh rozpočtu ČOS na příští kalendářní rok, 
případně na delší období,  

9.6.3.9. navrhuje výboru ČOS zakládání obchodních společností a provádění jiných 
podnikatelských činností ČOS,  

9.6.3.10. rozhoduje o disponování s nemovitým majetkem ve vlastnictví ČOS a 
uděluje souhlas k disponování s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednot a žup v 
případech uvedených v čl. 10.1.,  

9.6.3.11. předkládá výboru ČOS návrhy stanov, jejich změn a doplňků,  

9.6.3.12. na doporučení žup rozhoduje o přijetí jednot do ČOS, jejich registraci v 
ČOS a o jejich příslušnosti k župě, o sloučení jednot a také o registraci žup v ČOS,  

9.6.3.13. vydává závazné pokyny a interní směrnice.  

9.7. Odbornými programovými útvary ČOS jsou:  

9.7.1. odbor všestrannosti ČOS (dále jen „OV“),  

9.7.2. odbor sportu ČOS (dále jen „OS“),  

9.7.3. vzdělavatelský odbor ČOS (dále jen „VO“).  

9.8. Vzdělávacím a školícím útvarem ČOS je Ústřední škola ČOS.  

9.9. Kontrolní komise ČOS je nezávislý orgán, který má sedm až devět členů. 
Členství v KK ČOS je neslučitelné s členstvím ve výboru ČOS a v P ČOS a s činností 
na hospodářské nebo účetní správě podniků ČOS.  

9.10. ČOS zanikne, usnesou-li se na tom na sjezdu k tomu účelu svolaném nejméně 
dvě třetiny vyslanců a delegátů na sjezdu přítomných. Pro zahájení, průběh a 
hlasování platí obdobně ustanovení čl. 9.2.1.-9.2.3. stanov. Majetkové vypořádání a 
nezbytná organizační opatření spojená se zánikem ČOS provede podle platných 
právních předpisů a usnesení sjezdu orgán určený sjezdem.  
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Čl. 10 

Hospodaření, majetková práva a jejich ochrana. 

 
10.1. Předchozí souhlas P ČOS k právním úkonům při nakládání s nemovitým 
majetkem ve vlastnictví jednot, žup a ČOS s přihlédnutím ke stanovisku příslušné 
župy se vyžaduje při:  

10.1.1. prodeji, darování, směně, demolici, zřízení věcného břemene, zatížení 
nemovitosti zástavním a předkupním právem, pronájmu a výpůjčce sokolské 
nemovitosti delší než 10 let, vložení do obchodních společností, sdružení, družstev 
nebo jiných právních subjektů,  

10.1.2. převzetí ručení jednotou nebo župou za závazky jiné právnické nebo fyzické 
osoby,  

10.1.3. emisi (vydávání) dluhopisů, jestliže emitentem dluhopisů má být jednota nebo 
župa  

10.2. S movitým majetkem, s finančními prostředky a s nehmotnými právy, které 
jednoty, župy nebo ČOS samy získaly, hospodaří tyto právní subjekty samostatně, 
nezávisle a na vlastní odpovědnost.  

10.3. ČOS a její organizační jednotky mohou kromě tělovýchovné, kulturní a 
společenské činnosti provozovat i činnost podnikatelskou v rámci platných právních 
předpisů a oprávnění, která podle nich získaly.  

10.4. Náklady spojené s činností na organizačních stupních ČOS se hradí zejména z 
členských spolkových a členských oddílových příspěvků a dále z podpor, darů, 
dotací, podílu na výnosech podniků s účastí ČOS nebo jejích organizačních 
jednotek, příspěvků získaných od ostatních fyzických či právnických osob a z výtěžků 
podnikatelské a jiné činnosti.  

10.5. ČOS a její organizační jednotky jako právní subjekty hospodaří se svým 
majetkem a rozhodují o jeho použití samostatně a nezávisle. V této činnosti jsou 
omezeny jen obecně platnými právními předpisy a pokud jde o nemovitý majetek, 
ustanovením čl. 10.1. těchto stanov, a pokud jde o prostředky, přidělené ústředními 
orgány ČOS nebo župami nebo státními orgány, povinností použít tyto prostředky k 
účelům, pro které jim byly přiděleny.  

