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1 Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je analýza managementu vybraného sportovního klubu 

v Novém Jičíně, konkrétně jsem si vybral pro analýzu managementu HK Nový Jičín. Tento 

klub jsem si vybral především z důvodu, že už od mala jsem se o tento typ sportu zajímal, ale 

bohužel jsem v té době dělal sporty, které byly méně časově a finančně náročné. O hokej se 

zajímám stále, chodím se občas dívat na domácí hokejové zápasy. Dalším důvodem výběru 

tohoto klubu je především moje domněnka, že HK Nový Jičín patří k nejprestižnějším klubům 

Nového Jičína. 

Bakalářská práce je složena z pěti kapitol jenž jsou úvod, teoretická část, praktická část, 

doporučení a závěr.  

Teoretická část obsahuje teoretické vymezení pojmů, které jsou v souvislosti s vykonáním 

analýzy managementu sportovního klubu. Mezi tyto pojmy patří management, sportovní 

prostředí, možnosti získávání finančních zdrojů a techniky a metody výzkumu, které byly 

použity pro získání informací.  

Praktická část této práce je především zaměřena na samotnou analýzu činnosti klubu, je zde 

uvedena historie klubu, základní údaje, cíle organizace, organizační struktura. Součástí této 

kapitoly jsou také stručně uvedeny způsoby získávání finančních zdrojů klubů a výdaje klubu 

HK Nový Jičín, které jsou i graficky znázorněny. Dále je do této kapitoly zařazen rozhovor 

s manažerem klubu, výsledky dotazníkového šetření a také SWOT analýza.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na shrnutí všech vyšetření a především doporučení lepšího stylu 

vedení organizace a vyvarovaní se chyb, díky kterým má novojičínský klub své slabiny. 

 

Cílem mé práce je celková analýza managementu HK Nový Jičín a na jejím základě navržení 

způsobu odstranění některých slabých stránek činnosti klubu do budoucna. 
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2 Teoretický úvod do problematiky 

V této části jsou uvedeny pojmy, které jsou v souvislosti se splněním cíle této práce. 

2.1 Management 

Řízení představuje specifickou činnost, bez které by se téměř neobešel žádný organizační 

celek. Nutnost řízení je potřeba v podnicích, ale také v armádě, na univerzitách, v umění 

a jinde. 

2.1.1 Definice managementu 

V současnosti můžeme najít hned několik definic pojmu management: 

1) Soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, které vedoucí pracovníci 

 (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností( manažerských funkcí), jež jsou 

 nezbytné k dosažení podnikových záměrů, 

2) Činnost mobilizující lidské i věcné činitele při respektování norem, nákladů, kvality 

a lhůt k uskutečnění určité akce či projektu, 

3) Umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je třeba. 

 

2.1.2 Dělení managementu 

Management lze rozdělit do několika skupin: 

 

1) Liniový management 

Jedná se o takový typ managementu, při kterém se řeší vztahy přímo mezi zaměstnanci. Typ 

manažera, který patří do tohoto typu managementu je například mistr v dílnách, který 

kontroluje a dohlíží na práci pracujících v dílně. 

2) Middle management 

Management středního (druhého) stupně, do kterého můžeme zařadit určitou skupinu 

vedoucích pracovníků (například obchodu, nákupu) 

3) Top management 

Typ managementu, který je brán jako nejvyšší management, ve kterém se nacházejí nejvýše 

postavení manažeři, kteří usměrňují chod celého podniku. Bývají to především ředitelé, 

generální ředitelé a prezidenti. 
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2.2 Manažer  

Jedná se o osobu, která musí v určité organizaci vykonávat dané funkce. V každé organizaci 

má manažer jiné funkce, a tak přesně není možno definovat manažera. 

Manažer může být :   

  ředitel firmy 

  generální ředitel 

  trenér  

  prezident 

  viceprezident 

  vedoucí pracovník skupiny 

  mistr na hale [11] 

 

Správný manažer by měl:  

 vždy jasně stanovit cíle, aby lidé byli seznámeni s tím na čem mají pracovat, 

  zřetelně vyjadřovat a vydávat pokyny, 

  umět jednat s lidmi s různými povahovými vlastnostmi, 

  rozumět pracovníkům a tolerovat je, 

  umět rozhodovat se ve složitých situacích, 

  poskytovat i přijímat zpětnou vazbu, 

  dobře kontrolovat a zároveň organizovat práci jak svou, tak práci podřízených 

pracovníků, 

  být schopný přizpůsobovat se změnám. 

 

2.2.1 Vlastnosti manažera 

Manažerské vlastnosti můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho jakým způsobem dané 

vlastnosti manažer nabyl.  

1. Vrozené 

2. Získané 

1. Vrozené vlastnosti jsou typické tím, že manažer tyto vlastnosti nemůže ovlivnit svým 

chováním ani studiem, protože jsou to vlastnosti, které získá při přenosu genetické výbavy 

svých rodičů. Jedná se například o inteligenci, empatii, temperament nebo potřebu řídit něco 

či někoho. 
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2. Získané vlastnosti jsou ty vlastnosti, které manažer získá v průběhu svého života například 

studiem, četbou dokumentů, zkušenostmi a jinými aktivitami. Jde například o ekonomické, 

právní nebo psychologické znalosti. 

 

2.2.2 Manažerské funkce 

Jedná se o činnosti manažera, které jsou při manažerské práci očekávané a které by měl 

každý dobrý manažer bez problému zvládat. Manažerské funkce lze rozdělit na sekvenční 

a paralelní. 

 

Sekvenční manažerské funkce: 

 

1) PLÁNOVÁNÍ 

Je rozhodovací proces volby cílů a prostředků jejich dosažení. Smyslem je stanovit si plán, 

jakým způsobem a pomocí kterých prostředků dosáhneme požadovaného cíle. Je 

nejdůležitější manažerskou funkcí, protože je východiskem pro všechny ostatní funkce. 

2) ORGANIZOVÁNÍ 

Pokud máme zvolený cíl a alternativu postupu, jak jej dosáhnout, je třeba tento postup 

efektivně zorganizovat, rozmístit a uspořádat všechny disponibilní zdroje organizace tak, aby 

existovala reálná šance vytyčených cílů zvoleným postupem a ve stanoveném časovém 

horizontu dosáhnout. 

3) PERSONALISTIKA 

V každé organizaci je personální útvar zajišťující řízení lidských zdrojů. Personalistika je 

proces získávání potřebných a schopných pracovníků, jejich adaptace v novém prostředí 

a udržení na zvolené pozici. Využívá poznatky z oblasti psychologie, sociologie, práva 

a organizace práce. 

4) VEDENÍ  

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

firmy. Manažer musí umět vést lidi takovým způsobem, aby postupovali podle určitého plánu, 

který je již předem stanoven. Zároveň i k vedení lidí patří patřičná motivace, která lidi nabudí 

k často lepším pracovním výkonům. 
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5) KONTROLOVÁNÍ 

Je činnost objektivního hodnocení vykonané práce z hlediska stanovených cílů. Smyslem 

je korekce pracovních procesů tak, aby bylo cílů co nejefektivněji dosaženo v zájmu dalšího 

rozvoje organizace. [6], [8] 

 

Paralelní manažerské funkce: 

1) analyzování řešených problémů – pochopení podstaty problému 

2) rozhodování – řešení problému, který má více než jedno přípustné řešení 

3) realizace, resp. implementace – spočívá v realizování přijatého rozhodnutí 

 

2.2.3 Manažerské role 

Pro efektivní fungování organizace a plnění stanovených cílů je nutné, aby manažer zvládal 

hned několik manažerských rolí.  V praxi se tyto role mohou prolínat a zároveň měnit podle 

dané situace. 

 

Mintzbergovo rozdělení manažerských rolí (1990) : 

1) informační 

 monitor 

 zprostředkovatel 

 distributor 

2) rozhodovací 

 poskytovatel zdrojů 

 řešitel konfliktu 

 podnikatel 

 vyjednavač  

3) interpersonální 

 představitel 

 zprostředkovatel 

 vedoucí [7] 
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2.3 Analýza 4E 

Každý manažer by měl při své činnosti brát ohled na určité požadavky, které vyplývají 

z analýzy 4E. 

Analýza 4E nám znázorňuje čtyři důležité aspekty práce manažera. 

 účelnost (effectiveness) - pojem účelnost znamená v manažerské práci dělat věci 

správně, správně si stanovovat priority, dobře se rozhodovat, účelně stanovovat cíle. 

 hospodárnost (economy) - znamená provádět činnosti tak, aby byly vykonány s co 

nejmenšími náklady a zároveň se neoddalovaly od stanovených plánu a cílů.  

 odpovědnost (equity) - provádět činnosti které jsou v souladu s právem a hlavně 

spravedlivě. Je to například sociální citlivost či dodržování ekologických norem. 

 účinnost (efficiency) - znamená řešení problémů a stanovených úkolů se znalostmi 

daného oboru ( správným způsobem). [1], [7] 

 

2.4 Sport jako součást tělesné kultury 

Tělesná kultura se skládá ze tří částí. První částí je tělesná výchova, druhá je pohybová 

rekreace a poslední částí je sport. Tělesnou kulturu můžeme definovat více způsoby, avšak 

Durdová (2002, str. 36) ji definuje jako „ Souhrn sociálně přijatých materiálních 

a nemateriálních, minulých i současných výsledků lidské činnosti, přijímaných jednou 

generací a předávaných generacím dalším formou dědictví.“ 

 

2.4.1 Sport 

Název sport je z anglosaského původu a je odvozen od slova disport, což znamená 

rozptýlení, obveselení, útěk od práce nebo od povinnosti k zábavě. 

Pojmem sport je dnes označována pohybová aktivita konaná podle stanovených pravidel 

a zvyklostí, jejíž výsledky jsou porovnatelné a také měřitelné s ostatními zúčastněnými při 

konání dané pohybové činnosti.  

Ve výše uvedené definici jsou tři důležitá omezení: 

 Jedná se o fyzickou (pohybovou) aktivitu, což nám vlastně vylučuje hry ve kterých se 

soutěží jen a pouze pomocí štěstí nebo duševních schopností- například počítačové 

hry, hazardní hry (až na výjimky mezi které patří poker a šachy, tyto hry jsou 

označovány podle některých definic jako sporty). 
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 Pohybová činnost má jasná pravidla, podle kterých se soutěžící řídí. Díky těmto 

pravidlům má daná pohybová činnost jasný řád a jakékoli odbočení nebo překročení 

pravidel se může trestat. 

 Aktivita má díky možnosti měřitelnosti a porovnávání výsledků soutěžní charakter. 

Jde o to dosáhnout co nejlepších výsledků. 

 

Dělení sportu: 

Sport je možno rozdělit do několika kategorií, například na sport: 

Rekreační- Jedná se o takový typ sportu, při kterém konáme pohybovou činnost za účelem 

relaxace či pobavení. Hlavním úkolem není dosáhnout co největších a nejlepších 

výsledků, ale spíše si odpočinout od každodenního stresu a nějakým způsobem se 

odreagovat. 

