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1 ÚVOD 

Každý člověk si dříve či později oblíbí nějakou činnost, které dokáže s chutí věnovat svůj 

volný čas a mnohé obětovat. Někdo si zamiluje malování, jiný rád čte. Spousta lidí propadá 

různým druhům sportu. Sport, jako součást zdravého životního stylu, se stal v poledních 

letech fenoménem po celém světě. Sám o sobě je sport součástí života každého z nás a 

nemusíme být ani vrcholoví sportovci. Vyjdeme si na procházku nebo se projedeme na kole, 

sledujeme hokejový zápas v televizi, přečteme si článek o známém sportovci – vše se dotýká 

sportu.  

Také já neodolala a věnuji se závodně silniční cyklistice. Má práce je tedy zaměřená na 

hospodaření cyklistického klubu. Se spoluprací a poskytnutím informací souhlasil Team 

Forman Cinelli z Nového Jičína. Cílem mé práce je zjistit, zda na základě získaných údajů 

o hospodaření klubu, bude Team Forman Cinelli schopen zabezpečit nadcházející 

sezónu 2012 a přiblížit fungování cyklistického klubu. Jako vědeckou metodu jsem si 

zvolila hypotézu a SWOT analýzu. 

V první části své bakalářské práce vás seznámím se sportem jako obecným pojmem a jeho 

historií. Dále se zaměřím konkrétně na cyklistiku. Vysvětlím, co jsou nestátní neziskové 

organizace a z nich vyberu občanské sdružení jako nejčastěji používanou právní formu 

sportovních klubů u nás. Konkrétně jeho vznik, stanovy, registrace, činnost a zánik. Následuje 

financování sportu, které je vícezdrojové. Dochází k prolínání zdrojů z veřejného a 

soukromého sektoru. V obou oblastech existují různé možnosti získávání financí pro 

sportovní organizace, např. dotace či sponzorský dar. Závěrem teoretické části vysvětlím co je 

SWOT analýza a hypotéza, která je hlavní vědeckou metodou v mé práci.  

Další kapitola se týká praktické části práce. Představím Team Forman Cinelli, zmíním krátce 

historii klubu a dostanu se k finanční stránce organizace. Hlavní náplní třetí kapitoly jsou 

rozpočty za jednotlivé roky existence klubu. Jde o rozmezí let 2008 – 2012. Ke každému roku 

zpracuji graf s určitým podílem finančních zdrojů, který klub pro danou sezónu získal. Uvedu 

finanční částky věnované od sponzorů a shrnu hlavní výdajové položky. Na rok 2012 je již 

rozpočet také znám, protože sezóna 2012 probíhá. Finanční prostředky musí klub obstarat 

před sezónou a rozpočítat předem, aby byl schopen fungovat daný rok.  
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Ve čtvrté kapitole se dostávám ke SWOT analýze. Zpracuji tabulku silných a slabých stránek 

klubu, hrozeb a příležitostí. Získané poznatky a informace v této poslední kapitole sjednotím a 

na základě nich provedu doporučení, která jsou dle mého názoru pro Team Forman Cinelli 

nejvhodnější.   
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2 SPORT A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

2.1 Sport 

Sport můžeme nazvat fenoménem 21. století, který ovlivňuje život většiny lidské populace. 

Sport je každodenní součástí života profesionálních sportovců, odpočinkovou záležitostí a 

zábavou pro široký okruh obyvatelstva v aktivní či pasivní formě. 

Jde o nedílnou součást společenské kultury, o formu zdravého životního stylu. Lidé spjatí se 

sportem dokážou ovlivnit názor spoluobčanů a podílejí se na hodnotových orientacích. Velké 

sportovní události, zejména v populárních sportech, se stávají záležitostí nejširší veřejnosti. 

Sport je integrující částí společnosti.  

Historie slova „sport“ sahá do 14. století. Tento název pro příjemné trávení volného času 

pochází z latinského slova „disportare“. V anglo – francouzštině se pro označení zábavy, 

uvolnění a věcí nevážné povahy používalo označení „disport“ rovněž ve 14. století. Z těchto 

názvů vzniklo dodnes užívané slovo sport (Durdová, 2004). 

Na našem území se objevily prvky sportu, tak jak je chápeme dnes, v 17. století díky J. A. 

Komenskému. Ten hovoří o „hře“, která obsahuje soutěživost, volnost, svobodu pohybového 

projevu, pravidla, řád hry, snadnost učení se hře a vymezení časového trvání (Durdová, 2004). 

S dalším vymezením slova sport se v Česku setkáme u odborníků z oblasti teorie tělesné 

kultury tzv. kinantropologie. V. Fiala (1961) definoval sport jako „pohybovou hru, zábavu 

původně rekreačního charakteru provozovanou na čerstvém vzduchu za účelem zdravotním, 

výchovným, soutěžním, závodním“. U S. Titla (1963) se sekáme s charakteristikou sportu 

jako „formou tělesné kultury, jejímiž specifickými rysy jsou snaha po dosažení maximálního 

výkonu, specializace, soutěžení, závodění, trénink“. M. Choutka (1973) hovoří o „aktivní 

činnosti sportovců, provádění tělesných cvičení a soutěžení, patří sem i významné sportovní 

podniky s charakterem kulturních událostí. Součástí sportu jsou i diváci a patří sem také určité 

instituce, které organizují a řídí sportovní odvětví“. Podle V. Dvořáčka (1980) se zahrnují do 

sportu „všechny tréninkové a závodní aktivity“ (Durdová, 2004). 

Encyklopedie tělesné kultury (1988) vysvětluje označení sport jako „součást tělesné kultury, 

jejíž obsah tvoří pravidly přesně vymezené činnosti osvojené v tréninkovém procesu a 

předváděné v soutěžích. Výrazným znakem sportu je organizované soutěžení vyznačující se 
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snahou po co největším výkonu. Aktivní pěstování sportu ovlivňuje tělesný, psychický a 

sociální rozvoj jedince“. 

Ze širšího pohledu lze za zásadní prvky sportu považovat organizovanost, motivaci, 

soutěživost, volné vlastnosti technického a intelektuálního charakteru, prvky vyjadřující 

emoce a prožívání.  

Evropská unie vytvořila svou definici slova sport v rámci Evropské charty sportu (1992). 

Zaměřuje se na prosazení základní koncepce sportu, kterou je jeho přístupnost všem bez 

rozdílu. Říká, že sport zahrnuje „všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické 

kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních.“ Dostupné z www: <http://charlijen.net> 

2.1.1 Cyklistika 

Cyklistika je sport, ke kterému potřebujeme hlavně kolo. Jednostopé vozidlo poháněné silou 

lidských svalů. Cyklista si může vybrat ze široké nabídky různých tipů jízdních kol podle 

toho, jaký druh cyklistiky chce vykonávat nebo s jakým zaměřením chce kolo využít. Může jít 

o rekreační, sportovní, turistický či pouze dopravní účel. Také záleží jestli se bude jezdec 

pohybovat pouze na silnici, v terénu nebo na dráze. Zdali se zaměří jen na sjezdy nebo se 

bude s kolem pohybovat ve větších kopcích. Smyslem soutěžení je dojet do stanoveného cíle 

rychleji než soupeř. 

Tak jak se vyvíjelo kolo, vyvíjela se postupně s ním úzce spjatá cyklistika. Zlepšovaly se 

jízdní vlastnosti, zvyšoval se okruh příznivců, objevovaly se první závody. Za vynálezce 

jízdního kola bývá považován Karel Friedrich von Drais z dnešního Německa, ale neustále se 

vedou spory o jeho prvenství. 

Krátce po svém vynalezení se ve 20. letech 19. století kola objevují v českých zemích. 

Cyklistika se ovšem tady začala rozvíjet až v 70. letech 19. století založením cyklistického 

klubu ČKV Smíchov. Za vznik toho klubu vděčíme Josefu Vondřichovi a hlavně bratrům 

Josefovi a Františkovi Kohoutovým. O dva roky později se konalo první cyklistické 

mistrovství Čech na 10km. V roce 1884, vznikem České ústřední jednoty velocipedistů, se 

cyklistika stala prvním organizovaným sportem u nás.  
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Mezi nejstarší provozovaný svaz v ČR patří právě Český svaz cyklistiky. Byl založen 

v listopadu roku 1883 na pražském Smíchově. Česká ústřední jednota velocipedistů nebyla 

přijata v roce 1900 v Paříži mezi zakládající členy UCI (Union Cycliste Internationale). 

Údajně neměla nárok na samostatnost za tehdejšího Rakouska – Uherska. Za člena UCI byla 

přijata až v roce 1920 v Antverpách.  

Počátkem 20. století se s rozvojem cyklistiky dostavovaly i první úspěchy na závodech. Po 

určitém útlumu v meziválečném období se československá cyklistika rozvíjí po roce 1945 

v souvislosti se založením slavného Závodu míru. Mezi vítěze tohoto etapového závodu patří 

Jan Veselý, Jan Smolík a v 90. letech 20. století Pavel Padrnos či Ján Svorada. Své první 

úspěchy si v 70. letech 20. století získala také dráhová cyklistika. Olympijskými vítězi se 

v této disciplíně stali Jiří Daler a Antonín Tkáč.  