10.6. Výše členských spolkových příspěvků v ČOS je jednotná. Stanoví ji výbor ČOS.  

O výši členských oddílových příspěvků rozhoduje výbor jednoty s přihlédnutím k 
návrhům oddílů.  
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Čl. 11 

Kontrolní činnost 

 
11.1. Kontrolní komise na všech organizačních stupních ČOS mají právo a 
povinnost:  

11.1.1. kontrolovat hospodaření vlastní organizační jednotky se jměním a 
hospodaření právních subjektů, které organizační jednotka případně sama zřídila 
nebo v nichž má účast. Proto kontrolují účetní doklady, finanční operace, stav 
hotovosti v pokladně, zásoby, smlouvy a jiné doklady,  

11.1.2. upozornit statutární orgán organizační jednotky na porušení stanov ČOS, na 
nehospodárnosti a odchylky od pravidel řádného hospodaření a schváleného 
rozpočtu, na nedodržení platných norem vydaných příslušnými orgány ČOS nebo 
státními orgány a předkládat návrhy na řešení,  

11.1.3. o výsledcích své činnosti podat zprávu příslušné VH (výboru ČOS) a 
navrhnout schválení nebo neschválení roční účetní závěrky,  

11.1.4. kontrolovat organizační jednotky, zda použily prostředky poskytnuté jim 
vyššími organizačními složkami ČOS nebo státním orgánem ke stanovenému účelu,  

11.1.5. kontrolovat plnění plánu činnosti organizační jednotky, upozornit na jeho 
závažné neplnění a žádat zjednání nápravy,  

11.1.6. prošetřovat stížnosti členů a orgánů ČOS v rámci své působnosti,  

11.1.7. vzájemně spolupracovat při kontrolní činnosti.  

Členové KK mají právo se zúčastnit všech jednání VH, výborů, předsednictev, 
oddílů, odborů, sborů, komisí a ostatních porad na příslušném i nižších 
organizačních stupních s hlasem poradním.  

 
Čl. 12 

Společná ustanovení. 

 
11.1. Funkční období volených orgánů na všech organizačních stupních ČOS je 
tříleté a končí na všech organizačních stupních ve stejném kalendářním roce.  

Volební období členů výboru ČOS začíná prvním zasedáním nově ustanoveného 
výboru ČOS a končí okamžikem řádného zahájení příštího sjezdu ČOS.  

Volební období členů P ČOS (statutární orgán ČOS) a členů KK ČOS začíná 
okamžikem vyhlášení výsledků volby statutárního orgánu ČOS výborem ČOS a KK 
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ČOS sjezdem ČOS a končí vyhlášením výsledků volby členů nového statutárního 
orgánu ČOS a nové KK ČOS.  

Volební období činovníků žup a jednot se řídí analogicky tímto ustanovením.  

11.2. Všechny orgány ČOS na všech organizačních stupních rozhodují usnesením, o 
kterém se pořizuje zápis. Pokud není ve stanovách určeno jinak, výbory a 
předsednictva se mohou usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 
Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V 
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty nebo jiného předsedajícího.  

Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména hrozí-li nebezpečí z 
prodlení, lze usnesení schválit per rollam. Usnesení je v tomto případě platné, 
hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech členů příslušného orgánu.  

11.3. Ve všech orgánech se o usnesení hlasuje veřejně (zvednutím ruky s 
hlasovacím lístkem), pokud většina přítomných členů oprávněných hlasovat 
nepožaduje hlasování tajné. Volby činovníků na všech organizačních stupních 
probíhají zpravidla tajným hlasováním. Způsob voleb stanoví volební řády.  

11.4. Orgány jednot, žup a ústřední orgány ČOS, které mají právo volit nebo 
jmenovat činovníky, mají i právo je odvolat.  

11.5. Činnost organizačních jednotek ČOS a ústředních orgánů ČOS může být 
zajišťována dobrovolnými činovníky i zaměstnanci ČOS nebo jejich organizačních 
jednotek. Výbor ČOS, výbory žup a valné hromady jednot svým usnesením stanoví 
případy, kdy a u kterých činovníků se obsazení pracovního místa uskutečňuje na 
základě volby. Dále pak určí příslušný orgán, který může v tomto případě rozhodnout 
o odvolání z funkce.  