Výkonnostní- Hlavním cílem tohoto typu sportu je především dosáhnout určitých 

stanovených výkonů či poražení soupeře. To vše je bráno spíše na bázi amatérské. 

Vrcholový- Tento typ sportu je zaměřen na dosahování maximálních výkonů a poražení 

soupeře na profesionální úrovni. Je to konání pohybové činnosti, která už pro nás není 

jenom zábavou, ale především práce. 

 

2.4.2 Tělesná výchova 

Jedná se o takový výchovný proces, při kterém se využívá tělesných cvičení k všestrannému 

rozvoji fyzické a duševní kondice a vytváření zájmu o tělesnou kulturu jako celku. Na rozdíl 

od sportu není samotný výkon hlavním cílem, ale prostředkem. Tělesná výchova je 

vyučovacím předmětem na každé základní škole z důvodu zdokonalovaní člověka v pohybové 

činnosti a připravení ho na fyzickou námahu do života.[8] 

 

2.4.3 Pohybová rekreace 

Je zájmovou, pohybovou a především dobrovolnou činností našeho volného času, která je 

zaměřena na regeneraci a rozvoj tělesných sil, prevenci proti civilizačním chorobám, 

poskytuje zábavu, udržuje a zvyšuje tělesnou a duševní rovnováhu. Jde o speciální typ 

odpočinku formou pohybové činnosti. Hlavním cílem není dosažení nejlepších výsledků, ale 

dosažení duševní a tělesné pohody, která přispívá ke zdravému životu. Jsou to činnosti jako je 

například lyžování, plavání nebo běžkování na rekreační úrovni. 
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2.5 Sportovní management 

Sportovní management existoval z pohledu aplikace již po staletí, ale jako studijní obor byl 

zaveden až o mnohem později. Poprvé bylo možno studovat tento obor ve Spojených státech 

amerických až v roce 1957. Pojem sportovní management pochází ze západoevropské 

a americké literatury z pojmu "sportmanagement". Pojem se také dá překládat jako 

" management tělesné výchovy a sportu". [1],[2] 

 

Pojem Sportovní management 

Čáslavová píše (2009, str. 18) „lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných 

a sportovní svazů, spolků, klubů a tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti 

akcentují podnikatelsky orientované chování." Dále to mohou být činnosti spojené 

s provozováním sportovních činností za úplatu, tvorba sportovních produktů nebo činnost 

v podnikatelském sektoru například výroba sportovního zboží či upomínkových předmětů 

z oblasti sportu.[2] 

 

Ve sportovním managementu je hned několik hledisek, která odlišují klasické podnikání od 

podnikání ve sportu, které je součástí sportovního managementu. Jedná se o: 

 sportovní marketing 

 zaměstnání v průmyslu, které jsou zaměřeny na výrobu sportovního zboží. 

 podnikání ve sportu [2] 

2.6 Sportovní marketing  

Sportovní marketing je společenský řídící proces, kterým jedinci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními. [12] 

 

Zaměření marketingu na: 

 sportovní produkty a služby 

 sportovní reklamu 

 sponzoring ve sportu 
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2.7 Sportovní manažer 

Sport jako takový se neuvěřitelně rychle rozvíjí a následkem tohoto rozvoje je i vytváření 

poptávky po povoláních jako je sportovní manažer. Práce sportovního manažera v jakékoli 

organizaci (sportovní klub) je velice důležitá neboť pokud takového manažera klub nemá 

nebo snad manažer vykonává práci špatně, tak může docházet k neefektivnímu fungování 

organizační struktury organizace, omezení tvorby finančních zdrojů, špatné využití finančních 

zdrojů aj.  

Profese sportovní manažer vznikal nejdříve na úrovni sportovních klubů a především 

u sportů kolektivních. V současnosti má téměř každý sportovec vlastního manažera, který 

provádí svou činnost tak, že propojuje pohybovou činnost sportovce s ekonomikou a platnými 

zákony. Manažer sportovce by měl usilovat o co nejlepší sportovní umístění svého sportovce, 

zajistit mu za to řádné finanční ohodnocení a zároveň zajistit, aby bylo vše podle platné  

legislativy. [1],[2] 

 

Sportovní manažer je : 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti- vyškolení organizátoři velkých 

sportovních událostí a akcí, trenér sportovních družstev i jednotlivců, vycvičený 

pracovník pro práci s volným časem lidí, učitel tělesné výchovy na školách apod. 

 manažer v podnikatelském sektoru zabývající se výrobou sportovního zboží- 

výrobci sportovního náčiní a nářadí, či jiných sportovních pomůcek, pracovníci 

v agenturách zabývající se reklamními a marketingovými činnostmi. 

 manažer, který řídí danou sportovní organizaci- členové ve výkonných výborech 

tělovýchovných a sportovních svazů, sekretáři klubů a svazů, předsedové 

a místopředsedové klubů, prezidenti aj. [1],[2] 

 

2.8 Organizace sportu v ČR  

Jednotlivé sportovní organizace ve světě se od sebe liší historickým vývojem, podmínkami 

a tradicemi dané země. Nelze je jednoznačně kategorizovat. Cíle a potřeby sportovních 

organizací mohou být velice stejné, avšak realizační podmínky jsou odlišné v závislosti na 

podmínkách země ve které se daná organizace vyskytuje. Většinou si sportovní organizace 

řídí svoji činnost samy, nicméně také všechny jsou závislé na ekonomické a politické podpoře 

státu. [16] 
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2.8.1 Rozdělení organizací v prostředí sportu v České republice 

 

1. sektor– státní správa pro tělesnou výchovu a sport 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je hlavním zastřešujícím orgánem ve státní 

správě pro tělesnou výchovu a sport. Hlavní úkoly ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy jsou : 

a) vytvoření a předložení návrhu koncepce politiky státu ve sportu vládě České 

republiky, 

b) vykonání schválených koncepcí vládou, 

c) zajištění vydání finančních prostředků ze státního rozpočtu pro sport, 

d) kontrolu a organizování plnění antidopingového programu, 

e) udělování akreditací vzdělávacím zařízením v oblasti tělovýchovy a sportu, 

f) vytváření podmínek pro 

- sportovní reprezentaci státu, 

- přípravu sportovních talentů, 

- zdravotně postižené sportující, 

- rozvoj sportu pro všechny, 

g) správný chod rezortních sportovních  center, 

h) koordinace a spolupráce Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany s rezortními 

sportovními centry. 

 

2. sektor– spolková tělesná výchova a sport 

Tělovýchovně spolkovou nebo sportovní činností se v České republice zabývá několik tisíc 

lokálních tělovýchovných jednot, sportovních svazů a sportovních klubů, které působí po celé 

České republice. Sportovní organizace zastřešují sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, 

které jsou v organizacích sdružovány. Nejčastěji jsou to občanská sdružení, které jsou 

především zakládaný za účelem provozování nějaké sportovní činnosti, nikoli za účelem 

získání co největšího zisku. Hlavní činností občanských sdružení je vykonávání sportovní 

a tělovýchovné činnosti státní sportovní reprezentace, výkonnostního sportu, ale také sportu 

pro všechny. Mezi ty největší sdružení patří Český svaz tělesné výchovy a sportu, Sdružení 

sportovních svazů ČR nebo Asociace školních sportovních klubů. [2] 
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3. sektor– podnikatelský 

Podnikatelský sektor je specifický tím, že jsou zde organizace, které své služby prodávají, 

a tak generují zisk. Hlavní rozdíl oproti předešlým sektorům je ten, že organizace 

v podnikatelském sektoru jsou vytvořeny za účelem tvorby co největšího zisku. Zařízení, 

která byla vytvořena pro generování zisku mohou být například fotbalové stadiony, fitness 

centra, plavecké bazény, sjezdovky, multifunkční tělocvičny, tenisové kurty, wellness centra 

a jiná zařízení. Do tohoto sektoru můžeme zařadit nejen zařízení, ale také reklamní agentury 

a marketingové společnosti zabývající se sportovní reklamou, marketingem ve sportu a jinými 

činnostmi ve spojitosti se sportem. V tomto sektoru existují také kluby založené formou 

obchodní společnosti jejichž hlavním účelem tvorby těchto společností je generování zisku. 

Obchodní společnosti jsou především fotbalové nebo hokejové kluby. Největší skupinu tohoto 

sektoru tvoří fyzické osoby a obchodní společnosti, které podnikají podle živnostenského 

zákona. [2] 

 

2.8.2 Základní charakteristiky neziskových organizací 

 

Neziskové organizace jsou  organizace charakteru právnické osoby, které nebyly založeny 

a zřízeny za účelem podnikání, jak je konstatováno v zákoně o daních z příjmu, jsou to 

organizace o jejichž činnost je jiný zájem, ať už státu, společnosti nebo určité skupiny lidí.  

Neziskové organizace jsou založeny za účelem provozování určité činnosti. Je  kladen větší 

důraz na důležitost výsledků hlavního poslání, přičemž výše příjmů není hlavním faktorem, 

kvůli kterému by nezisková organizace byla založena. Mezi neziskové organizace patří obce, 

kraje a státní fondy, příspěvkové organizace, politické strany a hnutí, státní fondy, veřejné 

vysoké školy, nadace, občanská sdružení včetně odborových organizací, státem uznávané 

církve a jiné. 

 

Rozdělení neziskových organizací podle Rektoříka (2010), který rozděluje neziskové 

organizace podle jednotlivých kritérií : 

 zakladatele 

 způsobu financování 

 právně organizační normy 

 globálního charakteru poslání 

 charakteristiky realizovaných činností 
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Kritérium zakladatele člení organizace na : 

 organizace založené soukromou fyzickou nebo právnickou osobou, které se nazývají 

soukromoprávní organizace, 

 organizace, které byly založeny veřejnou (státní) správou nebo samosprávou 

(kraje, obce) nesou název veřejnoprávní organizace, 

 organizace založené jako veřejnoprávní instituce.  

 

Kritérium způsobu financování člení organizace na : 

 organizace, které jsou financované z veřejných rozpočtů se nazývají organizace 

rozpočtové, 

 organizace financované ze svých vlastních příjmů na základě prodeje určitých 

produktů, 

 organizace financované pouze z části z veřejných rozpočtů se nazývají příspěvkové 

organizace, 

 organizace financované z jiných zdrojů jako je například financovaní ze sbírek, 

sponzoringu, grantů nebo darů). 

 

Kritérium právně organizační normy rozděluje organizace na : 

 organizace založená podle zákonů č. 218/ 2000 Sb. Rozpočtová pravidla a č.250/2000 

Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

 organizace vytvořené dle zbývajících zákonů určených pro neziskové organizace, 

 organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb.  