V České republice dosahovaly popularity další cyklistická odvětví. Můžeme je rozdělit do tří 

skupin:  

 Rychlostní cyklistika, zde řadíme silniční cyklistiku a dráhovou cyklistiku 

 Terénní cyklistika, sem patří BMX, biketrial, horská kola (MTB) a cyklokros 

 Sálová cyklistika, která zahrnuje kolovou a krasojízdu 

Dostupné z www: <http://olympic.cz/cz/sporty/768/historie> 

2.2 Nestátní neziskové organizace 

Nestátní neziskové organizace (dále NNO) jsou založeny za jiným účelem, než je 

maximalizace zisku, proto získávají dodatečné zdroje z dotací, darů, příspěvků apod. 

Vygeneruje-li tato organizace zisk, investuje se zpět do činnosti organizace. NNO jsou 

nezávislé vůči státu a najdeme je téměř ve všech oblastech lidské činnosti (Hobza a Rektořík, 

2006). 

Nejpoužívanější definice (Salamon, L. M.) charakterizuje NNO jako instituce: 

a) Organizované: Fungují na základě jasně formulované zakládací smlouvy či 

zřizovací listiny, mají stanovenou organizační strukturu. 

b) Soukromé: Instituce oddělené od vlády. 

c) Nerozdělující zisk 

http://olympic.cz/cz/sporty/768/historie
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d) Samosprávné: Disponují vnitřní strukturou se stanovením řídících a kontrolních 

kompetencí. 

e) Dobrovolné: Účast na základě vlastního rozhodnutí.  

Skoro všechny organizace působící v České republice v oblasti masového, výkonostního a 

vrcholového sportu používají právní formu občanského sdružení. Existuje ale řada dalších 

možných právních forem sportovních subjektů:  

 společnosti s ručením omezeným, 

 akciové společnosti, 

 příspěvkové organizace řízené státem a obcemi atd. 

Každá z těchto forem, neziskové organizace či obchodní společnosti (a.s. a s.r.o.), má svoje 

výhody a nevýhody. Hlavní nevýhody u NNO lze spatřovat v systému zdanění a vyšší 

administrativní náročnosti. Obchodní společnosti nejsou povinny odděleně evidovat 

jednotlivé druhy činností a s nimi související příjmy a výdaje. Základ daně společnost zjistí 

součtem příjmů a výdajů ze všech činností. Výsledná daňová povinnost je nižší a daňově tedy 

výhodnější oproti NNO. 

Další nevýhodou NNO je nezbytná evidence jednotlivých druhů příjmů a výdajů. Ty totiž 

mohou a nemusí vstupovat do základu daně. Činnosti je nutné rozdělit na hlavní a vedlejší, 

hlavní činnosti pak na ziskové a ztrátové. Při větším počtu činností dosahují administrativních 

náklady vyšších hodnot (Novotný, 2006). 

I přes tyto zmíněné nevýhody je volba právní formy sportovního klubu jako neziskové 

organizace, konkrétně občanského sdružení, jednoznačně rozšířenější jak již bylo uvedeno. 

Zatím v České republice nebyla vytvořena speciální právní norma upravující konkrétní oblast 

sportu a tělesné výchovy. Jednotliví sportovci, sportovní organizace a kluby se řídí při 

provozování své činnosti občanským zákoníkem (Durdová, 2004). 

2.3 Občanské sdružení  

Informace týkající se občanského sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSO) v § 1 odst. 1 výslovně zakotvuje právo 

sdružovat se. Následující § 2 odst. 1 ZSO uvádí, že občané mohou zakládat spolky, 
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společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace a 

sdružovat se v nich. Tato uskupení se v ZSO nazývají legislativní zkratkou ,,sdružení“. 

Občanská sdružení patří mezi právnické osoby a státní orgány mohou zasahovat do jejich 

postavení a činnosti jen v mezích zákona (§ 2 odst. 3 ZSO). 

Problematika právnických osob je upravena v občanském zákoníku, který se vztahuje 

k občanským sdružením, pokud ZSO nestanoví jinak. Mezi základní znaky právnických osob 

patří: 

 majetková samostatnost,  

 samostatná právní subjektivita, tj. způsobilost k právům a povinnostem, 

 vnitřní organizační struktura a určení pravomocí, 

Další znaky, které vymezují občanské sdružení založené podle ZOS a odlišují občanská 

sdružení od jiných uskupení:  

 občanské sdružení nesmí být založeno za účelem výdělečné činnosti, čímž se liší 

od obchodních společností a družstev, 

 občanské sdružení neslouží k zajištění řádnému výkonu některých povolání, 

tento úkol náleží profesním komorám (§ 2 odst. 3 písm. b) ZOS), 

 členství v tomto sdružení je dobrovolné (na toto členství není právní nárok) a 

také výstup z členství není omezen (§ 3 odst. 1 ZOS), 

 práva a povinnosti jsou upraveny stanovami (§ 3 odst. 3 ZOS), 

Občanská sdružení založená podle ZSO v oblasti sportu se nejčastěji nazývají svazy nebo 

kluby, pro všechny ale platí stejný režim a jsou stejným typem právnické osoby.  

2.3.1 Vznik a registrace občanského sdružení 

Občanské sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra (dále jen ministerstva). Minimálně 

3 občané mohou podat návrh na tuto registraci, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (§ 

6 odst. 1, 2 ZSO).  

Skupině podávající návrh na registraci říkáme ,,přípravný výbor“. Tento výbor má zmocněnce 

staršího 18 let, který je oprávněn jednat jménem občanského sdružení. Samostatný přípravný 

výbor však nemá právní subjektivitu. Členové přípravného výboru podepíší návrh na 
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registraci, uvedou svá jména a příjmení, data narození a bydliště (Telec, 1998). K tomuto 

návrhu se připojí stanovy ve dvojím vyhotovení. Náležitosti stanov jsou uvedeny v § 6 odst. 2 

ZSO. 

2.3.2 Stanovy občanského sdružení 

Zásadním dokumentem pro tyto právnické osoby jsou stanovy občanského sdružení, proto je 

důležité věnovat jejich tvorbě zvýšenou pozornost. Stanovy plní v podstatě funkci 

zakladatelské listiny občanského sdružení. Jiný písemný doklad pro založení totiž ZSO 

nevyžaduje. Stanovy upravují i další podmínky pro fungování občanského sdružení. 

Obligatorní náležitosti stanov podle § 6 odst. 2 ZSO jsou: 

 název občanského sdružení – nesmí se shodovat s názvem právnické osoby, 

která už vyvíjí činnost na území ČR, s názvem orgánu veřejné moci ČR, 

s názvem mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a také se 

nesmí shodovat s názvem Evropské unie a jejich orgánů, 

 sídlo sdružení – ZSO dále tento bod neupravuje (většinou jde o adresu 

předsedy sdružení), 

 určení cíle činnosti občanského sdružení – obecně bývá uváděna ochrana práv 

(např. menšin, spotřebitelů, podpora sportu), 

 orgány občanského sdružení, jejich stanovení, určení funkcionářů oprávněných 

jednat jménem občanského sdružení: 

o statutární orgán – může jej tvořit jedna nebo více fyzických osob, 

o valná hromada – tvoří ji všichni ostatní členové sdružení, obvykle 

stanovuje zmíněný statutární orgán (losem, volbou), 

o kontrolní komise či dozorčí rada – mohou plnit i funkci odvolací proti 

rozhodnutí jiného orgánu (Jemelka a Břeň, 2007), 

o ustanovení o organizačních jednotkách, jsou-li zřízeny, 

o závěrečným ustanovením jsou zásady hospodaření, můžeme je stanovit 

jako jednotlivé příjmy a výdaje (Jemelka a Břeň, 2007). 

V rámci své vedlejší činnosti mohou občanská sdružení podnikat. Jejich příjmy mohou tedy 

pocházet i z podnikatelské činnosti. Výdaje jsou potom tvořeny nejčastěji náklady na vlastní 

činnost sdružení a dále náklady spojenými s plněním stanoveného cíle. V zásadách 

hospodaření by mělo být také upraveno, který orgán má oprávnění nakládat s majetkem 
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sdružení, případně mezi které orgány je toto oprávnění rozděleno. Podle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou občanská sdružení povinna od 1. 1. 2008 

vést podvojné účetnictví. 

Změnu stanov musí občanské sdružení písemně ohlásit ministerstvu do 15 dnů od jejího 

schválení (§ 11 ZSO). Text změny je nutné připojit ve dvojím vyhotovení. K rozhodnutí o 

změně stanov může občanské sdružení dojít na základě neosvědčeného rozhodnutí např. 

v oblasti rozdělení pravomocí mezi jednotlivé orgány.  