11.6. Přestane-li zvolený člen kteréhokoliv orgánu vykonávat funkci, je na nejbližší 
zasedání orgánu povolán náhradník zvolený nejvyšším počtem hlasů. Přijme-li 
náhradník funkci, stává se členem orgánu. Není-li řádně zvolený náhradník, pak volí 
náhradníka příslušní volitelé per rollam.  

11.7. Odpovědnost členů statutárního orgánu každé organizační jednotky, kteří 
nejsou v pracovním poměru, za způsobenou škodu se řídí obecnými ustanoveními 
Občanského zákoníku.  

11.8. Úprava činností sborů, oddílů, odborů, komisí a jiných útvarů může být podle 
potřeby stanovena v řádech vytvořených pro tyto útvary v souladu se stanovami 
ČOS.  

Čl. 12 

 
Závěrečná ustanovení 

 
12.1. Tyto stanovy a všechna jejich ustanovení jsou závazná pro všechny členy a pro 
všechny organizační jednotky a orgány.  
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12.2. Toto úplné znění stanov schválil sjezd ČOS dne 20. června 2010.  

12.3. Toto úplné znění stanov nabývá účinnosti dnem 21. června 2010.  
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Příloha č. 2 

Statut sportovního fondu statutárního města Frýdku-Místku  

  
1. Sportovní fond statutárního města Frýdku-Místku (dále jen „fond“) slouţí výhradně 

k podpoře sportovních aktivit na území statutárního města Frýdku-Místku (dále jen 

„město“). Finanční prostředky z tohoto fondu (dále jen „dotace“) jsou určeny přednostně 

pro aktivity dětí a mládeţe do 19 let dosaţených v daném kalendářním roce a zdravotně 

postiţených dospělých sportovců, působících na území města.  

 

2. Dotace z fondu jsou určeny výhradně sportovním organizacím – občanským sdruţením 

včetně Sportovního klubu zdravotně postiţených sportovců, Sportovního klubu 

vozíčkářů, Sdruţení „KAFIRA“ a Sboru dobrovolných hasičů pouze na poţární sport, 

které mají sídlo na území města (výjimky budou posuzovány individuálně). Dotace 

nebudou poskytovány podnikatelským subjektům a sportovním klubům zařazeným do 

Centra sportu. 

 

3. Dotace není moţno pouţít na: 

– přestupy a nákupy hráčů 

– mzdy a odměny hráčů a funkcionářů 

– výjezdy do zahraničí  

– organizaci a náklady letních dětských táborů  

– organizaci a náklady soustředění hráčů 

– náborové akce a kempy 

– jednorázové akce konající se mimo město (výjimky u specifických sportů budou 

posuzovány individuálně) 

– opravy a budování sportovišť 

– pořízení investic 

– na pořádání karnevalů, Dnů dětí, Mikuláše, schůzí, komerčních akcí   

 

4. Podkladem pro  poskytnutí  dotace na celoroční činnost organizací v následujícím roce je   

řádně  vyplněná   ţádost  sportovní  organizace  (včetně všech aktuálních a platných 

příloh příp.  dalších  dokladů),  podaná   nejpozději  do  konce  roku  předcházejícího  

(do 31. 12.)    podatelně  Magistrátu  města   Frýdku-Místku.  Rozhodující je datum 

doručení zásilky, nikoliv datum  odeslání. Ţádosti o dotace na jednorázové akce je moţno 

podávat v průběhu roku do vyčerpání sportovního fondu.  

 

5. Při podání ţádosti musejí být splněny následující podmínky: 

a) trvalý pobyt nebo sídlo ţadatele se musí nacházet na k.ú. města, 

b) konkrétní jednorázová akce se musí konat na k.ú. města nebo musí být ţadatel nebo 

členové ţadatele, kteří se účastní konkrétní jednorázové akce, občany města, 

c) ţadatel můţe ţádat o dotaci na konkrétní jednorázovou akci pouze z jednoho fondu 

města, 

d) ţadatel můţe ţádat o dotaci na konkrétní jednorázovou akci pouze jednou a nikoli 

opakovaně, 

e) pokud různí ţadatelé zaloţení nebo zřízení stejným subjektem spolupořádají konkrétní 

jednorázovou akci, můţe ţádat o dotaci na tuto stejnou akci pouze jeden z nich. 
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Pokud tyto podmínky nebudou při podání ţádosti splněny, ţádost bude automaticky 

vyřazena a nebude projednána v příslušných orgánech města. V případě souběhu ţádosti 

dle písm. c) nebo e) bude projednána ţádost, která byla doručena městu jako první 

v pořadí, pokud pořadí nelze takto určit, bude projednána ţádost o vyšší částku. 