 

Kritérium globálního charakteru poslání rozděluje organizace na : 

 Veřejně prospěšné organizace jejichž hlavním účelem založení je v poslání, jehož 

cílem je především produkce veřejných statků, které uspokojí potřeby veřejnosti. Mezi 

tyto organizace bychom mohli zařadit organizace zabývající se životním prostředím, 

charitativní sbírky pro dětské domovy a jiné sbírky, organizace na podporu vzdělání 

a jiné. 
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 Vzájemně prospěšné organizace, které jsou především zakládány kvůli vzájemné 

podpoře občanů, které spojuje společný zájem. Hlavním úkolem těchto organizací je 

uspokojení zájmů občanů. Veřejná správa kontroluje, aby zájmy občanů byly korektní 

vůči společnosti a nebyly v opozici proti ostatním zájmům občanů. Jsou to například 

profesní zájmy, konfesní zájmy, ochrana zájmů nebo kulturní aktivity. 

  

Charakteristiky realizovaných činností člení organizace na 

a)  Společnými pro všechny typy neziskových organizací: 

 jsou právnickou osobou (s výjimkou organizačních složek),  

 důvodem vzniku není účel podnikání, 

 důvodem vzniku není účel produkce zisku,  

 snaží se uspokojit určité potřeby komunit a občanů, 

 mohou být finančně podporovány z veřejných rozpočtů, 

b) Společnými jen pro soukromé neziskové organizace: 

 ze zákona je jim povolena autonomie ve vztahu k vnějšímu okolí, 

 členství v soukromých neziskových organizacích je vytvořeno na principu 

dobrovolnosti, 

 vytváří se většinou neformální struktury sympatizantů, ale vždy podle platných 

zákonů, podle kterých vykonávají svoji činnost a podle kterých byly založeny. [11] 

 

Za určující považují 
1
(Salamon, M.L., Anheier H.K.) pět základních vlastností, 

podle nichž jsou nestátní neziskové organizace: 

 

 institucionalizované (organized) - tj. mají jistou institucionální strukturu, jistou 

 organizační skutečnost, bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány, 

 soukromé  (private) - tedy jsou institucionálně odděleny od státní správy, ani jí nejsou  

 řízeny. To neznamená, že nemohou mít významnou státní podporu nebo že ve vedení 

 nemohou být mj. státní úředníci. Rozhodující je zde fakt, že základní struktura 

 neziskových organizací je ve své podstatě soukromá.  

                                                 

1
 SALAMON, Lester M a Helmut K ANHEIER. Nástup neziskového sektoru: (mezinárodní srovnání). Vyd. 1. 

Praha: Agnes, 1999, 59 s. ISBN 80-902-6331-3. 
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 neziskové (non-profit) - ve smyslu nerozdělování zisku, tj. nepřipouští se u nich žádné 

 přerozdělování zisků vzniklých z činnosti organizace mezi vlastníky nebo vedení 

 organizace. Neziskové organizace mohou svou činností vytvářet zisk, ovšem ten musí 

 být použit na cíle dané posláním organizace. 

 samosprávné a nezávislé (self-governing) - jsou vybaveny vlastními postupy 

 a strukturami, které umožňují kontrolu vlastních činností, tzn. že neziskové organizace 

 nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe. Nekontroluje je ani stát, ani 

 instituce stojící mimo ně. 

 dobrovolné (voluntary) - využívají dobrovolnou účast na svých činnostech. 

 Dobrovolnost se může projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizaci, tak 

 formou darů nebo čestné účasti ve správních radách. 

 

2.8.3 Typologie sportovních organizací 

Kluby a sportovní organizace v České republice jsou většinou založeny na bázi obchodní 

společnosti nebo občanského sdružení. Nejčastěji se jedná o společnosti s ručením omezeným 

(S.R.O) a také akciové společnosti (a.s). 

Další typy sportovních organizací mohou být organizace s mezinárodním prvkem například 

mezinárodní sportovní federace, příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní 

správy nebo i obcí k zajišťování např. vrcholového sportu, nadační fondy a nadace, zájmové 

sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti a jiné. 

 

Občanské sdružení 

Občanské sdružení je právnickou a samostatnou osobou. Tento typ neziskového subjektu je 

především využíván z důvodu nízké ekonomické náročnosti vzhledem k tomu, že při vzniku 

občanského sdružení nejsou podle zákona vyžadovány žádné vklady majetku a ani registrace 

není zpoplatněna. Nejčastěji se jedná o sportovní kluby, ekologická hnutí a různá zájmová 

sdružení. [1] 

Jak říká Durdová (2005, str. 26) „Nejčastější typ organizací ve sportu představují spolky, 

jejichž úprava zakládání a právní existence je provedena zákonem č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů. V textu tohoto zákona se pro označení právnické osoby typu spolku 

užívá termín občanské sdružení.“  
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Členové sdružení mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. Práva sdružení jsou uvedena 

ve stanovách. Občanská sdružení, jsou typická svou dobrovolností tzn. že členové nejsou ke 

sdružování nuceni a mohou ze sdružení kdykoli odejít.  

 

Vznik občanského sdružení 

Aby mohl být návrh na registraci podán, musí ho podat nejméně tři občané, z nichž alespoň 

jeden z nich musí dovršit 18. roku života. Návrh musí být podepsán členy, kteří návrh 

podávají a musí uvést svá jména a příjmení, bydliště a rodná čísla. V návrhu musí být také 

uvedeno, který z členu starších 18 let má oprávnění jednat jejich jménem. Dále musí k návrhu 

přidat stanovy ve dvojím vyhotovení v níž musí být uvedeny informace jako je název 

sdružení, sídlo, orgány sdružení, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem 

sdružení, způsob ustavování orgánu sdružení, cíl činnosti sdružení, zásady hospodaření, 

ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým 

jménem, práva a povinnosti členů. 

Orgán, který řeší žádosti o registraci občanských sdružení je Ministerstvo vnitra České 

republiky. [14] 

 

Organizační struktura občanského sdružení 

Organizační struktura se především odvíjí od stanov daného občanského sdružení, což je 

taky základní dokument sdružení. Mezi hlavní orgány občanského sdružení patří valná 

hromada, výkonný výbor, dozorčí rada a předseda. 

 

Valná hromada  

Tvoří ji všichni členové sdružení a svolává ji výbor dle potřeby, nejméně však jednou do roka. 

Valná hromada je nejvyšší orgán občanského sdružení, který: 

 projednává plány činnosti sdružení, 

 kontroluje hospodaření, 

 schvaluje rozpočet a úkoly pro následující období, 

 schvaluje výši členského příspěvku, 

 rozhoduje o zrušení členství, 

 rozhoduje o rozpuštění, sloučení a  rozdělení klubu, 

 na dobu jednoho roku volí a odvolává členy výboru a revizní komise,  

 rozhoduje o úpravách a změnách stanov občanského sdružení. 
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Výkonný výbor 

Je výkonným orgánem občanského sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 

Výbor musí mít minimálně tři členy. Vydává rozhodnutí, které nejsou v pravomoci valné 

hromady nebo které mu valná hromada svěří. Výbor také řídí sdružení v době mezi 

zasedáními valné hromady. 

 

Dozorčí rada 

Úkolem dozorčí rady je kontrola veškerých finančních a účetních operací sdružení, práv 

a majetku sdružení, nakládání s financemi a následné podání informací nebo zprávy o zjištění 

valné hromadě a výkonnému výboru. 

 

Předseda 

Mezi hlavní úkoly předsedy občanského sdružení patří svolávání valné hromady, jednání za 

sdružení v pracovněprávních vztazích a řízení schůzí výkonného výboru. 

 

Zánik sdružení 

Nejčastější zánik občanského sdružení je dobrovolným rozpuštěním, sloučením nebo 

pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky. Pokud stanovy neurčují 

přesný způsob dobrovolného rozpuštění nebo sloučení, rozhoduje o způsobu nejvyšší orgán 

sdružení tedy valná hromada, která musí danou skutečnost sdělit příslušnému ministerstvu do 

15 dnů od rozhodnutí o zrušení nebo sloučení.[23], [24] 

 

Akciová společnost (a. s.) 

2
„Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, 

obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcie se 

každý může stát podílníkem akciové společnosti čili akcionářem, čímž získává část celkové 

hodnoty společnosti, právo na dividendy a hlas na valné hromadě společnosti. Za ztráty 

společnosti ručí pouze svým podílem. Akciová společnost patří k nejrozšířenějším 

formám podnikání, a to jak v Česku, tak i v ostatních zemích s liberálním („kapitalistickým“) 

hospodářstvím. “ 

                                                 
2 Akciová společnost. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-25]. 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Akciov%C3%A1_spole%C4%8Dnost 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapit%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akcion%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dividenda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Organizační struktura akciové společnosti je z částí tvořena podle obchodního zákoníku. 

Akciové společnosti v České republice jsou především tvořeny valnou hromadou, 

představenstvem a dozorčí radou. 

 

Valná hromada  

Je nejvyšší a zároveň hlavní orgán akciové společnosti, který je zastoupený všemi akcionáři 

dané společnosti.  

 

Valná hromada má v akciové společnosti hned několik úkolů mezi než patří:  

 volba orgánů společnosti a jednotlivých členů představenstva, 

 schvalování rozdělení zisku a účetní závěrky,  

 řešení změny stanov a případně jejich doplnění,  

 vydávání rozhodnutí o snížení nebo zvýšení základního kapitálu, 

 rozhodování o zrušení, spojení nebo rozpuštění společnosti. 

 

Představenstvo 

Je statutární orgán, který tvoří alespoň tři členové akciové společnosti, které většinou 

odvolává a volí valná hromada na dobu nejvýše pět let. Mezi hlavní činnosti představenstva 

patří: řízení společnosti z hlediska obchodního, jednání ve jménu společnosti, řízení 

a následné předkládání řádné, mimořádné a konsolidované účetní uzávěrky. 

 

Dozorčí rada 

Je orgán akciové společnosti, jehož hlavním úkolem je dohlížet na činnost představenstva. 

Dozorčí rada má povoleno studovat a kontrolovat veškeré účetní a jiné doklady ve 

společnosti. Členové rady jsou voleni na pět let valnou hromadou. Rada se musí skládat 

minimálně ze tří členů a je stanovena další podmínka, že počet členů v dozorčí radě musí být 

vždy dělitelný třemi. Jestliže je ve společnosti více než 50 zaměstnanců, pak část dozorčí rady 

volí zaměstnanci a zbytek vybere valná hromada. 
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Společnost s ručením omezeným (s.r.o) 

3
"Společnost s ručením omezeným stojí na pomezí mezi kapitálovou a osobní obchodní 

společností. Pro kapitálovou svědčí povinné vytváření základního kapitálu, většinový princip 

rozhodování či skutečnost, že každý společník nemusí být statutárním orgánem společnosti. 

Pro osobní pak omezení počtu společníků na 50, částečně pak konstrukce omezeného 

ručení společníků a omezená převoditelnost obchodních podílů." 