2.3.3 Registrace občanského sdružení 

Řízení o registraci občanského sdružení vede Ministerstvo vnitra. Pokud návrh k této 

registraci neobsahuje všechny náležitosti vyžadované zákonem nebo nejsou-li údaje úplné či 

přesné ministerstvo na to přípravný výbor bezodkladně upozorní (nejpozději do pěti dnů od 

obdržení návrhu). Dokud nebudou tyto vady odstraněny, řízení o registraci nebude zahájeno. 

K zahájení dojde v okamžiku, kdy ministerstvu dojde návrh bez žádných závad. O dni 

zahájení ministerstvo informuje ihned zmocněnce přípravného výboru (§ 7 odst. 2, 3 ZSO). 

Po zahájení řízení o registraci mohou nastat tři situace: 

a) Podle § 9 odst. 1 jestliže ministerstvo nezjistí důvod k zamítnutí registrace, 

provede do 10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci 

přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace. 

Tímto dnem je den odesílání stanov. V zákoně je uvedeno, že se o registraci 

nevydává rozhodnutí ve správním řízení, proto jsou stanovy s vyznačeným dnem 

registrace důležitým dokladem. Stanovy stvrzují, že občanské sdružení vzniklo a 

registrací nabylo právní subjektivitu (Jemelka a Břeň, 2007). 

b) Ministerstvo odmítne schválit registraci, pokud z předložených stanov vyplývá 

některá ze skutečností taxativně vymezená v § 8 odst. 1 písm. a) až d). Jde o 

případy, kdy by měla být založena organizace, na kterou se nevztahuje ZSO 

(politická strana, církev, sdružení za účelem výdělečné činnosti). V tomto případě 

tedy ministerstvo zamítne žádost o registraci do 10 dnů ode dne zahájení řízení. 

Proti tomuto rozhodnutí může přípravný výbor podat opravný prostředek, a to do 

60 dnů od doručení rozhodnutí zmocněnci. O zrušení negativního vyjádření 

ministerstva pak může rozhodnout soud (Jemelka a Břeň, 2007).  
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c) Na závěr § 8 odst. 5 upravuje situaci, kdy zmocněnci není do 40 dnů od zahájení 

řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace. V tomto případě občanské 

sdružení vznikne dle zákona následující den po uplynutí této lhůty, tedy 41. den od 

zahájení řízení o registraci.  

 

Občanské sdružení tedy může vzniknout registrací u ministerstva, dále vzniká rozhodnutím 

soudu, rozhodne-li soud že ruší vyjádření ministerstva o odmítnutí registrace a také může 

vzniknout ze zákona za podmínek uvedených v § 8 odst. 5 ZSO.  

Podle § 9 odst. 2 ZSO účinného od 1. 7. 2010 vede evidenci občanských sdružení a jejich 

organizačních jednotek ministerstvo. Informace o občanském sdružení a jeho organizačních 

jednotkách jsou zapsány ministerstvem do základního registru právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.  

2.3.4 Činnost občanských sdružení 

Po svém založení funguje občanské sdružení z velké části podle schválených stanov, tedy 

podle rozdělení práv a povinností jednotlivých orgánů sdružení. Dále dochází k rozšíření 

členské základy. 

,,Členství ve sdružení vzniká dvoustranným soukromoprávním úkonem, tedy akceptací 

žádosti o členství, vyjádřeným např. na předložené přihlášce. Není však nikde stanovena 

povinnost, že by přihláška musela být podána v písemné podobě (což platí i pro její přijetí či 

odmítnutí)“ (Jemelka a Břeň, 2007, s. 13). 

K zániku členství může dojít dobrovolně (vystoupením, jde o jednostranný právní úkon), 

který zaručuje § 3 odst. 1, nebo nedobrovolně, tj. vyloučením. Zánik členství vyloučením 

musí být upraven ve stanovách, protože se zákon k němu nevyjadřuje. Rovněž smrtí dochází 

k zániku členství, resp. zánikem člena v případě právnické osoby. Neboť členství je třeba 

považovat za osobní statek a nelze ho převádět (Telec, 1998). 

V ZSO najdeme ještě několik dalších institutů, které upravují danou oblast a vymezují členům 

občanských sdružení jejich práva a povinnosti. § 15 ZSO informuje o soudní ochraně pro 

členy sdružení. Jedná se o případy, kdy se člen sdružení domnívá, že rozhodnutí jednoho 

z orgánů sdružení je nezákonné nebo v rozporu se stanovami. Do 30 dnů, kdy se o takovém 
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rozhodnutí dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, může požádat okresní soud 

o posouzení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. Všechny opravné 

prostředky dané stanovami ovšem již musí být vyčerpány. Tento opravný prostředek bývá 

používán např. při vyloučení člena občanského sdružení.  

2.3.5 Zánik občanského sdružení 

Občanské sdružení může zaniknout dvěma způsoby. Záleží, kdo bude realizovat zánik 

sdružení: 

a) Občanské sdružení může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením 

s dalším sdružením. Jestliže ve stanovách není určen způsob zániku, rozhoduje o 

něm nejvyšší orgán sdružení (§ 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 2 ZSO). Podle § 20 

a OZ se právnická osoba ruší dohodou, uplynutím doby nebo splněním účelu, pro 

který byla zřízena. Příslušnému ministerstvu je do 15 dnů ohlášen zánik sdružení 

nejvyšším orgánem občanského sdružení. Toto oznámení má pouze pořádkový 

charakter, k samotnému zániku dojde ke dni rozhodnutí samotného orgánu 

sdružení (Jemelka a Břeň, 2007). 

b) Občanské sdružení může také zaniknout podle § 12 odst. 1 písm. b) ZSO 

pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. K tomuto způsobu 

zániku dochází v taxativně vymezených případech, ty se shodují s případy, ve 

kterých ministerstvo rozhodne o odmítnutí registrace. Stane se tak veřejnoprávním 

aktem.  

Při zániku sdružení je potřeba provést majetkové vypořádání (§ 13 odst. 2 ZSO). Toto 

vypořádání provede likvidátor stanovený ministerstvem, jestliže o zániku rozhodlo 

ministerstvo.  

Ustanovení § 20a odst. 3 OZ pak stanovuje, že před zánikem právnické osoby je vyžadována 

její likvidace, jestliže celé její jmění nenabývá právní nástupce nebo pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak. Způsob zániku sdružení potom určuje postup u majetkového vypořádání. 

V případě sloučení s jiným sdružením, přechází majetek zaniklého sdružení na nově vzniklý 

subjekt. V ostatních případech zániku občanského sdružení, kdy majetek není převeden na 

právního nástupce, je nutné provést likvidaci. Postupuje se podle ustanovení obchodního 

zákoníku o likvidaci obchodních společností, (§ 20a odst. 4 OZ).  
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2.4 Finance v oblasti sportu 

Jedním z hlavních problémů současného sportovního managementu je získávání finančních 

prostředků k zajištění fungování sportovního klubu. Občanská sdružení, jako právní forma 

většiny českých sportovních organizací, splňují podstatu neziskových organizací. Jejich cílem 

je tedy veřejně prospěšná činnost, nikoliv zisk (Durdová, 2004).  

Dva hlavní zdroje financí jsou příjmy z veřejného a soukromého sektoru. Většinou dochází 

k propojení těchto oblastí a můžeme hovořit o vícezdrojovém financování sportu. Dochází 

k prolínání příjmů ze státního rozpočtu, místních rozpočtů, domácností, firem apod. (Hobza a 

Rektořík, 2006).  

2.4.1 Veřejné rozpočty 

Přímou finanční podporu ze státního rozpočtu a veřejných rozpočtů nazýváme dotace. Dotace 

definujeme jako peněžní prostředky ze státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo 

národního fondu poskytované právnickým nebo fyzickým osobám na předem daný účel. Aby 

mohla organizace dotaci použít, musí doložit přehled o čerpání a použití prostředků a 

případné nepoužité prostředky vrátit (Durdová, 2004). 

 Dotace ze státního rozpočtu: Jde o nejvyšší typ veřejného rozpočtu a významnou 

složku financování sportu. Rada pro tělovýchovu a sport rozděluje finance do této 

oblasti. Předkládá doporučení ministrovi školství, tělovýchovy a mládeže, který 

rozhodne v souladu s dotační politikou státu a materiálem ,,Koncepce státní 

podpory sportu v ČR“ o udělení dotace (viz. Obr. 2.1).  

Dostupné z www: <http://www.msmt.cz> 

 Místní rozpočty:  

a) Rozpočet kraje: Zastupitelstvo kraje zřizuje výbor pro výchovu, vzdělání a 

zaměstnanost. Tento výbor rozhoduje o přidělování dotací občanským 

sdružením působícím v oblasti sportu po dobu jednoho roku (Durdová, 

2004). 

b) Rozpočet města a obce: Nejbližším a nejdostupnějším zdrojem financí pro 

sportovní kluby jsou právě rozpočty měst a obcí. Rozpočty obcí jsou 

ovlivněny metodikou nebo vyhláškou přijatou zastupitelstvem. Společně se 
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zákonem o obcích značně regulují činnost sportovních klubů na daném 

území.  