Ustanovení tohoto odstavce se netýká právnických osob zřízených nebo zaloţených 

městem a ţádostí o dotace na činnost, tzn. na celoroční provozní náklady ţadatele. 

 

6. Ţádost o poskytnutí dotace dle poţadavku sportovní organizace projedná sportovní 

komise rady města a doporučuje přidělení dotací jednotlivým subjektům. O přidělení 

dotace rozhoduje orgán příslušný k tomu dle zákona o obcích. 

 

7. Dotace je vţdy poskytována na základě smlouvy mezi městem a sportovní organizací. Ta 

obsahuje podmínky pro její přiznání, účel pouţití dotace, způsob kontroly jejího vyuţití, 

termín a podmínky vyúčtování dotace. Na dotaci není právní nárok.    

 

8. Dotace budou poskytovány ve vyšší míře sportovcům a sportovním organizacím 

vykazujícím kvalitní výsledky v republikových soutěţích. 

 

9. Minimální dotace na celoroční činnost občanského sdruţení je 2.000,- Kč a občanské 

sdruţení musí mít registrováno nejméně 10 dětí nebo mládeţe. Finanční prostředky jsou 

poskytovány výhradně bezhotovostně na účet zřízený pro občanské sdruţení.  

 

10. Dotace budou poskytovány pouze ţadatelům, kteří řádně a ve stanoveném termínu 

vyúčtovali předcházející dotace odboru školství, kultury, mládeţe a tělovýchovy, 

oddělení mládeţe a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku a nemají vůči městu 

ţádné dluhy.     

 

11. Tímto statutem se ruší stávající Statut sportovního fondu statutárního města Frýdku-

Místku schválený Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 12. 2. 2007. 

 

12. Tento statut byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 15. 9. 2008 a nabývá 

účinnosti dnem 1. 11. 2008.
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Příloha č. 3 

Rozhovor se sportovním manaţerem volejbalového klubu TJ Sokol Frýdek-Místek 

Tímto rozhovorem bych chtěla zjistit informace o klubu TJ Sokol F-M. Informace o 

zajišťování financí, o chodu klubu, o struktuře klubu a dopadu ekonomické krize. Informace o 

osobnostních předpokladech, vlastnostech a schopnostech, na kterých závisí činnost 

sportovního manaţera. Další informace se vztahovaly k otázkám typu: Jak je moţné uspět 

v této profesi?  

Za cenné, potřebné a zcela nezbytné informace, pro vyhodnocení mých poznatků, děkuji 

starostovi TJ Sokol Frýdek-Místek, které je zároveň vedoucí oddílu. 

1. Jak dlouho vykonáváte tuto profesi? 

Od roku 2001 jsem se stal starostou TJ Sokol F-M a zároveň s postupem ţen do extraligy 

ČR také manaţerem klubu. 

2. Jaké jsou podle Vás nejdůleţitější činnosti sportovního manaţera? 

Jsou to kontakty a známosti s určitými lidmi, dále schopnost orientovat se na trhu mezi 

potenciálními sponzory v regionální působnosti. 

3. Jakými nejvýznamnějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl sportovní manaţer 

disponovat? 

Měl by být komunikativní a umět nabídnout sportovní produkt okolí. To jsou podle mého 

názoru nejvíce vyuţívané vlastnosti a schopnosti. 

4. Který styl vedení (liberální, demokratický, autokratický) ve své manaţerské 

praxi upřednostňujete? 

Demokratický a autokratický. 