Struktura společnosti s ručením omezeným je dána obchodním zákoníkem. Orgány s.r.o jsou 

statutární orgán (jednatelé), dozorčí rada a valná hromada, která je nejvyšším orgánem s.r.o. 

 

Hlavní orgány společnosti s ručením omezeným: 

 

Statutární orgán 

Statutární orgán tvoří jeden, nebo více jednatelů, které zvolila valná hromada ze společníků, 

fyzických osob nebo těch, kteří byli jmenovaní při založení společnosti, současně jednatel 

musí být uveden v obchodném rejstříku. Mezi hlavní činnosti statutární orgánu patří jednání 

jménem společnosti a zároveň také musí jednat v zájmu společnosti. 

Dozorčí rada 

Je specifická tím, že je to dobrovolně vytvářený orgán společnosti, který dohlíží na činnosti 

a veškerou práci jednatelů, kontroluje a ověřuje správnost účetních a obchodních knih, posílá 

informace a zprávy valné hromadě. 

Valná hromada 

Je obdobně jako u družstev, tak i akciových společnosti nejvyšším orgánem s.r.o. Co se týče 

funkcí valné hromady, tak jsou také podobné funkcím u ostatních společností tzn. rozdělování 

zisku, schvalování rozpočtu, stanov, vydává a řeší změny ve společenské smlouvě, volí 

a dosazuje členy dozorčí rady a statutárního orgánu, vydává rozhodnutí o zrušení, rozdělení či 

sloučení společnosti. Valná hromada má také právo vyloučit společníka ze společnosti. 

[23],[24] 

 

                                                 

3
 Společnost s ručením omezeným. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 

2013-03-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_s_ru%C4%8Den%C3%ADm_omezen%C3%BDm 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_kapit%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_org%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spole%C4%8Dn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
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2.9 Finanční zdroje sportovních klubů v České republice  

Novotný (2011, str. 147) tvrdí, že „ Pro klasifikaci ekonomických zdrojů existuje několik 

klasifikačních hledisek. Proč se mluví o ekonomických zdrojích? Je to z toho důvodu, že TJ 

a SK ve formě občanských sdružení ve velké míře využívají neplacenou dobrovolnou práci 

svých členů. Klasická podniková ekonomie a účetnictví používá hledisko původu zdroje a pak 

se mluví o vlastních a cizích zdrojích. Dále můžeme rozlišovat finanční a nefinanční zdroje 

a podrobněji peněžní a nepeněžní zdroje. Daně nám rozlišují příjmy z hlavní činnosti 

a vedlejší činnosti neboli zkráceně daňové a nedaňové příjmy. Z jiného hlediska u neziskových 

organizací, kam TJ a SK v rozhodující míře patří, používáme hledisko samofinancování. Zde 

rozeznáváme zdroje získané, vytvořené vlastní činností klubu a ty, které pro svoji činnost 

získává z jiných (cizích) zdrojů mimo sportovní prostředí, zejména z veřejných rozpočtů, firem 

apod." 

2.9.1 Tradiční zdroje financování 

Členské příspěvky 

Členské příspěvky patří mezi hlavní finanční zdroje sportovních klubů. Stanovenou výši 

členských příspěvků určuje nejvyšší orgán klubu, kterým je valná hromada. Výše musí být 

stanovena tak, aby pokryla alespoň z části náklady klubu, ale zároveň musí být stanovena 

taková částka, která člena neodradí od sportu. Rozdíly ve výši členských příspěvků jsou 

u každé organizace odlišné a to z důvodu, že některé organizace potřebují na provozování 

dané aktivity více peněz. Jde například o hokejové nebo tenisové kluby. Je možno také 

rozpoznat rozdíl mezi členskými příspěvky pro sportovní organizace, které sídlí na vesnici 

a mezi organizací se sídlem v Praze, takový rozdíl ve výši členských příspěvků je značně 

rozdílný. [9] 

Členské příspěvky můžeme také rozdělit do tří základních skupin : 

1. Oddílové příspěvky, které se mohou platit jednou za rok nebo také jednou za měsíc, 

 tyto příspěvky oddíl využívá čistě k financování oddílových činností. Jde o činnost 

 jako je například účasti na turnajích či jiných sportovních akcích. 

2. Členské příspěvky se platí jednou do roka a jsou především vybírány za účelem 

 financování aparátu TJ a aparátu zastřešující organizace. 

3. Zápisné se především platí při vstupu nového člena do sportovního klubu. Jde 

 o poplatek za evidenci člena při dané sportovní aktivitě.. [9] 
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Dar 

Dar je specifickým finančním zdrojem sportovních klubů a tělovýchovných jednot z důvodu 

toho, že příznivci nebo členové klubu (TJ) dávají dary klubu, bez nároku očekávání 

protislužby. Dar spadá do kategorie pro kterou můžeme uplatňovat daňové osvobození a může 

ho darovat v podstatě každý, nicméně v dnešní době je těžké najít někoho kdo by dal něco 

zadarmo bez nároku na protislužbu. Poskytnuté dary sportovnímu klubu mohou mít podobu 

peněžní nebo nepeněžní. 

 Peněžní podoba- klub obdrží finanční částku jako dar, kterou může použít dle svého 

uvážení, 

 Nepeněžní podoba daru- jedná se především o materiální dary, které jsou potřeba při 

vykonávání daných sportů. Jde například o závlahový systém, sekačku na trávu nebo 

také sportovní nářadí a náčiní.  

 

Dotace od státu 

Jde o poskytnutí dotace od státu za nějakým účelem, například nákup sportovního vybavení, 

poskytnutí dotací na pronájem haly či jiných sportovních zařízení nebo částečné pokrytí 

nákladů na údržbu, realizovanou skrze pět vypsaných vládních programů státní podpory 

sportu. 

 

Startovné 

Jde především o finanční zdroj, který se využívá při pořádání sportovních akcí, které 

organizátorovi poslouží k pokrytí nákladů spojených s pořádáním sportovní akce. Výše 

startovného se liší podle toho, zda-li je akce konána v hale či venku, podle počtu účastníků, 

podle regionu, podle pomůcek potřebných k pořádání dané akce (náčiní, nářadí a vybavení). 

 

Vstupné na sportovní akce 

Vstupné na sportovní akce je velice hojně využívaným tradičním finančním zdrojem 

různých sportovních klubu a tělovýchovných jednot. Nejčastěji se setkáváme se vstupným na 

hokejových, fotbalových či basketbalových zápasech, protože o ty je v České republice 

největší zájem a navíc je kapacita hal a stadionů omezená, proto se za ně musí platit. 

U automobilových závodů je většinou kapacita neomezená, protože je cesta dlouhá a diváci 

stojí kolem cest. U takových akcí bývá většinou vstupné dobrovolné, takový typ vstupného je 

brán jako dar a dar spadá do kategorie, pro kterou můžeme uplatnit daňové osvobození. Výše 
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ceny vstupného se především odvíjí od popularity sportovní akce a kvality soutěže. Sportovní 

akce s vyšší sportovní úrovní budou mít vyšší vstupné, než sportovní akce s nižší úrovní ve 

stejném typu sportu. 

Příspěvky municipalit 

Jde především o poskytnutí pomoci ze strany obcí sportovním klubům či tělovýchovným 

jednotám. Jedná se o nepeněžní pomoci jako je například poskytnutí pomoci při opravách, 

poskytnutí nářadí nebo zapůjčení sekačky. Město také poskytuje pronájem prostorů za 

symbolické ceny, které klub v daném městě či obci potřebuje pro vykonání svých činností. 

V dnešní době obce budují svá sportoviště. [9] 

Jak je uvedeno v zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, má obec či kraj ve své 

samostatné činnosti tvořit podmínky pro sport, především zabezpečit rozvoj sportu pro 

všechny a přípravu sportovních talentů, jehož součástí je i zahrnutí do sportovní činnosti 

obyvatele se zdravotním postižením. Dále by měla obec zajistit stavbu, opravy, údržbu, 

provozování sportovního zařízení a toto zařízení by měla nabízet pro sportovní využití 

občanům. Obec by také měla zajišťovat kontrolu využívání zařízení a zabezpečování finanční 

podpory ze svého rozpočtu. [15] 

 

Úročení vkladů 

Je dalším finančním zdrojem financování klubů a tělovýchovných jednot. Kluby nebo TJ 

vkládají své finance na běžný účet, kde je ale úroková sazba velice nízká, a tak výnos z tohoto 

typu finančního zdroje je velice nízký. Banky nabízejí také jiné produkty spoření, které mají 

úrokovou míru o něco větší. Jsou to například termínované vklady, které mají sice vyšší 

úrokovou míru a tím i výnos, nicméně u tohoto typu vkladu neexistuje daňové zvýhodnění na 

rozdíl od běžného vkladu. [9] 

 

2.9.2 Zdroje financování z doplňkových činností 

Jak říká Novotný (2001, str. 153) " U TJ a SK jako neziskových organizací existuje problém 

jasného kritéria, které nám určí, co lze zahrnout mezi doplňkové činnosti klubu, které jsou 

jednoznačně zdaňovány a co nikoli. Z těchto důvodů je pro OS důležité, co mají ve stanovách 

vyjmenováno mezi hlavními činnostmi. V českém sportovním prostředí hrál tento zdroj 

příjmů vždy významnou roli a dovoloval sportovním organizacím značnou nezávislost na 

státních orgánech. Již od dob založení Sokola se sportovní hnutí v českých zemích vyvíjelo 

jako silně autonomní systém, který byl nezávislý na státní podpoře." 
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Sponzorství 

Jde o takový finanční zdroj z doplňkových činností, který spočívá ve vytvoření dohody mezi 

sponzorem a organizací, kdy sponzor poskytuje peněžní nebo nepeněžní plnění organizaci a ta 

mu za jeho plnění poskytne protislužbu. Takovou protislužbou může být například reklamní 

činnost, kdy hráči mají vytisknutá loga na dresech, na stadion jsou vyvěšeny sponzorské 

vlajky a nebo jsou také uvedeny názvy sponzorů na internetových stránkách organizace a jiné. 

 

Typy plnění 

 Peněžní plnění je takové plnění, kdy sponzor poskytuje finanční prostředky na pokrytí 

provozních nákladů, nákup vybavení nebo pronájem haly.  

 Nepeněžní plnění je specifické tím, že sponzor přímo nakupuje nebo vyrábí vybavení 

a načiní potřebná pro uskutečňování činnosti klubu. 

Hlavní rozdíl mezi darovací smlouvou a sponzorskou smlouvou je v tom, že u darovací 

smlouvy není vyžádána protislužba na rozdíl od smlouvy sponzorské, kde sponzor protislužbu 

žádá a takový příjem patří do příjmů z vedlejší činnosti. [9] 

 

Prodej suvenýrů a upomínkových předmětů. 