Účely, za kterými jsou finance z veřejných rozpočtů sportovním oddílům rozdělovány, mohou 

být různé. Především jde o zajištění sportovní reprezentace, zabezpečení sportovních center 

mládeže, podpora veřejně prospěšných programů v oblasti sportu, investice do výstavby či 

rekonstrukce sportovního zařízení, podpora sportovních aktivit různého typu (Durdová, 

2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hobza, V.,  Rektořík, J. a kol. Základy ekonomie sportu, Praha: Ekopress, 2006. str. 53. ISBN: 

80-86929-04-3. 

2.4.2 Soukromé financování 

Hlavní zdroj pro většinu sportovních organizací tvoří soukromé zdroje. Mnohé kluby v rámci 

dotací o finanční podporu z veřejných rozpočtů zažádají, ale dotaci obdržet nemusí. Pro jejich 

fungovaní jsou tedy velmi důležité sponzorské dary, sponzoring reklama apod.  

 

 

Obr. 2.1 Dotace ze státního rozpočtu 
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Sponzorské dary 

Dar charakterizujeme svou dobrovolností, kdy dárce ze své vůle daruje hmotný či nehmotný 

statek, a bezplatností, kdy obdarovaný za přijatý dar nemusí poskytnout žádnou protihodnotu. 

Legislativní vymezení a podmínky týkající se daru najdeme v občanském zákoníku (Durdová, 

2004). 

Sponzoring 

Sportovní sponzoring je vztah mezi hospodářstvím (firmou, podnikem) na jedné straně a 

sportem na straně druhé. Dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Jde o 

specifickou vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy jsou peněžní, věcné prostředky a 

služby poskytovány osobám a organizacím působících ve sportu (Durdová, 2004). 

Hlavním principem sponzoringu je vztah: služba x protislužba. Sponzor věnuje své peníze, 

věcné prostředky nebo služby sponzorovanému za protislužbu, která se od sponzorovaného 

očekává. Může jít o šíření reklamy podniku, produktů podniku nebo jiné předem formulované 

protislužby.  

Sponzorovaný (klub, organizace, závodník) využívá prostředky či služby od sponzora 

k realizování svých náročných cílů. Každý sponzorský vztah by měl být založen na:  

 oboustranně známých cílech, 

 vzájemně prospěšných přínosech, 

 mravně-etických principech. 

Typy sponzoringu:  

a) exkluzivní sponzor: za vysokou cenu přejímá sponzor veškeré protivýkony 

(oficiální sponzor), 

b) hlavní sponzor, vedlejší sponzor: hlavní sponzor přejímá nejdražší a 

nejatraktivnější protivýkony, 

c) kooperační sponzor: protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů.  
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Formy sponzoringu: 

a) sponzorování jednotlivých sportovců (vrcholový sport), 

b) sponzorování sportovních týmů (poskytovány zejména finance, sportovní 

vybavení, ubytování apod.), 

c) sponzorování sportovních akcí (např. reklama na vstupenkách), 

d) sponzorování sportovních klubů (nejrozsáhlejší možnosti protivýkonů), 

e) sponzorování sportovních institucí (za instituce považujeme svazy, federace, 

národní olympijské výbory). 

Reklama 

Reklamou rozumíme neosobní prezentaci výrobků, služeb nebo myšlenek subjektu, instituce 

či organizace zprostředkovanou přes komunikační média. Sportovní reklama se pak vztahuje 

k reklamě se sportovními motivy. Příjmy z reklam tvoří velmi významnou položku příjmů 

všech sportovních organizací. (Durdová, 2004).  

Druhy sportovní reklamy: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech, 

 reklama na startovních číslech, 

 reklama na mantinelu (na pásu), na ledové ploše, 

 reklama na sportovním nářadí, 

 reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích, 

 reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, s fotografiemi 

sportovců 

 reklama na propagačním materiálu (plakáty, transparenty, čepice apod.), 

 reklama na videozáznamech, fotografiích, apod., 

 reklama na billboardech, videotabulích, poutačích, 

 internet, 

 televizní přenos, media. 
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2.4.3 Další možnosti financování sportu 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) 

Finanční prostředky jsou čerpány ze zdrojů ČSTV. Jde například o příjmy z podílu na zisku 

z dividend, tržby z prodeje majetku a v minulosti také z výnosů od akciové společnosti Sazka.  

Zdroje z fondů Evropské unie 

O evropské fondy je možno se ucházet prostřednictvím kvalitních projektů v oblastech, které 

jsou EU podporovány.  

Sportovní kluby mohou dále získávat finance prostřednictvím vybírání členských příspěvků, 

z prodeje vstupného, z tzv. odstupného, pomocí bankovních úvěrů a výpůjček či grantů 

(Durdová, 2004). 

2.5 SWOT analýza 

Jde o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek daného 

tématu. Základ metody spočívá v definování a hodnocení čtyř faktorů, podle kterých je 

odvozen také název této metody: 

 Silné stránky (Strenghs) 

 Slabé stránky (Weakness) 

 Příležitosti (Opportunities) 

 Hrozby (Threats) 

Silné a slabé stránky jsou vnitřní faktory a patří do vnitřního prostředí. Příležitosti a hrozby 

jsou vnější faktory patřící do vnějšího prostředí. 

SWOT analýza se snaží identifikovat, do jaké míry jsou současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které mohou 

nastat v okolním prostředí. Celkově můžeme vyhodnotit fungování firmy, objevit problémy 

nebo nové možnosti růstu. Nejprve musíme sestavit seznam jednotlivých položek. 

Doporučuje se začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí. 

Mezi ,,příležitosti“ řadíme důležité vnější jevy, které mohou mít kladný vliv na rozvoj firmy. 

Jde např. o dostupnou pracovní sílu, zdroje surovin, zákazníky, odběratelé. ,,Hrozby“ zahrnují 
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např. legislativní a byrokratické překážky, rostoucí konkurenci, regulaci trhu. Poté následuje 

SW analýza zahrnující silné a slabé stránky podniku, které hledáme ve vnitřním prostředí. 

K silným stránkám můžeme zařadit např. stabilní výrobní program, patenty, know-how, nové 

technologie, kvalitu managementu, kvalitní procesy a postupy, nezadluženost podniku, 

přátelské prostředí a další. Slabé stránky se pak projevují jako nedostatek vlastních 

investičních prostředků pro rozšíření výroby a nákup nebo vývoj nových technologií, 

energetická náročnost provozu, špatné mezilidské vztahy, nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků, nedostatky v práci managementu (viz. Tab. 2.1). 

Tab. 2.1 Rozdělení faktorů SWOT analýzy 

 Prospěšné faktory Škodlivé faktory 

Vnitřní faktory SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Vnější faktory PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zdroj: Dostupné z www: <http://vlastnicesta.cz>, vlastní zpracování 

Výsledky SWOT analýzy slouží k stanovování strategie a optimalizaci společnosti, projektu 

nebo zlepšování současného stavu či procesů. Management se na základě analýzy může 

rozhodnout, které faktory bude maximalizovat a které minimalizovat.  

Dostupné z www: <http://vlastnicesta.cz> 

Použití této metody umožnilo seznámení s prostředím, ve kterém klub působí. Poznali jsme 

vnitřní a vnější faktory ovlivňující fungování klubu. 

2.6 Hypotéza 

Hypotéza je charakterizována jako vědecky zdůvodněný předpoklad možné skutečnosti. Na 

počátku vědeckého poznání stojí domněnka, kterou hypotéza rozpracovává. Hypotéza pak 

musí být podložena celou řadou faktů. V průběhu šetření dojdeme postupně k závěru, kdy 

hypotézu potvrdíme nebo vyvrátíme. Toto pátrání je náplní práce badatele. 
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3 FINANCOVÁNÍ, ORGANIZACE A FUNGOVÁNÍ SPORTOVNÍHO 

KLUBU 

3.1 Moravia Racing Team (MRT) 

V létě roku 2007 došlo k rozpadu oddílu CK Silesia Orlová, který sdružoval několik velmi 

dobrých závodníků. Ti se chtěli dále věnovat cyklistice v rámci obdobného cyklistického 

klubu. Tehdy ale na Moravě neexistoval klub, který by mohl poskytovat odpovídající 

podmínky pro závodníky dané úrovně. Došlo tedy k založení nového cyklistického klubu, za 

předpokladu získání dostatečné finanční podpory. Sestavila se předběžná dohoda o počtu 

členů týmu, o jejich participaci na fungování týmu a o finančních příspěvcích.   

3.1.1 Finanční zdroje pro založení MRT 

Před samotným založením MRT bylo třeba zajistit finance důležité pro fungování klubu. Šlo 

především o sponzorské dary a příjmy z reklamní činnosti. Hlavně v počátcích klubu se 

předpokládala vyšší finanční spoluúčast členů klubu. Byl vypracován rozpočet na rok 2008 

jehož výše činila 180 000 Kč. Daná částka měla pokrýt základní potřeby pro provozování 

závodní činnosti.  