5. Jaké jsou Vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? 

Jak s kým, někdy jsou velice vstřícné bezproblémové, jindy naopak. Stane se, ţe člověk 

jedná ½ roku se sponzorem a nakonec jednání vyjde do prázdna. Ve vzácných případech se 

stane, ţe sponzor přijde se svou nabídkou sám, to se stává opravdu zřídka. 

6. Vyuţíváte jednoho většího sponzora nebo více menších sponzorů? 

Nejlepší variantou je vyuţívat více větších sponzorů, ale v nynější době je našim hlavním a 

nejjistějším partnerem Statutární město Frýdek-Místek. Podílí se z 60% na činnosti 
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volejbalového klubu. Mediální partner je zpravodaj a regionální deníky. Občanské sdruţení 

TJ Sokol Frýdek-Místek je zcela závislé na dotacích města.  

7. Pociťujete, ţe se na Vašem klubu projevila nějakým způsobem ekonomická 

krize? 

Ano, je stále těţší získat nové partnery a tím i finance na provozování činnosti. 

8. V čem spatřujete největší problémy současného sportovního managementu v 

České republice, popřípadě regionu Vašeho klubu? 

Největší problémy současného sportovního managementu pociťuji v oblasti sponzoringu, 

ţe doléhá ekonomická krize. Naše politická reprezentace na vládní úrovni není schopná 

navýšit dotace na podporu sportu, víceméně dochází k jeho sniţování. Zvláště je zaráţející, ţe 

se to stalo v době stále zvyšujících nákladů na provoz a údrţbu tělovýchovných zařízení. 

9. Věnoval jste se v minulosti nebo stále věnujete nějakému sportu?(vrcholově, 

rekreačně či výkonnostně) Myslíte si, ţe pro sportovní manaţery a pro Vás, jsou 

takové zkušenosti v oblasti sportu přínosné? 

Věnoval jsem se výkonnostnímu sportu a mám mnoho zkušeností z volejbalu. Pro mne to 

bylo určitě přínosem. Myslím si, ţe je to přínos i pro mou profesi, usnadňuje mi lepší 

orientaci na tomto sportovním trhu. 

10. Spolupracujete s mládeţí a s dětmi ve Vašem klubu? A jak? 

Ano. V rámci ČVS jsme zařazeni do sportovního centra mládeţe v kategorii juniorek a 

kadetek a v ţákyních do sportovního střediska. Díky tomuto zařazení oddíl získává dotaci na 

činnost. Je formou celorepublikové dotace. 

11. Podporuje Vaši činnost obec či kraj? Pokud ano, tak jak?  

            Ano. Město je v nynější době naším generálním partnerem. Z Moravskoslezského 

kraje nedostáváme na činnost ţádný příspěvek. 

            A myslíte si, ţe by se toto mohlo změnit? 

Bojujeme pro tuto změnu. V jiných krajích tyto příspěvky jsou. Mohlo by to pomoci. S 

podporou moravskoslezského kraje by byla činnost snazší. Mohla by se zvýšit úroveň 

volejbalu, ale i celkově sportu v kraji, a tím i moţné výsledky v měřítku cele republiky.¨ 
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    12.   Jak získáváte dodatečné finanční zdroje? 

Oslovením regionálních firem a nabídnutím kvalitní reklamy. Mění se často tito sponzoři? A 

jak na tyto dané sponzory dolehla ekonomická krize? Ne, v podstatě jsou stálými partnery. 

Bohuţel ekonomická krize dříve či později dolehla na celý trh, tudíţ i na náš segment. Ztráta 

sponzora nastala, ale nebyla tolik poškozující. 

  13.   Hrajete nevyšší soutěţe v České republice, například extraligu českého 

volejbalu či Český pohár. Jak moc je pro Vás důleţité umístění v daných soutěţích? 

Tak samozřejmě velice důleţité. Na umístění v těchto soutěţích by se dalo říct, ţe závisí vše. 