Tento typ zdroje příjmů především uplatňují známější kluby ve sportech jako je kopaná 

a lední hokej. Jde o prodej různých předmětů, většinou s logem klubu, které fanoušci přinášejí 

na různá utkání nebo si je vystavují doma. Jde o předměty jako jsou mikiny, hodinky, 

náramky, deky, šály, fotbalové míče nebo také povlečení na postel. Pro amatérské nebo 

neznámé kluby je takový zdroj bezvýznamný, protože je málo lidí, kteří by chtěli mít doma 

povlečení s klubem, který není populární, a tak by vyšly náklady na výrobu daných předmětů 

nakonec vyšší než celkový zisk z prodeje. 

 

Pronájem sportovních zařízení 

 Dalším typem zdroje příjmů může být pronájem sportovního zařízení, které patří danému 

klubu nebo tělovýchovné jednotě. Téměř 2/3 všech sportovních zařízení je vlastněno 

sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami. Jde v podstatě o poskytnutí prostorů 

a vybavení za úplatu. Mezi klientelu mohou patřit další kluby, které nemají prostředky na 

vlastní sportovní zařízení nebo také občané, kteří si chtějí zasportovat a potřebují pro 

vykonání své sportovní činnosti potřebná zařízení a vybavení. [9] 
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Restaurace a ubytovací zařízení 

Jde o typ finančních zdrojů, které jsou stejně jako upomínkové předměty především 

uplatňovány u populárnějších klubů z fotbalové, hokejové nebo basketbalové scény. 

Restaurace a ubytovací zařízení jsou většinou situovány v blízkosti stadionů nebo jsou její 

součástí. Restaurace slouží k tomu, aby zajistily fanouškům a zúčastněným občerstvení 

a zároveň aby na tom byl i nějaký zisk. Ubytovací zařízení zajišťuje ubytování fanouškům 

a sportovcům. 

 

Bankovní půjčky 

V současnosti si mohou kluby a tělovýchovné jednoty půjčit finanční prostředky u bank. 

Avšak velkým problémem je nutnost ručení majetkem organizace a vysoké úroky u půjček. 

Při nesplacení půjčky hrozí, že může dojít k exekuci majetku. 

 

Nesportovní aktivity 

Jde o aktivity mezi které můžeme zařadit společenské akce jako je například sportovní 

plesy, aktivní výpomoci nebo burzy, které pořádají dané kluby. Jde o příjmy, které plynou ze 

vstupenek na ples, z prodeje alkoholu nebo z prodeje lístku na tombolu.  

 

2.10 Metody výzkumu 

Každá metoda nám tvoří systémy principů a pravidel, které vytvářejí různé třídy systémů 

operací, vedoucích od stanovených výchozích podmínek ke stanoveným cílům. 

V každé metodě se využívá jiných sociologických technik. Pracovními nástroji při 

uplatňování sociologických metod jsou právě tyto techniky, jimiž jsou zjišťována data 

a shromažďován materiál pro následnou interpretaci. 

Interpretací dat, která získáme při sociologickém průzkumu rozumíme zpracování materiálu 

do srozumitelné podoby jako jsou například tabulky, grafy a dalších údaje, 

ze kterých můžeme vytvořit další vysvětlení daného průzkumu. [3] 
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Dělení metod sociologického výzkumu: 

 

a) Podle toho, do jaké míry je sociologická informace zprostředkována osobou, která 

je dotazována: 

1. metody zprostředkované výpovědí respondenta- dotazník, rozhovor, 

2. metody nezprostředkované respondentem- techniky pozorovací, práce s dokumenty 

 

b) Podle toho, do jaké míry se dotazovaná osoba účastní sociologické informace: 

1. metody zprostředkované respondentem-  rozhovor, dotazník, 

2. metody nezprostředkované výpovědí respondenta- pozorování, práce s dokumenty, 

zjišťování informací od třetí osoby. 

 

c) Podle toho jakými jevy se výzkum zabývá: 

1. Kvantitativní 

Kvantitativní výzkum je zaměřený na velké skupiny lidí tzn. je velký počet 

dotázaných. U takového typu výzkumu je omezený rozsah otázek a informací. 

Kvalitativní výzkum se většinou využívá při testování pravdivosti nebo nepravdivosti 

předem vytvořených hypotéz. Specifické znaky pro tento výzkum je málo otázek 

a hodně dotázaných. Patří zde například přímé pozorování, analýza dokumentů, 

rozhovor a dotazník.  

 

2. Kvalitativní 

Specifickými znaky tohoto typu výzkumu jsou mnoho informací o malém počtu 

dotazovaných. Kvalitativní výzkum se především používá při zjištění problému v dané 

skupině. Například pro zjištění problémů v hudební skupině nebo sportovním klubu. 

Můžeme zde zařadit zúčastněné pozorování, nestandardizovaný rozhovor, analýza 

osobních dokumentů. [3] 
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Metody sociologického výzkumu : 

 

 metoda statistická- při této metodě využíváme pro získání informací matematickou 

statistiku, 

 metoda introspektivní- se opírá o vlastní znalosti a zkušenosti výzkumníka, který je 

využívá pro výzkum, 

 metoda terénního výzkumu- taková metoda výzkumu, kdy pro zjištění daných 

informací se vydáváme do terénu. Jde o podrobný výzkum, 

 metoda typologická- spočívá v porovnávání daných typů jevů podle specifických 

znaků a srovnání těchto typů mezi sebou, 

 metoda sociometrická- tato metoda se využívá především pro zjištění sociálních 

vztahů a vazeb malé sociální skupiny, 

 metoda historická- spočívá ve zkoumání historického vývoje daného problému či jevu 

a sleduje jeho změny, 

 metoda experimentální- metoda výzkumu, při které je využíváno odborných pracovišť 

a laboratoří, kde se pozoruje chování pozorovaných subjektů a vytváření vztahů nebo 

konfliktů mezi nimi, 

 metoda introspektivní- je založena na vnitřních poznatcích výzkumníka, opírá se 

o vlastní zkušenosti a znalosti, [3] 

 

2.10.1 Rozhovor 

Jde o takovou výzkumnou metodu, při které výzkumník hovoří se zkoumaným a ten mu 

následně odpovídá na jeho dotazy. [3] 

 

Druhy rozhovorů: 

 

 standardizovaný, kategorizovaný, formalizovaný- jde o rozhovor, který má 

předem vytvořený řád nebo se postupuje podle připraveného materiálu. Tento typ 

rozhovoru je velice podobný dotazníku, nicméně při rozhovoru na rozdíl od 

dotazníku dostává výzkumník odpověď okamžitě, 

 nestandardizovaný, volný rozhovor- tento typ rozhovoru je specifický tím, že se 

výzkumník neptá podle předem vytvořených otázek, ale spíše jde o takovou volnou 

debatu, 
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 polostandardizovaný- jsou zde obsaženy jak prvky standardizovaného, tak i prvky 

nestandardizovaného rozhovoru, 

 rozhovor zjevný- respondentovi je sdělen cíl daného rozhovoru a poté, pokud 

respondent souhlasí s konáním rozhovoru, výzkumník začne klást otázky a zároveň 

si zaznamenává odpovědi, 

 rozhovor individuální– rozhovor výzkumníka pouze s jedním respondentem, 

rozhovor individuální můžeme rozdělit na rozhovor: 

  tvrdý- spočívá v autoritativním chování výzkumníka, který pokládá 

přesně stanovené otázky a vyžaduje jednoznačné odpovědi. Příkladem 

může být výslech ve vězení, 

  měkký-  je pravým opakem rozhovoru tvrdého, protože respondent se 

snaží na respondenta netlačit, uvést ho do stavu důvěry, volnosti 

a pohody. S tímto rozhovorem se můžeme setkat třeba u psychologa, 

který se snaží o to, abychom o daném problému mluvili samotní a řekli 

mu vše, co nás trápí, 

  neutrální- hojně využívaný typ rozhovoru, který vychází z předpokladu, 

že dotazovaný chce být účastníkem rozhovoru a zároveň by chtěl sdělit 

svůj názor, 

 rozhovor skrytý- není zde možnost přímého zaznamenávání odpovědí a respondent 

netuší o skutečném cíli rozhovoru.  

 rozhovor skupinový – u tohoto typu rozhovoru je respondentem v jednom okamžiku 

více lidí, ne pouze jeden člověk jako u rozhovoru individuálního. Mohou to být 

obvykle skupiny, které mají šest až deset členů. 

 

2.10.2 Dotazník 

Jedná se o velice hodně využívanou techniku sociologického výzkumu. Součástí výzkumu je 

také vyhodnocení zjištěných informací na základě matematické-statistické metody. 

U dotazníku se setkáváme s jasně vytyčeným problémem, u kterého se snažíme získat 

konkrétní údaje o konkrétních věcech, účelností a správností položených otázek a především 

dobrou znalost sledovaného prostředí či jevu. 
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Největšími výhodami dotazníku jsou : 

 velký počet oslovených,  

 odpovídající si mohou své odpovědi dobře rozmyslet, 

 rychlost vykonání výzkumu, 

 není třeba, aby při dotazovaní dotazníkem byl u výzkumu i výzkumný pracovník, 

 nízké náklady spojené s výzkumem. 

 

Nevýhody dotazníku mohou být:  

 nepochopení otázky, 

 neosobnost, 

 otázky jsou stanoveny obecně, aby mohly oslovit více respondentů, 

 přehlédnutí otázky, 

 omezený výběr odpovědí, 

 neochota účasti na výzkumu se může projevit v nepravdivém odpovídání na otázky. 

 

Typy otázek: 

 

1. Uzavřené otázky: 

Jde o takový typ otázek, které jsou tvořeny s určitým počtem odpovědí a jiné odpovědi 

nejsou možné. Dotazovaný nemá možnost se volně vyjádřit. 

 

2. Otevřené: 

Otevřený typ otázek  je specifický tím, že dotazovaný má možnost odpovídat svými slovy 

(možnost volného vyjádření), a tak není omezen možnostmi odpovědí, ze kterých musí 

odpověď vybrat. U takového typu dotazníku je ovšem problém s následným zpracováním 

dat, jelikož je pak těžké tyto odpovědi zařadit do jednotlivých kategorií.  

 

3. Polootevřené otázky: 

Dotazník, který je tvořen z polootevřených otázek má sice uvedené možnosti výběru 

odpovědí, avšak pokud dotazovanému ani jedna odpověď nevyhovuje je zde možnost zvolit 

odpověď- "jiná odpověď" nebo popřípadě může na otázku odpovědět volným vyjádřením. 

[3] 
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2.10.3 Práce s dokumenty 

Jde o takový typ výzkumu, při kterém analyzujeme a vyhodnocujeme informace z určitých 

písemných dokumentů, které jsou ve spojitosti se zkoumaným problémem. Dalo by se říct, že 

informace z těchto zdrojů výzkumu by měly být pravdivé, neboť se tyto dokumenty často 

ověřují ať už státními orgány nebo orgány jinými. Mezi zkoumanými dokumenty můžeme 

zařadit úřední záznamy, soudní vyjádření, účetní knihy, výkazy, daňové přiznání, osobní 

dokumenty, časopisové a novinové články, kroniky a paměti. [3] 

 

2.10.4 SWOT analýza 

Jedná se o takovou analýzu dat, díky které je možno komplexně vyhodnotit fungování 

podniku, nalézt problémy nebo objevit nové možnosti růstu. Tato analýza se hojně využívá 

z důvodu tvorby strategie podniku či organizace.  