Potenciálním sponzorům byla představena prezentace tvořícího se týmu ,,Moravia Racing 

Team“, která představovala jednotlivé závodníky, odjeté závody a dosažené úspěchy. 

Prezentace dále vysvětlovala organizační náležitosti týmu, seznam závodů, kterých se tým 

hodlá zúčastnit a možnost spolupráce s partnery.  

S tímto vytvořeným propagačním materiálem nastala fáze oslovování firem s žádostí o 

spolupráci a sponzoring. Osloveno bylo zhruba 250 firem, především z oblasti sportu, ale také 

z oblasti potravinářské výroby, stavebnictví nebo energetiky. Většina podnikatelských 

subjektů byla zkontaktována e-mailem, menší skupina pak byla oslovena v rámci osobní 

schůzky. První společnost, která se rozhodla vznik tohoto projektu podpořit, byla společnost 

Forman Adamec a.s. provozující nákladní automobilovou přepravu. Jeden ze zaměstnanců 

této firmy z Nového Jičína patřil k budoucím závodníkům zakládaného týmu.  

Firma Forman Adamec a.s. přislíbila částku 150 000 Kč za provedení reklamy. Tato 

společnost se díky výše darované částky stala současně generálním partnerem klubu (viz. Obr. 
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3.1). Díky jistým finančním prostředkům, mohlo dojít k založení cyklistického týmu jako 

právnické osoby s názvem ,,Občanské sdružení Moravia Racing Team“. S pomocí firmy 

Forman Adamec a.s. se podařilo získat nově vzniklému občanskému sdružení další tři 

sponzory: obchodní společnosti Alma pneu s.r.o., Fery logistik s.r.o. a Sdružení podnikatelů 

Esox.  

Obr. 3.1 Kamion hlavního sponzora 

 

Zdroj: Dostupné z www: <http://www.formannj.cz> 

3.1.2 Identifikační znaky týmu 

Přihláška klubu do ČSC byla podána 1. 1. 2008. Podle pravidel pro registraci do tohoto svazu 

je možné, aby tým používal zejména na závodech odlišný název než je název občanského 

sdružení. V praxi je totiž do názvu obvykle začleněno jméno hlavního sponzora, který se 

může v průběhu fungování týmu měnit. Z tohoto důvodu mohl Moravia Racing Team působit 

jako Forman Cycling Team (FCT). 

S generálním partnerem, firmou Forman Adamec a.s., bylo dohodnuto zachování designu 

společnosti. Tým se tedy začal prezentovat bílou a modrou barvou. Logo FCT bylo tedy 

záměrně vytvořeno tak, aby kopírovalo stylem a barvami písma logo tohoto hlavního partnera 

(viz. Obr. 3.2). 
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Zdroj: Dostupné z www: < http://www.formannj.cz> 

 

3.2 Vývoj klubu v letech 2008 – 2011 

Rok 2008 

V prvním roce své existence se tým skládal celkem z šesti jezdců. Těmi byli Lukáš Heinrich, 

Petr Hudeček, Lubomír Tomeček, Ondřej Bezunk, Jiří Toman a Michal Figura. Za tuto 

sezónu tým dosáhl celkem 4 vítězství a 14 umístění na stupních vítězů. 

Plánovaný rozpočet klubu činil 180 000 Kč. Rozpočet převážně naplnila spediční firma 

Forman Adamec a.s., která se stala již zmiňovaným generálním partnerem. Dále se na 

financování klubu v tomto roce podílely firmy Alma pneu, Fery logistik s.r.o., Esox a 

poskytnuty byly také členské příspěvky (viz. Obr. 3.3). Výše rozpočtu v tomto prvním roce 

nepokryla všechny potřebné výdaje pro fungování klubu. Bylo tedy nutné zvážit, co bude 

hrazeno klubem a které položky si závodníci budou muset uhradit z vlastní kapsy.   

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Loga Forman Adamec a.s. a Forman Cycling Team 
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Obr. 3.3 Rozpočet 2008 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z rozpočtu klubu byla hrazena výroba jednotných závodních dresů. Ostatní cyklistické 

oblečení si závodníci zaplatili sami. Podařilo se zajistit také civilní oblečení. Na základě 

zaslané prezentace týmu s žádostí o spolupráci. Byla navázána emailová komunikace, 

proběhly dvě osobní schůzky a bez jakýchkoli dřívějších kontaktů s firmou GTU s.r.o., došlo 

k uzavření dohody a vybavení závodníků oblečením značky Time Out v hodnotě 50 000 Kč. 

Kolekce pro rok 2008 obsahovala košili, tričko, polokošili, mikinu, bundu, kšiltovku a 

kalhoty.  

 První rok existence týmu cyklisté závodili na vlastních kolech. Management jim ale zajistil 

řetězy a závodní kola značky Connex a za sníženou cenu tretry značky Time. Ostatní nutné 

vybavení jako přilby, pláště, brýle apod. si jezdci platili rovněž z vlastních zdrojů.  

Rozpočet pokryl výdaje na potravinové doplňky značky Estim, včetně cyklistických lahví. 

Byla zajištěna dvě auta, sloužící k dopravě na závody a jako mechanický vůz v průběhu 

závodu. Automobily vlastnili závodníci a pohonné hmoty jim byly hrazeny z rozpočtu klubu.  

V tomto prvním roce klub hospodařil se ztrátou mínus 81 Kč, která byla pokryta z rozpočtu 

následujícího roku. Díky třem zdrojům financování, finančních prostředků z reklamní 
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činnosti, hmotné podpoře partnerů – Connex, oblečení Time out a soukromých finančních 

prostředcích členů týmu, můžeme říct, že plánovaný rozpočet byl dostačující.  

 

Rok 2009 

V sezoně 2009 tým vystupoval stále pod názvem Forman Cycling Team. Oproti předešlému 

roku nedošlo k výrazným změnám ve složení týmu, přibyl pouze jeden závodník z Opavy, 

Břetislav Rohel. Za tuto sezónu klub dosáhl 8 vítězství a 23 stupňů vítězů. 

Výše rozpočtu na tento rok činila 375 000 Kč. Po prvním úspěšném roce fungování klubu, 

došlo vedení klubu spolu s partnery k závěru, že projekt je reálný a vyplynul tak zájem o další 

spolupráci. Jednotliví sponzoři poskytli větší finanční prostředky než v roce předešlém. Pouze 

firma Fery logistik s.r.o. věnovala klubu o 5 000 Kč méně (viz. Obr. 3.4).  

Obr. 3.4 Rozpočet 2009 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Díky navýšenému rozpočtu, mohl klub poskytnout svým členům lepší materiálové 

zabezpečení. Hlavní snahou bylo vybavení závodníků sjednotit pod stejné značky s cílem 

reprezentovat se jako jednotný tým. Nejvýraznější změnou byla stejná kola Maxbike osazené 
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sadami Shimano. Tým byl schopen zajistit výhodnější ceny a také svým závodníkům na kola 

přispěl částkou 10 000 Kč. Mezi jednotné doplňky patřily také přilby SH plus a brýle značky 

BB. Nápoje po celou sezónu zajišťovala společnost Ondrášovka a.s. . 

Výsledek hospodaření v této již finančně náročnější sezóně byl mínus 25 480 Kč.  

 

Rok 2010 

Třetí rok existence Forman Cycling Teamu se nesl ve znamení rozrůstání. Byli do něj 

začleněni nadějní mladíci Jaroslav Marek a Dominik Hynek. Rovněž se zpátky k závodní 

kariéře vrátil Petr Toman. V týmu tedy tento rok působilo celkem 10 závodníků. Největším 

úspěchem sezóny a pravděpodobně i historie klubu bylo 5. místo Petra Hudečka na Central 

Europe Tour v Maďarsku. Celkem bylo dosaženo 10 vítězství a 32 stupňů vítězů. 

Jelikož došlo k radikálnějšímu rozšíření týmu, bylo nutno začlenit do klubu další důležité 

osoby. Začali zde pracovat dva mechanici, masérka a PR manager komunikující s médii a 

veřejností.  

Plánovaný rozpočet se podařilo opět o něco navýšit, a to na částku 395 000 Kč. Přibyl také 

další sponzor, firma ArcelorMittal Ostrava a.s., ke třem stálým sponzorům (viz. Obr. 3.5). 