Počátkem můţe být nabídnutí lákavější reklamy pro sponzory, a tím zlepšení jejich podpory 

klubu, větší atraktivnost pro případné hráčky a moţnost nákupu lepších hráček a v neposlední 

řadě je to zvýšení volejbalové úrovně a z toho v budoucnu vyplývá zviditelnění města a také 

vyšší sledovanost. 
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Příloha č. 4 

Seznam sponzorů extraligy volejbalu ţen TJ Sokol F-M 

 

Sponzoři extraligy volejbalu ţen TJ Sokol F-M 

 Statutární město Frýdek-Místek 

 Beskydská stavební, akciová společnost Třinec 

 DisTep, akciová společnost, Frýdek-Místek 

 Technické sluţby, akciová společnost 

 Staving, akciová společnost, Frýdek 

 Lesostavby, akciová společnost, Frýdek-Místek 

 Tiskárna, Kleinwachter 

 

Celorepublikoví sponzoři volejbalu 

 UNIQA, generální partner českého volejbalu 

 ČVS, Český volejbalový svaz, který podporuje ČOS  (Česká obec sokolská) 

 ČOS, TJ Sokol F-M spadá obecně pod sdruţení České obce sokolské a dále pod 

subsystém Sokolské ţupy těšínské 

 

Mediální partneři 

 Zpravodaj 

 Regionální deníky (Frýdecko-Místecko) 
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Příloha č. 5 

Příspěvky a dotace pro TJ Sokol F-M 

 

 V této části byla zmapována finanční podpora organizací TJ Sokol F-M. Z kanceláří byly 

poskytnuty informace o všech příspěvcích a dotacích, jak pro extraligu ţen F-M, tak na děti a 

mládeţ. Popíšeme je jen v strukturovaných bodech.  

 

Příspěvky TJ Sokol F-M na provozování činnosti 

 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

ČOS Město F-M ČOS Město F-M Očekávané 

příspěvky 

Sportovní centrum 

mládeže, Tzv. SCM 

 1 700 000  1 700 000 1 700 000 

Ostatní oddíly dětí  47 000  55 000 Zatím nejsou určeny 

Sportovní základna 

mládeže 

63 360   56 930 Zatím nejsou určeny 

Výkonnostní sport 

dospělých 

91 750   83 050 Zatím nejsou určeny 

Extraliga  1 250 000  2 000 000 2 000 000 
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    Dotace TJ Sokol na provozování sportovní činnosti 

 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

MŠMT MF MŠMT MF Očekáváné 

dotace 

Sportovní centrum 

mládeže, Tzv. SCM 

180 000  97 000  Zatím nejsou určeny 

Sportovní středisko 155 000  176 000  Zatím nejsou určeny 

Sportovní základna 

mládeže 

123 000  250 000  Zatím nejsou určeny 

Dotace provoz 

sportovní činnosti 

86 000  33 000  Zatím nejsou určeny 

Výkonnostní sport 

dospělých 

 50 000  50 000 Zatím nejsou určeny 

 

Seznam zkratek pro tabulky Přílohy 4. Příspěvky a dotace pro TJ Sokol F-M 

 

SCM - Sportovní centrum mládeţe 

ČOS – Česká obec sokolská 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

MF – Ministerstvo financí 
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Příloha č. 6 

Dotazník pro bakalářskou práci 

Marketing a management sportovního klubu TJ Sokol Frýdek-Místek 

VŠB-TU Ostrava, obor sportovní management 

 

Tímto dotazníkem bych Vás chtěla poţádat o pomoc při vypracování mé bakalářské 

práce. Dotazník bude zcela anonymní, tudíţ stačí jen odpovědět na pár 

strukturovaných otázek, které by Vám měly zabrat pouze pár minut času. Tento 

dotazník mi pomůţe prozkoumat, kdo se o daný sport zajímá a do jaké míry. Jestli 

jsou zde v okresu volejbaloví nadšenci, a jestli se většina věnuje tomuto sportu 

aktivně, ať uţ rekreačně nebo závodně. V neposlední řadě mi pomůţe získat 

informace, zda je moţné úroveň klubu a jejich utkání ve městě Frýdek-Místek nějak 

vylepšit a tím posunout celkově tento volejbalový klub i volejbal ve městě Frýdek-

Místek k lepším výsledkům. 