Jak tvrdí Mládková a Jedinák (2009, str.46) „V rámci celkového procesu strategického 

plánování je dobrá taková strategie, která neutralizuje hrozby očekávané z vnějšího prostředí, 

počítá s využitím budoucích příležitostí, hlavní směry těží ze silných stránek organizace 

a snaží se eliminovat známé slabé stránky.“ [7] 

Název této analýzy vznikl složením anglických slov strengths, weaknesses, opportunities 

a threats. Pokud analyzujeme vybrané informace, musíme si jednotlivé faktory rozdělit podle 

toho jestli působí na danou organizaci zevnitř nebo zvenčí. 

 

Vnitřní faktory:   

 

 Strengths (silné stránky)- jméno a dlouholeté fungování podniku, finanční stabilita, 

personální politika, schopní zaměstnanci, postavení na trhu, dobrá image firmy, 

unikátní produkty a služby, kvalitní sponzorství aj. 

 Weaknesses (slabé stránky)- image organizace, nedostatečné věnování pozornosti 

rozvoje konkurence, nedostatečná diferenciace nabízených produktů a služeb, špatná 

kvalita produktů a služeb, vysoké náklady spojené s tvorbou výrobku či služeb, 

neznámost podniku (nově zavedené firmy), špatná finanční stránka podniku apod. 
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Vnější faktory: 

 

 Opportunities (příležitost)- do příležitostí bychom mohli zařadit například dostupné 

finanční zdroje, zájem donátorů a vymezeného segmentu společnosti, podněty ke 

zlepšení kvality služeb, podněty k mezinárodní spolupráci, oslovení nových 

zákazníků, outsourcing procesů podniků, poptávka po službě jež není nikým 

uspokojována aj. 

 Threatsn (hrozby)– Mezi hrozby podniku nebo organizace můžeme jmenovat 

například nedostatek invencí, negativní rozvojové procesy národní ekonomiky, 

stávající konkurence a příchod nové konkurence na trh, ztráta sponzora, objevení nové 

technologie konkurenční firmou ve stejném oboru podnikání. [10],[11] 
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3 Analýza managementu vybraného sportovního klubu 

Vybraný klub pro analýzu managementu je HK Nový Jičín. 

3.1 Hokejový klub Nový Jičín 

Název:  Hokejový klub Nový Jičín, občanské sdružení 

Sídlo: 74101 Nový Jičín- Loučka, U Stadionu 2180/1, Česká republika 

Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 

IČ: 27042111 

Datum vzniku :18.9.2006 

Statistické charakteristiky ekonomického subjektu: 

Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem 

Činnosti- dle CZ-NACE: Činnost sportovních klubů, ostatní sportovní činnosti. 

Velikost kat. dle počtu zaměstnanců 10-19 zaměstnanců 

Předseda a prezident: Toman Radomír 

Místopředseda: Furmánek Lubomír 

Místopředseda: Urban Milan 

3.2 Zázemí HK Nový Jičín 

Město Nový Jičín  

Je situováno na jižní straně Moravské brány v Podbeskydské pahorkatině. Město je správní, 

hospodářské a kulturní centrum Novojičínska. 

Sport v Novém Jičíně má již dlouholetou tradici. Neutitschen Turnverein byl vůbec první 

cvičební spolek v Novém Jičíně, který byl založen v roce 1862. V roce 1908 byl založen první 

český cvičební spolek s názvem „Dělnická tělocvičná jednota“. 

Rada města Nový Jičín zřídila v rámci vytváření podmínek pro postupné zabezpečování 

úkolů v oblasti sportu Sportovní komisi. Plnění úkolů především v oblasti tělovýchovy 

a sportu zajišťuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Sportovní komise a odbor 

obecního podnikání. Bez podpory města by sport v Novém Jičíně neměl dlouhodobého trvání.  

Město do oblasti sportu uvolňuje velké sumy peněz, avšak nastávající ekonomická situace 

státu se projevila i v tomto hledisku, a tak město svoje granty a výdaje do těchto oblastí 

značně snižuje. [17] 
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Hlavním cílem a záměrem města Nový Jičín v oblasti tělovýchovy a sportu je: 

 tvorba lepších podmínek pro vrcholový, výkonnostní,ale také i rekreační sport, 

 podpora sportu pro širokou veřejnost s vytvářením bohaté nabídky sportovních aktivit 

pro všechny věkové kategorie, především pro mládež a děti. 

 poskytování pomoci sportovním organizacím při vytváření takových podmínek, aby 

sport byl motivací a vzorem pro všechny občany tohoto města. Především proto byl 

vytvořen systém poskytování dotací a grantů, který zajišťuje rozdělování veřejných 

prostředků z rozpočtu města, město pak zejména kontroluje vyúčtování takto 

poskytnutých financí, 

 tvorba sportovních akcí, které jsou každoročně financovány z rozpočtu města. [17] 

 

Zimní stadion a okolí 

Majitel zimního stadionu: Město Nový Jičín 

Provozovatel: HK Nový Jičín, o.s. 

Adresa: Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín 

Rozměry ledové plochy: 60 x 30 m 

Vstupy: dva vstupy 

Osvětlení: 1000 luxů, osvětlovací tělesa jsou umístěna na střešní konstrukci 

Kapacita parkingu: přibližně 150 míst. 

Místem provozování ledního hokeje v Novém Jičíně je zimní stadion, který je situován 

v západní části města. Kapacita zimního stadionu je okolo 2000 diváků. HK NJ využívá zimní 

stadion především v zimním období, kde se odehrávají hokejové tréninky, turnaje a různé 

zápasy. V letním období je stadion využíván k provozování společenských a kulturních akcí, 

především pro mládež. 

Provozovatelem zimního stadion je od roku 2011 samotný Hokejový klub Nový Jičín, avšak 

veškerý finanční provoz zajišťuje město Nový Jičín, které je i vlastníkem stadionu. Stadion 

byl poprvé v provozu v roce 1973 a až v roce 1980 dochází k jeho zastřešení. Mezi rokem 

2001 až 2007 proběhl nespočet rekonstrukcí, které byly především zaměřeny na zkvalitnění 

podmínek, jak pro hráče, tak pro diváky. V roce 2009 byla na zimním stadionu vybudována 

hokejová prodejna a restaurace s výhledem na ledovou plochu. Jak je již zmíněno, tak klub 

není vlastníkem stadionu a tudíž si musí stadion od města pronajímat. 
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Nedaleko zimního stadionu se nachází škvárové hřiště a fotbalový stadion, jehož součástí 

jsou také běžecké dráhy, které hokejisté využívají především v letních obdobích hokejové 

přípravy. [20] 

Obrázek 1 

  

 

Obrázek 2 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: II. 

Zdroj: I. 
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3.3 Použité výzkumné metody 

Při vykonání analýzy managementu bylo použito několik metod výzkumu mezi němž patří: 

 rozhovor s manažerem klubu, 

 dotazník směřovaný na manažera klubu a obyvatele města Nového Jičína, 

 analýza dokumentů 

Na základě těchto metod byla vytvořena SWOT analýza. 

3.4 Historie klubu 

Historie hokeje začíná v Novém Jičíně po skončení druhé světové války. V říjnu 1945 se 

výbor klubu SK Nový Jičín zabývá otázkou zřídit hockeyový odbor při SK Nový Jičín. 

V zimě téhož roku připravuje skupinka hokejem zaujatých sportovců přírodní led a pro své 

potěšení sehraje několik přátelských utkání. 

V roce 1946 vstupuje do hokejového dění v Novém Jičíně Dr. Oto Kubica. 

V prosinci zakládá hockeyový odbor při SK Nový Jičín. Z živelné činnosti se stává 

organizované klubové dění. Konají se pravidelné okresní soutěže. 

Trvale je sváděn boj s přírodou o zhotovení a udržení ledové plochy na škvárovém 

fotbalovém hřišti. 

V roce 1957 se vedení oddílu ujímá Miroslav Chalupa a dochází současně k velké výměně 

hráčů. Stále se hraje okresní přebor, chybí odbornější vedení týmu. 

V průběhu 60. let se v Novém Jičíně hraje okresní přebor. V roce 1964 se potýká hokej 

s problémy s ledovou plochou a organizací klubového života. Hokejový oddíl opouští v roce 

1965 fotbalové hřiště a připravuje led na novém plácku s přírodní plochou.  

S novým hřištěm začíná pro oddíl ledního hokeje nová etapa - vzniká družstvo žáků 

i dorostu. V sezóně 1965/66 hraje mužstvo TJ Nový Jičín okresní přebor. 

V roce 1971 muži postupují tentokrát do Oblastního přeboru 

V roce 1972 se stává TJ Nový Jičín účastníkem divizní soutěže. Se stálou podporou firmy 

Autopal se družstvo připravuje na divizní boje. V popředí zájmu všech zainteresovaných je 

kromě hokejové hry, vybudování vlastní umělé ledové plochy a dále pak krytého Zimního 

stadiónu. 

Na přelomu roku 1973 a 1974 se již druhá část soutěže odehrává na vlastním umělém 

ledě, díky široké veřejnosti, činitelů města a zejména firmy Autopal. 

Roku 1993 dokázali novojičínští hokejisté vyhrát přebor a postoupit do II. ligy, do soutěže, 

kterou hraje novojičínský hokej dodnes. 
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Postup však přinesl jistou funkcionářskou krizi, kterou až v průběhu sezóny řeší příchod 

bývalého hráče a dnešního prezidenta klubu Radomíra Tomana. Pod jeho vedením se podařilo 

nahradit téměř celý výbor. Práce dostala řád a oddíl mohl úspěšně pokračovat. 

V roce 1997/1998 manažeři novojičínského Hokejového klubu zajistili několika zápasové 

hostování hráče světových kvalit Petra Nedvěda, se kterým dosáhli naprostého naplnění 

stadionu, a zároveň na sebe upoutali pozornost medií.. Zimní stadion "praskal ve švech". [21] 

3.5 Cíle činnosti HK NJ 

Na základě získání informací z poskytnutého rozhovoru s manažerem hokejového klubu 

jsou známy hlavní cíle činnosti HK Nový Jičín mezi němž můžeme zařadit: 

 vytvoření úspěšné organizace, zabezpečení rozvoje ledního hokeje v Novém Jičíně 

a zároveň, získání nových členů, 

 organizování sportovního procesu a v souladu se zájmy klubu se snažit o zpřístupnění 

hokeje veřejnosti, 

 zajištění vedení mládeže takovým způsobem, aby se mládež nestávala závislou na 

drogách, alkoholu či hazardu, 

 poskytování užívání zimního stadionu především pro veřejnost s tím, že klub zajišťuje 

i údržbu stadionu (veřejné bruslení, pronájem ledové plochy atd.), 

 provozování a udržování sportovního a jiného zařízení, které bude klub vlastnit nebo 

užívat, 

 pečování o zvýšení sportovní a tělesné výkonnosti svých členů, zároveň zajištění 

organizování tréninků a školení pro trenéry a jiné funkcionáře. 