Vedení klubu podalo žádost o zařazení do Dotačního programu Podpora aktivit v oblasti 

sportu pro rok 2010, který vyhlásil Moravskoslezský kraj. Přestože klub splňoval všechny 

podmínky pro přiznání dotace, peníze nakonec nedostal. Projekt cyklistického klubu byl 

zařazen jako druhý náhradní (viz. Příloha 1 – Žádost o grant 2012). Chod klubu to ale nijak 

neohrozilo. I přes tuto neúspěšnou žádost o příspěvek z veřejných zdrojů se podařilo rozpočet 

zabezpečit a naplnit potřebným množstvím finančních prostředků.  
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Obr. 3.5 Rozpočet 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jízdní kola zůstala pod stejnou značkou – Maxbike. Došlo ale ke změně osazení. Značku 

Shimano nahradilo osazení sadami Sram Red. Z důvodu nespokojenosti s kvalitou užívaných 

brýlí a přileb došlo i zde ke změně. Byla vybrána značka Uvex. Do České republiky ji dováží 

firma Aspire sports s.r.o., která tým vybavila také plášti a dušemi značky Maxxis. Tým začal 

propagovat značku energetického nápoje Life Is Drive, kterým byl také zásobován.  

Výsledek hospodaření v roce 2010 skončil v plusových hodnotách. Managementu se podařilo 

rozpočet naplnit s přebytkem 1840 Kč.  

 

Rok 2011 

V této sezoně došlo ke změně názvu týmu. Díky podpoře italského výrobce kol Cinelli byl 

tým přejmenován na Team Forman Cinelli (viz. Obr. 3.6). Stejně jako v minulých letech byl 

tým z části obměněn. Po třech úspěšných letech odešel Lukáš Heinrich a po dvouletém 

působení Břetislav Rohel. Naopak přišli Miroslav Marek, Ondřej Míček a Matěj Brož. S tímto 

jedenáctičlenným týmem bylo dosaženo celkem 13 vítězství a 34 umístění na stupních vítězů. 
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Zdroj: Dostupné z www: <http://www.forman-cycling.cz> 

Rozpočet pro závodní sezónu 2011 činil stejně jako v předcházejícím roce 395  000 Kč. 

Kromě třech sponzorů přispívajících finančně na fungování týmu každý rok přibyl další 

sponzor Monometal nástroje (viz. Obr. 3.7). 

 

Obr. 3.7 Rozpočet 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 3.6 Nové logo Team Forman Cinelli 
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Jak již bylo zmíněno, došlo ke změně názvu týmu a tedy ke změně značky závodních kol. 

Místo rámů značky Maxbike závodnici jezdili na italských rámech značky Cinelli. Konkrétně 

šlo o závodní kola Cinelli Pro Estrada v tipické bílo-modré kombinaci. Osazení a zapletená 

kola byla dodána rovněž společností z Itálie. Klub podpořila společnost Fac Michaelin, 

produkující značku Miche. Ostatní dodavatelé cyklistických doplňků zůstali beze změn. 

Přibyla pouze další italská značka Zero RH +, která dodala návleky na ruce a nohy a 

cyklistické rukavice.  

Tento rok byl prozatím nejztrátovější a výsledek hospodaření dosáhl mínus 35 480 Kč. 

3.2.1 Rozpočty a výdajové položky 

O velikosti rozpočtu klubu můžeme říct, že se s rozrůstáním týmu zvětšuje. Objem finančních 

prostředků potřebných pro fungování klubu Team Forman Cinelli logický narůstá. Přesto se 

rozpočet daří financemi naplňovat a zajišťovat potřebné podmínky pro přibývající závodníky 

(viz. Obr. 3.8). 

S nejmenším rozpočtem musel klub vyjít v prvním roce zahájení své činnosti. V roce 2009 se 

rozpočet rozšířil o necelých 200 000 Kč. Tento skok zajistil velké zlepšení v poskytování 

kvalitních podmínek závodníkům. Následující dva roky rozpočet vzrostl o 20 000 Kč a tato 

úroveň byla v letech 2010 – 2011 udržena.  

V současném roce 2012 je rozpočet opět o něco větší, viz dále.  
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Obr. 3.8 Plánovaný rozpočet 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V průběhu let se změnila struktura položek, které klub hradí svým závodníkům. Některé 

položky jsou pouze částečně dotovány z týmového rozpočtu, jiné je schopen klub uhradit 

v celé jejich výši (viz. Tab. 3.1). Z počátku si závodníci museli sami hradit jízdní kola, přilby 

a některé další potřebné vybavení. Od roku 2009 jsou závodníkům na kola poskytovány 

příspěvky z klubového rozpočtu.  

Jarní soustředění jsou realizována také formou příspěvků. Zimní soustředění klub hradí 

kompletně. Položky jako je startovné, ubytování, cesta a další, bezprostředně spjaté se 

samotnými závody, klub závodníkům zajišťuje od prvního roku své existence.  
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Tab. 3.1 Zabezpečení týmu v jednotlivých letech 

Položka 2008 2009 2010 2011 

Zimní 

soustředění 
hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem 

Jarní soustředění příspěvek 2000Kč příspěvek 3000Kč 
vybraným členům 

5000Kč 

vybraným členům 

7000Kč 

Dresy hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem 

Civilní oblečení poskytl Time Out poskytl Time Out hrazeno klubem hrazeno klubem 

Kola vlastní 
příspěvek 

10000Kč 
příspěvek 5000Kč 

vybraným členům 

příspěvek 

10000Kč 

Přilby vlastní 
SH+, placeno 

klubem 

Uvex, hrazeno 

klubem 

Uvex, hrazeno 

klubem 

Brýle vlastní BBB Uvex, uhrazeno Uvex, uhrazeno 

Řetězy Connex Connex Connex Connex 

Pláště vlastní vlastní 
Maxxis, hrazeno 

klubem 

Maxxis, hrazeno 

klubem 

Výživa hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem 

PHM hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem 

Ubytování hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem 

Startovné hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem 

Zdroj: Finanční výkazy Moravia Racing Team 
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3.3 Sezóna 2012 

S rokem 2012 vstupuje Team Forman Cinelli do své páté závodní sezóny. Tým je složen z 

jedenácti závodníků s několikaletými zkušenostmi ze závodů Českého poháru a dalších 

významných závodů. Zároveň je doplněn o nadějné cyklisty kategorie do 23 let. V sezóně 

2012 se klub chystá pravidelně účastnit závodů Českého poháru, Rakouského poháru, dále 

pak vybraných etapových závodů na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Tým se v neposlední 

řadě bude také účastnit závodů Slezského poháru a dalších závodů na severní Moravě.  

Tým by se měl opírat o výkony ostřílených silničářů Petra Hudečka, Lubomíra Tomečka, 

Matěje Brože a Ondřeje Míčka. Stejně tak se počítá s nadějnými mladíky Adamem 

Kožušníkem, Ondřejem Fierlou, Lukášem Matulou a Miroslavem Markem. Dále v týmu 

působí Ondřej Bezunk, Jiří Toman a Petr Toman.  

3.3.1 Plánovaný rozpočet 2012 

Na tuto nadcházející závodní sezónu se týmu podařilo získat 409 000 Kč. Rozpočet převážně 

naplnila opět firma Forman Adamec a.s., a to částkou ve výši 300 000 Kč, stejně jako 

v loňském roce 2011.  Z veřejných zdrojů klub získal finanční příspěvek od města Nový Jičín 

na základě žádosti o dotaci na činnost klubu. Tak jako v minulých letech našel Team Forman 

Cinelli finanční podporu u firem Fery logistik s.r.o. a Alma pneu (viz. Obr. 3.9). Společnost 

Alma pneu přispívá klubu od jeho vzniku a od roku 2009 poskytuje finance v hodnotě   

30 000 Kč (viz. Obr. 3.10).  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dostupné z www: <http://www.forman-cycling.cz> 

Obr. 3.9 Loga stálých sponzorů klubu 
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Obr. 3.10 Rozpočet 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.2 Předběžné výdaje 

Team Forman Cinelli zahájil novou sezónu tradičním jarním závodem Brno – Velká Bíteš – 

Brno. V rámci přípravy závodníci absolvovali zimní a jarní soustředění, na které si přispěli 

částkou 5 000 Kč. Výdaje na nové cyklistické rámy, přilby, brýle, licence a další nezbytný 

materiál hrazený klubem jsou tedy již známy. Klub pro letošní rok zakoupil auto na leasing. 

Výše akontace činila 50 000 Kč a leasing za rok 2012 bude 63 000 Kč.  

Mezi pohyblivé položky ve výdajích můžeme zařadit cenu za pohonné hmoty, ubytování, 

startovné apod. V průběhu roku klub podle dané situace upravuje předem stanovený kalendář 

závodů a z důvodu nemoci závodníků dojde k vynechání závodu, což rozpočet neohrozí, ale 

management týmu může program závodů rozšířit o závody další a výdaje se tedy navýší (viz. 