1. Jakého jste pohlaví? 

o muţ 

o ţena 

2. Kolik Vám je let? 

o do 18 

o od 19 do 30 

o od 31 do 50 

o  51 a více 

3. V jakém místě se nachází Vaše bydliště? 

o Frýdek-Místek 

o okres Frýdek-Místek 

o Morava a Slezsko 

o jinde 

4. Zajímáte se o volejbal ve městě Frýdek-Místek nebo jeho okolí? 

o ano 

o ne 

5. Účastníte se volejbalových utkání ve městě Frýdek-Místek, ať uţ 

extraligových nebo utkáních na niţší volejbalové úrovni? 

o jako divák 

o jako fanoušek 

o jako hráč nebo člen realizačního týmu 
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o ne 

6. Myslíte, ţe větší propagace volejbalových zápasů (v novinách, na 

reklamních panelech) by zvýšila Váš zájem o extraligu volejbalu? 

o ano 

o ne 

o moţná 

7. Zajímáte se i o jiný sport, který se uskutečňuje ve městě Frýdek-Místek? 

o fotbal 

o házená 

o atletika 

o hokej 

o jiné sporty 

o ne 

8. Myslíte, ţe tyto sporty (uvedené v ot.č. 7) mají ve městě Frýdek-Místek 

větší sledovanost neţli volejbal? 

o ano 

o ne 

9. Jestli ano, díky čemu? 

o větší, kvalitnější stadion, hala nebo sportoviště 

o nabízí více sluţeb pro diváky v podobě restaurací, občerstvení a pro fanoušky 

například v podobě klubových šál, dresů či letáků 

o nebo jsou více podporované a zviditelněné 

10.  Věděli jste, ţe sportovní klub TJ Sokol Frýdek-Místek hraje nejvyšší 

volejbalovou soutěţ v České republice? 

o ano 

o ne 

11.  Účastnili jste se někdy volejbalového utkání extraligy ve městě Frýdek-

Místek jako divák? (pokud ne přejděte na otázku č. 13)  

o ano  

o ne 

 

12. Jestli ano, co Vás na zápase zaujalo či zklamalo? 

     zaujalo: 

o vybavení v hale, tribuna, občerstvení 

o úroveň volejbalového utkání 

o atmosféra v publiku 
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zklamalo: 

o vybavení v hale, tribuna, občerstvení 

o úroveň volejbalového utkání 

o atmosféra v publiku 

13. Kdybyste měli ohodnotit důleţitost daných prvků při volejbalovém utkání, 

jakou by měly podle Vašeho názoru váhu?(oznámkujte jako ve škole) 

       

Atraktivnost zápasu 1 2 3 4 5 

Fanklub 1 2 3 4 5 

Občerstvení 1 2 3 4 5 

Pohodlí na tribuně 1 2 3 4 5 

Cena vstupného 

Hala 

Soupeř vol. zápasu 

Cheerleaders(doprovodný program) 

 

1 

1 

1 

1 

      

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

 

14.   Jakou cenu vstupného byste byli ochotni zaplatit za extraligový 

volejbalový zápas? 

o 0 aţ 40 Kč 

o 40 aţ 70 Kč 

o 70 aţ 100 Kč 

o 100 Kč a více 

15.   Jakou roli hraje podle Vás volejbalový klub TJ Sokol Frýdek-Místek ve 

městě Frýdek-Místek? 

o reprezentativní 

o podporující sport 

o rozvoj TV dětí a mládeţe 

o zatraktivnění volného času 

16.   Myslíte, ţe je pod TJ Sokol Frýdek-Místek registrováno více sportovců 

muţského či ţenského pohlaví? 

o muţi 

o ţeny 

o stejně 

17.   Čím myslíte, ţe je tato moţná přesila na straně jednoho pohlaví 

způsobená? 

o lepší podporou 
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o vyšším zájmem tohoto pohlaví o daný sport 

o specializací na ţenský volejbal 

18.   Myslíte, ţe zájem o volejbal ve městě Frýdek-Místek klesá? 

o spíše ano 

o spíše ne  

o určitě ano 

o určitě ne 

19.   Uvítali byste větší podporu pro rozvoj v oblasti beach volejbalu ve F-M? 

o ano 

o ne 

20.  Jakým způsobem by této větší podpory, pro oblast beach volejbalu ve 

městě Frýdek-Místek, mohlo být docíleno? S finanční podporou od .. 

o sponzorů 

o dotací města 

o příspěvkami od členů 

o ze vstupného 
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