 

K dosažení stanovených cílů bude klub vyvíjet tyto činnosti : 

 organizování sportovních akcí a soutěží,  

 poskytování ubytovacích a restauračních služeb, 

 další služby spojené se společensko-sportovními aktivitami. 
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3.6 Dělení Hokejového klubu Nový Jičín  

Klub je rozdělen do dvou právnických forem, přičemž první formou je samotné občanské 

sdružení (HK Nový Jičín) a druhou právnickou formou je společnost s ručením omezeným 

(HC 2000, S. R. O). Hlavní rozdíl mezi HC 2000, S.R.O a HK Nový Jičín je především v tom, 

že do občanského sdružení patří hráči spadající od 0.tříd až po juniory a v HC 2000, S.R.O 

hrají pouze muži rozdělení do mužů A, kde hrají nejlepší hráči z klubu, a do mužů B ve 

kterém hrají především hráči, kteří nemají na hokej moc času, ať už kvůli práci či kvůli 

studiu. Příjmy a výdaje od těchto dvou forem také nespadají do jedné skupiny, jak HC 2000, 

S.R.O, tak i HK Nový Jičín si sám zodpovídá za své finance. Jelikož sdružení bylo založeno 

především kvůli výchově mladých hráčů, negeneruje HK Nový Jičín takové sumy finančních 

prostředků jako HC 2000, S.R.O, která momentálně vlastní obchod se sportovní výstrojí 

a různými náčiními pro sport, provozuje autodopravu a tiskárny, díky kterým generuje další 

finance potřebné pro chod klubu.  

Důležitým aspektem, který je nutno zmínit je ten, že HK Nový Jičín je 30% vlastníkem 

společnosti s ručením omezením HC 2000. Pokud nastane u HK Nový Jičín finanční dluh, je 

tento dluh financován ze společnosti s ručením omezeným. Uvedený článek byl vytvořen 

z informací poskytnutých manažerem klubu. 

 

 

 

 

 

 

 Hokejový klub 

Nový Jičín 

HK Nový Jičín, 

Občanské sdružení 

HC 2000, 

S.R.O 

Vlastní zpracování na základě poskytnutí informací manažerem klubu 

 

Obrázek 3: Grafické znázornění rozdělení 

Hokejového klubu Nový Jičín 
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3.7 Organizační struktura HK Nový Jičín 

Klub HK Nový Jičín je právní formou občanské sdružení, což znamená, že organizační 

strukturu budou tvořit základní rozhodovací a kontrolní orgány občanského sdružení, jimiž 

jsou:  

a) Valná hromada 

 

b) Výbor 

 

c) Statutární orgán 

 

d) Dozorčí rada 

 

ad a) Nejvyšším orgánem klubu HK Nový Jičín je valná hromada, kterou svolává výbor 

sdružení písemnou pozvánkou, vyvěšenou na viditelném místě v sídle výboru sdružení, a to 

alespoň 15 dnů před termínem konání valné hromady. Valná hromada se koná nejméně 

jedenkrát za kalendářní rok. Valná hromada má v současnosti 19 členů.  

Valná hromada rozhoduje o: 

 změně stanov sdružení, 

 volbě a odvolání členů výboru sdružení, 

 volbě a odvolání členů dozorčí rady sdružení, 

 dobrovolném rozpuštění nebo sloučení sdružení s jiným sdružením, 

 způsobu majetkového vypořádání v případě rozpuštění nebo sloučení s jiným 

sdružením, 

 záměrech činnosti sdružení, 

 výši členských příspěvků. 

 

Má-li být valná hromada usnášeníschopná, musí být přítomno alespoň 50% členů sdružení. 

Rozhodnutí valné hromady je přijato, pokud je odsouhlaseno alespoň polovinou přítomných 

členů sdružení. 
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ad b) Výkonným orgánem sdružení je výbor sdružení (dále jen výbor). 

Výbor odvolává a volí valná hromada. 

Výbor řídí činnost sdružení a jedná jejím jménem, rozhoduje o všech záležitostech sdružení 

s výjimkou změny stanov, volby a odvolání člena výboru sdružení. Funkční období 

jednotlivých členů výboru je pět let, počíná dnem zvolení člena výboru valnou hromadou. 

Výbor volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Současným předsedou výboru je 

sám prezident klubu Radomír Toman a dva místopředsedové Milan Urban a Lubomír 

Furmánek. Zasedání je zpravidla jedenkrát měsíčně. 

 

ad c) Statutárním orgánem sdružení je předseda, kterým je v současnosti Radomír Toman 

a dva místopředsedové Milan Urban a Lubomír Furmánek. 

 

ad d) Kontrolním orgánem je dozorčí rada (dále jen rada), kterou volí a odvolává valná 

hromada. Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy a funkční období je pět let. Současnými 

členy dozorčí rady jsou předseda dozorčí rady Jaroslav Uhlár a dva místopředsedové Ivona 

Gajdošová a Pavel Hruška.  

Rada především dohlíží na výkon působnosti výboru, kontroluje jeho činnost a předkládá 

valné hromadě nebo výboru svá doporučení a návrhy. [25] 

3.8 Členská základna 

Informace poskytl manažer klubu při uskutečnění rozhovoru. 

Vedení klubu HK Nový Jičín tvoří prezident klubu Radomír Toman a dva místopředsedové 

Urban Milan a Furmánek Lubomír. Dvojice místopředsedů zastává v klubu manažerskou 

funkci přičemž Milan Urban je zaměřen především na komunikaci a Lubomír Furmánek 

zastává práci ekonoma. 

Klub HK Nový Jičín je zaměřen na trénink mládeže, avšak k této práci je zapotřebí mít 

kvalifikovaný personál. Trenéři, kteří trénují ty nejmladší členy hokejového týmu, musí umět 

zaujmout dítě tak, aby jej sport bavil. Právě proto tvoří tým trenérů sedm členů, z nichž každý 

trenér má jeden nebo i více ročníků mládeže. Mládež je rozdělena do skupin od 0. do 9. tříd, 

mladší žáci, starší žáci a junioři. Mezi kvalifikované a zkušené trenéry HK Nový Jičín patří 

Jaroslav Fleischmann (trenér dorostu), David Handl (8. a 7. třída), Kamil Glabazňa 

(6. a 5. třída), Petr Macháček (4. a 3. třída), Pavel Sedlář (trenér brankářů), Kamil Gebauer 

(trenér brankářů), Ivo Šimečka (trenér 2, 1. třídy a přípravky). 
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Dalšími důležitými členy klubu jsou masér Josef Wolf a hospodář Mohler Jiří. V klubu se 

také objevují dobrovolníci, kteří občas v klubu vypomáhají s opravami, úklidem, trenérskou 

činnosti atd. Protože však klub tyto činnosti s klidem zvládá, dalo by se říct, že klub 

dobrovolníky potřebuje opravdu málokdy.  

V sezóně 2008/ 2009 byl počet registrovaných hokejistů opravdu nízký. V této sezóně bylo 

přihlášeno do ledního hokeje pouze 234 hokejistů, což bylo za posledních pět sezón nejméně. 

V důsledku nízkého počtu hráčů se proto vedení začalo více zajímat o nábory dětí a také se 

snažili o patřičné zviditelnění hokeje formou reklamy. 

Následující sezóna (2009/2010) byla relativně úspěšná co se týče počtu nových zájemců 

o tento typ sportu. Z počtu 234 hokejistů se zvýšil počet zájemců až na 422. Reklama 

a zvyšující se počet náborů pro děti měly úspěch. V následujících sezónách tj. 2010/2011, 

2011/ 2012, 2012/ 2013 se počet hokejistů v klubu HK Nový Jičín pohybuje okolo 433 členů. 

Přestože se tohle číslo může zdát vysoké, novojičínský Hokejový klub není s tímhle počtem 

spokojen a snaží se o získání dalších mladých hráčů, kteří by měli zájem o tento sport.  

3.9 Finanční zajištění činnosti HK Nový Jičín 

Členské příspěvky 

Článek je vypracován na základě poskytnutých informací manažerem klubu při rozhovoru. 

Na provozování hokejové činnosti je zapotřebí spousta finančních prostředků. Aby se mohli 

hokejisté zdokonalovat, trénovat a účastnit se turnajů, na kterých mohou ukázat své 

dovednosti, jsou zapotřebí členské příspěvky od rodičů. Výše členských příspěvků se liší 

podle věku a především podle tříd, ve kterých hráči hrají. Klub má stanovené, že první tři 

měsíce noví hráči členské příspěvky neplatí, to je z důvodu, aby si noví zájemci o lední hokej 

zkusili, zda-li je hokej bude bavit. Vedení HK NJ také zavedlo, že členské příspěvky se 

nemusí platit ročně, ale mohou být placeny i měsíčně a to z důvodu, že výše ročních 

příspěvků se pohybují v rozmezí od 2400,- Kč do 8400,- Kč, což je pro některé méně finančně 

zajištěné rodiny velice těžké vyplatit najednou. Zavedení takového stylu placení příspěvků má 

zamezit tomu, aby rodiče nerušili účasti svých dětí v klubu, kvůli neschopnosti zaplacení 

příspěvků najednou. Výše členských příspěvků za měsíc u přípravky, 1.třídy a 2.třídy je 200,- 

Kč. Ve 3. a 4. třídě je výše příspěvků 600,- Kč a od 5. třídy až po mladší dorost činí měsíční 

příspěvky 700,- Kč. Hráči, kteří se nacházejí v juniorské třídě platí 300,- Kč/ měsíc.  

Členské příspěvky do tohoto typu sportu jsou opravdu vysoké, a tak klub zavedl pravidlo, že 

pokud jsou v jedné rodině sourozenci, kteří hrají v novojičínském hokejovém klubu, činí výše 
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příspěvku polovinu plné výše. Nicméně se stává, že rodiče mají problém se včasným 

zaplacením dané výše, a tak HK Nový Jičín téměř každoročně vykazuje až 8% nezaplacených 

příspěvků, což ve finále dělá kolem 40 000,- Kč. [21] 

 

Sponzoring 

Dalo by se říct, že na Novojičínsku se vyskytuje docela dost relativně úspěšných firem, které 

nabízejí lidem své výrobky, avšak k tomu, aby jejich prodej vzrostl musí mít také dobrou reklamu, 

která není až tak moc finančně náročná a osloví určité množství lidí. Takový typ reklamy nabízí 

i HK Nový Jičín, pro který je sponzoring jeden z hlavních příjmů. Klub může nabídnout firmám 

různé reklamní prostředky jako je například: umístění reklamy na ledovou plochu, 

v novojičínských hokejových novinách, na dresech, rozhlasové tabuli, vlajkách, mantinelech 

a internetových stránkách klubu. Klub rozděluje sponzory podle výše sponzorských příspěvků do 

čtyř skupin. Největším sponzorem klubu je generální sponzor GEDOS. Dále jsou sponzoři 

rozdělení na kategorii zlatých, stříbrných a bronzových sponzorů (viz. přílohy). Sponzoři za své 

sponzorství obdrží VIP permanentky na všechny domácí utkání a také lístky na venkovní utkání. 