Tab. 3.2).  
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Tab. 2.2 Výdaje 2012 

Položka Výdaj Pohyblivost výdaje 

Civil 7 453 Kč Neměnný výdaj 

Zimní soustředění 6 550 Kč Neměnný výdaj 

Jarní soustředění 30 000 Kč Neměnný výdaj 

Materiál 20 000 Kč Neměnný výdaj 

Dresy 24 439 Kč Neměnný výdaj 

Licence 4 800 Kč Neměnný výdaj 

Web 2 000 Kč Neměnný výdaj 

Přilby 8 000 Kč Neměnný výdaj 

Brýle 4 000 Kč Neměnný výdaj 

Pláště 5 000 Kč Neměnný výdaj 

Akontace auta 50 000 Kč Neměnný výdaj 

Leasing 63 000 Kč Neměnný výdaj 

Silniční daň 3 000 Kč Neměnný výdaj 

Polepy auta 10 000 Kč Neměnný výdaj 

Ostatní 5 000 Kč Neměnný výdaj 

Výživa 5 000 Kč Předběžný odhad 

Ubytování 30 000 Kč Předběžný odhad 

Startovné 36 000 Kč Předběžný odhad 

Pohonné hmoty 80 000 Kč Předběžný odhad 

 Zdroj: Finanční výkazy Moravia Racing Team 

 

Za největší výdajovou položku můžeme považovat koupi týmového auta a s ním spojené 

náklady. Výši spotřeby pohonných hmot předběžně odhadujeme na 80 000 Kč za sezónu. 

V pořadí druhou položkou nejvíce zatěžující rozpočet je startovné. Jeho výše je pro letošní 
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rok odhadnuta na 36 000 Kč. Dle počtu odjetých závodů se toto číslo může navýšit či 

poklesnout.  

Mezi výdaje, které jsou pevně stanoveny již začátkem sezóny, patří cyklistické dresy. Pro rok 

2012 vyšly klub na 24 439 Kč. Další velkou položku tvoří jarní soustředění. Team Forman 

Cinelli najíždí jedny z prvních kilometrů na Istrii v Chorvatsku. Celé soustředění vychází na 

30 000 Kč.  

Výdaje na zajištění chodu klubu se obecně pohybují v řádech tisíců až desetitisíců Kč. 

Hlavním úkolem managementu je obstarat před zahájením sezóny dostatečné množství 

finančních prostředků k pokrytí plánovaných výdajů. Team Forman Cinelli by měl podle 

předběžných odhadů utratit za letošní sezónu 394 242 Kč. Tato odhadovaná částka se tedy 

vejde do rozpočtu týmu, který činí 409 000 Kč.  

3.4 Kalendář závodů 

Jedním z hlavních úkolů managementu cyklistického klubu je sestavení závodního kalendáře. 

Jde o přehled všech závodů, kterých se klub chce v dané sezóně zúčastnit. Po domluvě 

s trenérem a na základě výkonnosti závodníků, dochází k výběru závodů podle ekonomického 

hlediska, tradic a popularity závodu.  

Z vybraných závodů je nutné vybrat ty, které jsou pro závodníky důležité a budou tvořit 

vrchol jejich závodní sezóny. Dále se stanoví středně důležité závody a méně obtížné. Lehčí 

formy závodů slouží jako příprava na závody obtížnější či etapové závody. Dle těchto 

parametrů je pak sestaven tréninkový plán pro závodníky.  

Team Forman Cinelli se účastní především série závodů Českého poháru, závodů na 

Slovensku, v Rakousku i v Maďarsku. Mezi vrcholy sezóny patří mistrovství České 

republiky, etapový závod Košice – Tatry – Košice či Czech Cycling Tour a další. Jako 

přípravné závody vnímá klub závody Slezského poháru s cílem připravit se na náročnější 

formy závodů.  

V roce 2011 klub poprvé vystoupil jako pořadatel vlastního závodu Grand Prix Forman. Jde o 

silniční závod konaný v Janovicích u Starého Jičína s délkou okruhu 12,2 km. Také 

v letošním roce 2012 klub uspořádá druhý ročník již zmíněného závodu. Zároveň půjde o 

mistrovský závod v rámci série závodů Slezského poháru.  
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3.5 Závody 2012 

Jak již bylo zmíněno, odstartoval Team Forman Cinelli svou sezónu tradiční jarní klasikou 

Brno – Velká Bíteš – Brno. Následovala závodní velikonoční neděle na Slovensku v obci 

Prievidze a krásné čtvrté místo Petra Hudečka. Na velikonoční pondělí se závodníci přesunuli 

do sousedního Polska, kde se konalo kritérium ve městě Pawlowice. Nejúspěšnějším 

závodníkem klubu byl Ondřej Míček.  

Team Forman Cinelli má už za sebou také účast na závodech českého poháru, nejvyšší soutěži 

v České republice. Cofidis cupu v Kyjově se zúčastnil tým v početné sestavě složené z jezdců 

Adama Kožušníka, Lukáše Matuly, Miroslava Marka, Matěje Brože, Petra Hudečka a Ondřeje 

Míčka.  

Ze Slovenského poháru klub bojoval v Suché nad Parnou, silničním závodě dlouhém 138km, 

dále se zúčastnil již tradičního kritéria v Dundicích a následujícím silničním závodě 

v Krupině. V Dundicích se nejlépe z týmu umístil Lukáš Matula na 8. místě. V Krupině 

zazářil Petr Hudeček svým umístěním na 5. místě.  

Klub se také účastní každý rok krajských přeborů, kde závodníci bojují o titul nejlepšího 

silničáře v kraji. Vrcholem rozjeté sezóny bude Mistrovství ČR konané v červnu na 

Slovensku. V silniční cyklistice probíhá slovenské a české mistrovství současně. Mistři 

z obou zemí jsou samozřejmě vyhodnoceni zvlášť. Těžkou zkouškou bude také plánovaný 

osmi denní etapový závod v Rumunsku, kam Team Forman Cinelli obdržel pozvání. 
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4 SHRNUTÍ POZNATKŮ A NÁVRH DOPORUČENÍ 

K HOSPODAŘENÍ SPORTOVNÍHO KLUBU 

4.1 SWOT analýza klubu 

Díky přístupu k dostatečnému množství informací o fungování a organizaci sportovního klubu 

jsem sestavila SWOT analýzu, která vyzdvihuje silné stránky týmu a upozorňuje na 

nedostatky, které se tým snaží minimalizovat. 

Zaměřila jsem se na oblast financování a materiálního zabezpečení klubu. Dále na organizaci 

tréninků a stavu vzájemných vztahů v týmu. Působení vnějších vlivů, z cyklistického 

prostředí, ovlivňující fungování klubu ve formě příležitostí a hrozeb apod. (viz. Obr. 3.11). 

 

Obr. 4.1 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY 

 Týmové sepětí, podpora, přátelská 

atmosféra 

 Stabilní finanční zázemí 

 Spolupráce zkušených závodníků 

s mladíky 

 Materiální zabezpečení 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatek zkušeností mladých cyklistů 

 Zajištění regenerace závodníků 

 Krátká historie klubu 

 Geografická poloha sídla klubu 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Silná pozice na severní Moravě 

 Spolupráce s profesionálními závodníky 

s PSK Whirpool a dalšími 

 Dobré vztahy s partnery klubu 

 Získávání nových poznatků v metodice 

tréninku 

HROZBY 

 Nedostatek kvalitních závodníků 

 Přehnané ambice rodičů závodníků 

 Silná vazba na firmu Forman Adamec 

a.s. 

 Vytvoření nového klubu na severní 

Moravě 

Zdroj. Vlastní zpracování 
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Za nejsilnější stránku považuji přátelské vztahy uvnitř týmu. Většina závodníků se zná 

z dřívějších dob ze závodů, někteří již působili společně v jiném týmu. Dobré vztahy jsou 

základem pro kvalitní spolupráci na závodech či na samotném tréninku. Velmi důležité je pro 

fungovaní jakéhokoliv sportovního klubu pevná finanční základna a s tím související 

materiální zabezpečení. Jak již bylo zmíněno Team Forman Cinelli má své stálé partnery 

v oblasti financování zajištěné.  

Jednou ze slabých stránek je regenerace závodníků. Na tuto oblast klub nemá dostatek financí. 

Masáže, bazén, saunu apod. si závodníci dle svých potřeb hradí sami. Nevýhodou je také 

umístění klubu. Team Forman Cinelli působí na severní Moravě a jeho sídlem je město Nový 

Jičín. Většina závodů Českého poháru, kterých se tým pravidelně účastní, probíhá právě 

v Čechách ve městech jako je Plzeň, Soběslav, Příbram a další. Účast na těchto závodech 

navyšuje náklady spojené s dopravou a ubytováním. Také cestování na delší vzdálenosti je 

pro závodníky únavnější než pro závodníky z Čech. 

Velkou příležitostí jsou pro závodníky kontakty s profesionálními cyklisty a Tréninkovým 

střediskem mládeže Moravskoslezského kraje ve Vrbně pod Pradědem. Díky těmto 

kontaktům se daří zkvalitňovat tréninkové metody a tím zvýšit výkonnost závodníků.  

Team Forman Cinelli má jedinečnou pozici na severní Moravě. Vznikem obdobného 

silničního mužského klubu by došlo ke vzniku konkurence a možného přestupu kvalitních 

závodníků (viz. Obr. 3.11). To je pro klub jedna z větších hrozeb z vnějšího okolí. Práci 

managementu ztěžují příliš ambiciózní rodiče. Ti chtějí, aby se věnovala pozornost hlavně 

jejich potomkům, přetěžují je a komplikují práci týmu.  
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Obr. 4.2 Lukáš Matula, závodník Teamu Forman Cinelli 

 

  

  

 

  

 

 

Zdroj: Dostupné z www: <http://www.forman-cycling.cz/inpage/prvni-zavody/> 

 

4.2 Shrnutí 

Team Forman Cinelli je od svého vzniku financován z velké části soukromými zdroji. Hlavní 

sponzor, spediční firma Forman Adamec a.s., každý rok naplní rozpočet klubu stotisícovou 

částkou. Jde zhruba o 300 000 Kč. Klub si získal také menší stálé sponzory. Společnost Fery 

logistik s.r.o. a Alma pneu s.r.o. podporují cyklistický tým také od roku 2008. Díky těmto 

firmám je rozpočet téměř zajištěn na každý rok. S přibývajícími cyklistickými úspěchy, 

rozrůstáním týmu a zviditelněním se klubu daří oslovovat firmy, které jsou ochotné tým 

finančně podpořit a tím zajistit dostatečný rozpočet pro fungování klubu na každý rok.  

Na základě výsledků hospodaření za jednotlivé roky existence klubu můžeme říct, že 

management dokáže obstarat dostatečné množství finančních prostředků na pokrytí nákladů 

vznikajících v souvislosti s provozováním závodní silniční cyklistiky. Team Forman Cinelli 

se od roku 2008 postupně rozrostl a s tím, se podařilo navýšit potřebný rozpočet. Za 

nejkritičtější rok můžeme považovat až loňskou sezónu 2011, kdy tým hospodařil se ztrátou 

35 480 Kč. Tato ztráta byla pokryta z rozpočtu na další sezónu 2012.  

Negativní výsledek hospodaření v roce 2011 byl způsoben četnější účastí na závodech, než se 

předpokládalo. Závodní kalendář byl doplněn o další závody, což vedlo k nárůstu nákladů a 
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ovlivněna byla konečná roční výše spotřeby pohonných hmot, ceny ubytování a startovného. 

V odstartované sezóně 2012 v týmu působí 11 závodníků a opět došlo k navýšení rozpočtu na 

částku 409 000 Kč. Jde o největší rozpočet od roku 2008, kdy klub vznikl. Podle předběžných 

odhadů a započtení již realizovaných výdajů klubu zůstává rezerva, která činí zhruba     

20 000 Kč. Na základě zkušeností z minulých let a překonáním krizovějšího roku 2011 je 

klub schopen plně fungovat i v této sezóně a zajistit vše potřebné pro své závodníky. Je nutno 

počítat se změnou kalendáře závodů, ale jelikož je rozpočet dán předem, management klubu 

dokáže odhadnout, co si může po finanční stránce dovolit. Větší výkyvy tedy v hospodaření 

klubu Team Forman Cinelli pro letošní rok vedení klubu neočekává.  

4.3 Doporučení 

Jestliže na severní Moravě v následujících letech nedojde ke vzniku cyklistického klubu 

obdobného charakteru, dokáže si Team Forman Cinelli udržet svou silnou pozici 

v Moravskoslezském kraji. Díky spolupráci odborníků z oblasti silniční cyklistiky dochází ke 

zdokonalování techniky a zlepšování výkonnosti mladých závodníků, což je správná cesta k 

dosahování nejlepších výsledků v silné konkurenci silniční cyklistiky. V opačném případě 

bude nutno nastavit tak kvalitní podmínky pro závodníky, aby management zabránil 

případnému přestupu svých závodníků.  

V každém sportovním týmu je nutná vzájemná komunikace. Vedení klubu musí být 

v neustálém kontaktu s jednotlivými závodníky. Každý člen týmu má určité požadavky a na 

základě domluvy či kompromisu lze situaci vyřešit. Po absolvování soustředění s klubem 

Team Forman Cinelli, můžu s jistotou říct, že vedení klubu se svými členy aktivně 

komunikuje a udržuje přátelskou atmosféru.  

Do budoucna by se měl klub snažit zajistit svým závodníkům kvalitní regeneraci 

v pozávodním období formou zvýhodněných permanentek, případně společným 

rehabilitačním pobytem. Důležitá je také spolupráce s rodiči mladších závodníků. Pokusit se 

jim odborně vysvětlit, že jejich požadavky jsou mnohdy přehnané a pro nadějného závodníka 

ne zrovna vyhovující.  

Klub by si měl udržovat dobré vztahy se svými partnery, kteří mu poskytují finanční zázemí a 

snažit se oslovovat partnery nové. Znovu se pokusit o získání dotace z rozpočtu kraje či fondů 
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EU. Jen tak se podaří postupně navyšovat rozpočet a zajišťovat stále lepší podmínky pro 

závodníky.  

Přes svou krátkou existenci v porovnání s ostatními týmy z oblasti silniční cyklistiky si Team 

Forman Cinelli svou popularitu získal. Hlavním cílem by mělo mít tedy kvalitní závodníky, 

kteří na závodech budou tým reprezentovat a dále zapisovat svými výkony do podvědomí 

okolí (viz. Obr. 4.1). Základem je tedy dobrý trenér a management zajišťující finance a pestrý 

závodní kalendář.  

 

Zdroj: Dostupné z <http://www.forman-cycling.cz> 

 

 

Obr. 4.3 Závodníci 
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5 ZÁVĚR 

Silniční cyklistka je náročný, ale krásný sport. Bohužel v porovnání s hokejem či fotbalem je 

poněkud slabší soupeř. V posledních letech ovšem popularita tohoto sportu stoupla zásluhou 

Romana Kreuzigera a jeho účastí na slavném etapovém závodě Tour de France. Do 

podvědomí veřejnosti se cyklistika dostala také díky Martině Sáblíkové, která je držitelkou 

titulu mistryně České republiky v časovce jednotlivců, v časovce dvojic a v silničním závodě.  

Má práce, ve které se věnuji silniční cyklistice, začíná kapitolou Sport a neziskové 

organizace, kde jsem rozvedla slovo sport, jako obecný pojem, vysvětlila jeho původ, význam 

a uvedla názory českých odborníků v oblasti kinantropologie, tedy teorie tělesné kultury. Dále 

se zaměřuji na cyklistiku a její vývoj, cyklistická odvětví. Zmínila jsem také historii toho 

sportu konkrétně u nás v České republice.  

V druhé části této kapitoly jsem se zabývala nestátními neziskovými organizacemi a 

především pak občanským sdružením. Problematiku týkající se občanských sdružení upravuje 

zákon č. 83/1990 Sb., kde je uveden způsob registrace sdružení, stanovy či zánik takovýchto 

organizací. Následně jsem vysvětlila způsob financování neziskových organizací. Nejčastější 

formou je financování vícezdrojové, kdy dochází ke kombinaci veřejných a soukromých 

finančních zdrojů. Závěrem této kapitoly jsem charakterizovala vědecké metody, které jsem 

v bakalářské práci použila. Jednalo se o hypotézu a SWOT analýzu. 

Každý závodník potřebuje své zázemí v podobě týmu či klubu. V Moravskoslezském kraji 

jako jeden z mála toto zázemí poskytuje Team Forman Cinelli. V třetí kapitole s názvem 

Financování, organizace a fungování sportovního klubu jsem popsala hospodaření 

cyklistického klubu Team Forman Cinelli v letech 2008 – 2011. Zabývala jsem se velikostí 

rozpočtu, jeho plněním, jednotlivými sponzory, výdajovými položkami a sestavila rozpočet na 

probíhající sezónu 2012. Na základě dostatečných údajů o výdajích, které jsou předem známy, 

jsem se pokusila odpovědět na hypotézu, zda-li klub bude schopen zabezpečit svou další 

závodní sezónu a které výdaje mohou rozpočet v průběhu sezóny ovlivnit.  

Dále jsem provedla SWOT analýzu klubu Team Forman Cinelli. Prostřednictvím osobních 

setkání, tréninků, soustředění s týmem a dále díky informacím od manažera klubu se mi 

podařilo vyzdvihnout silné stránky s příležitostmi klubu a upozornit na slabé stránky či 

hrozby.  
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Na základě získaných informací a poznatků jsem sepsala doporučení, která by dle mého 

názoru mohla pomoci při budování kvalitního týmu do dalších let a provedla shrnutí 

nejdůležitějších bodů. Shrnutí a doporučení jsem zpracovala ve čtvrté kapitole. Celá práce 

může sloužit jako inspirace a náhled pro manažery jiných cyklistických klubů. Může také 

seznámit veřejnost s tím, jak jsou dnes kluby obdobného typu financovány, které typy výdajů 

kluby nejvíce zatěžují, co by měl cyklistický klub pro své členy zajistit apod.  

Informace pro sepsání bakalářské práce jsem čerpala převážně z literatury. Některé poznatky 

jsem vyčetla z internetových zdrojů. Potřebné ekonomické údaje a výkazy k činnosti klubu mi 

ochotně poskytl manažer klubu Team Forman Cinelli.  
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