Na každém domácím utkání je pak pro sponzory nachystán raut.  

Klub je momentálně velice spokojen s počtem sponzorů, a tak se snaží co nejvíce o své sponzory 

pečovat, aby o ně nepřišel. 

Mezi sponzory patří především firmy rodičů dětí, kteří hrají v HK Nový Jičín, majitelé firem 

zajímající se o hokej a firmy, které chtějí zveřejnit své výrobky, případně chtějí lidem ukázat 

smysl a účel jejich výrobků. 

Velké množství sponzorů, které novojičínský hokej má je právě zásluhou dobrého vedení klubu 

a především hokejové úspěchy jak mládeže, tak i mužů.[21] 
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Ceny umístění reklamy 

DRES DOHODOU 

PANEL NAD RUSTYS 2,6 x 1,2 m Od 50 000 Kč do 100 000,- Kč 

NA PLEXISKLO 10 000 Kč/ jedno okno 

ROLBA 2 x 1 m Od 30 000Kč do 50 000Kč 

STRÁNKY KLUBU Od 20 000 Kč do 100 000 Kč 

VELKÁ VLAJKA 3 x 3 m Od 100 000Kč do 400 000Kč 

VLAJKA 3,6 x 1 m Od 30 000Kč do 50 000Kč 

PANEL NA PARK 2 x 1 m Od 20 000 Kč do 30 000 Kč 

PLAKÁT AUTOSOLONU Od 5 000 Kč do 50 000 Kč 

MANTINEL 2 x 1 m Od 50 000,Kč do 200 000 Kč 

PANEL POD ČASOMÍROU 10 000 Kč 

NOVINY Od 5 000 Kč  do 50 000,- Kč 

Zdroj: Poskytnutí dokumentů manažerem klubu 

 

Obrázek 4 : Ukázka reklamních prostředků- vlajky 3x3m, vlajky 3,6x1m, mantinely 2x1m 

 

 

 

 

 

Zdroj: III. 
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Porovnání příjmů a výdajů v sezóně 2008/2009 a 2011/2012 

Umění práce s finančními prostředky patří mezi nejdůležitější činnosti sportovního 

manažera. Úkolem není pouze finanční prostředky získávat, ale také je umět dobře využít. 

Porovnání příjmů a výdajů v sezóně 2008/2009 a 2011/2012 bylo vytvořeno na základě 

poskytnutí dokumentů a rozhovoru s manažerem klubu. 

 

Příjmy 2008/ 2009 

Celkové příjmy dosažené klubem za sezónu 2008/ 2009, která začíná 1.5.08 - 30.4.09, činí 

1 655 376 Kč. Tato částka je především tvořena přijatými částkami ze sponzoringu, dotací 

města, členských příspěvků a poskytnutých grantů od firem či krajů. Největším dílčím 

příjmem v tomto roce jsou členské příspěvky, které dosahují částky 621 650 Kč, což je asi 38 

% z celkových příjmů. Výše tohoto příjmu se každým rokem mění a je závislá na počtu členů 

v Hokejovém klubu. Celková částka příjmů z členských příspěvků v této sezóně patřila k těm 

nejvyšším příjmům klubu. Druhým největším příjmem je grant poskytnutý městem 3.2 a 3.3, 

kdy celková výše obou grantů byla 470 000 Kč, což činí 28% z celkového příjmu. V pořadí 

třetí nejvyšší příjem do pokladny klubu byl tvořen z dotací města, které poskytlo 350 526 Kč 

na podporu provozu Hokejového klubu. Tato částka tvoří 21% z celkového příjmu. Posledním 

a také velice důležitým příjmem klubu plyne ze sponzorských příspěvků, kteří poskytují klubu 

finance především na opravy sportovního vybavení a mzdy zaměstnancům. V roce 2008 až 

2009 činila částka poskytnutá sponzory 213 200 Kč, což je 13% z celkové výše příjmů klubu. 

Obrázek 5: Příjmy za sezónu 2008/2009 v Kč 

 

 Vlastní zpracování příjmů za sezónu 2008/ 2009 
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Výdaje 2008/ 2009 

Celkové výdaje klubu v sezóně 2008/2009, se pohybují okolo 2 687 138,00 Kč 

Nejvyšší vynaložené výdaje klubu jsou mzdy trenérů, které se pohybují okolo 1 331 400 Kč, 

což tvoří zhruba 50 % z celkových výdajů klubu. Další částky jednotlivých výdajů už 

nedosahují takových rozměrů, jsou to například výdaje spojené s dopravou, které jsou ve výši 

551 331 Kč, což je 21% z veškerých výdajů nebo výdaje vynaložené na pořízení rozhodčích 

251 925, v procentech vyjádřeno je to 9%. V pořadí třetím nejvyšším výdajem je výdaj na 

administrativní pracovníky, který se pohybuje ve výši 348 000 Kč, což činí 13% z celkových 

výdajů. Nejmenší částky výdajů jsou vynaložené především na cestovní přihlášky, přestupy, 

pokuty, tresty, telekomunikace, papírnictví ve výši 84 982,00 (3%). Občas se stává, že klub 

proplácí cestovné na tréninky hráčů z jiných měst, avšak takové situace jsou ojedinělé a je to 

především u talentovaných hráčů, u kterých klub vidí nějakou budoucnost. Klub také 

financuje potřebný materiál sloužící převážně k tréninku juniorů a žáků. Takové výdaje se 

pohybují okolo 95 200 Kč.  

   

Obrázek 6: Výdaje na rozhodčího v Kč   Obrázek 7: Výdaje vynaložené na dopravu v Kč 

  

Vlastní zpracování  Vlastní zpracování 
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Obrázek 8: Celkové výdaje za sezónu 2008/2009 v Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V sezóně 2008/2009 převyšovaly výdaje částku příjmů o 1 031 762,- Kč, avšak společnost 

s ručením omezeným HC2000 tyto rozdíly klubu HK Nový Jičín doplatila, tím pádem 

družstvo nevykazuje žádné dluhy. 

 

Příjmy 2011/2012 

Celkové příjmy dosažené klubem za sezónu 2011/ 2012, která začíná 1.5.11 - 30.4.12, činí 

1 368 210 Kč. V porovnání se sezonou 2008/ 2009 můžeme konstatovat, že příjmy v sezóně 

2011/2012 jsou o 287 166 Kč nižší. Výše příjmů z členských příspěvků je oproti 

porovnávanému roku vyšší a dosahuje částky 633 800 Kč, což z celkových příjmů tvoří 

nejvyšší dílčí příjem (46%). Klub také dostal jako v předešlých letech peněžní grant ve dnech 

3.2 a 3.3. Celková výše těchto grantů dosahovala částky 378 900 Kč, jenž tvoří 28% z částky 

celkových příjmů. V pořadí třetím nejvyšším příjmem v této sezóně byla částka, kterou klub 

obdržel od sponzorů ve výši 175 000 (13%). Další příjem klubu, který tvoří 12% z celkového 

příjmu klubu byl poskytnut z městských dotací v částce 161 900 Kč. Můžeme vypozorovat, že 

částka, kterou poskytuje město klubu ve formě dotací je o mnohem nižší než 

v předcházejících letech. V tomto roce klub začal hrát hokejové turnaje, a tak si vytvořil další 

příjem, který činil 18 610 Kč, tato částka už tvoří téměř zanedbatelné procento celkových 

příjmů (1%). 
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Obrázek 9: Příjmy za sezónu 2011/2012 v Kč 

 

 Vlastní zdroj zpracování 

 

Výdaje 2011/2012 

Celková výše výdajů v sezóně 2011/2012 činí 2 475 989 Kč. Nejvyššími výdaji HK Nový 

Jičín jsou výdaje na mzdy trenérů, které dosahují částky 1 643 420 Kč a tvoří až 66% 

z celkové výše výdajů klubu. Tento dílčí výdaj je oproti sezóně 2008/2009 vyšší. O mnohem 

menšími výdaji jsou výdaje na dopravu 308 912 Kč (13%) a výdaje na administrativu 271600 

(11%). Obě tyto částky jsou o mnohem nižší, než částky těchto dílčích výdajů 

v předcházejících letech. Výdaje vynaložené pro pořízení rozhodčího se pohybují okolo 

částky 148 920 Kč tvořící 6% z celkové výše výdajů klubu. Posledním výdajem jsou výdaje 

na startovné, kancelářské potřeby, údržby, opravy výstroje a na výstroj pro dorost 103 137 Kč 

(4%). Klub v této sezóně již nevyplácí cestovné hráčům, kteří dojíždí na tréninky z jiných 

měst. 

Částka o kterou výdaje převyšují příjmy činí 1 107 779 Kč. Tuto částku opět doplatí 

společnost s ručením omezeným HC 2000. 
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Obrázek 10: Celkové výdaje za sezónu 2011/2012 v Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 11: Výdaje na rozhodčího v Kč  Obrázek 12: Výdaje na dopravu v Kč 

 

Zdroj: vlastní     Zdroj: vlastní 

   

Na základě poskytnutých informací manažerem klubu, došlo k porovnání příjmů a výdajů 

mezi sezónou 2008/2009 a 2011/2012.  

Tyto dvě sezóny byly vybrány z důvodu porovnání změn výše příjmů a výdajů během tohoto 

časového období. 
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Výsledky porovnání 

Celková výše příjmů pro sezónu 2008/2009 dosahuje částky 1 655 376,- Kč což je o 287 

166,- Kč vyšší než výše příjmů pro sezónu 2011/2012, která činí 1 368 210,- Kč. Zároveň 

celkové výdaje za sezónu 2008/2009 jsou také vyšší než výdaje za sezónu 2011/2012. Rozdíl 

výdajů činí 259 149,- Kč přičemž výdaje za sezónu 2008/2009 dosahují částky 2 687 138,-Kč 

a za sezónu 2011/2012 činí 2 427 989,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v dané sezóně je 

uhrazen ze společnosti s ručením omezeným HC2000. 

Z uvedených informací můžeme vyčíst, že od sezóny 2008/2009 po současnost, příjmy 

i výdaje klubu HK Nový Jičín stále klesají. 

 

3.10 Dotazníkové šetření 

Další užitou výzkumnou metodou bylo rozeslání dotazníků, především přes internet. 

Celkový počet vyplněných dotazníků byl 107, avšak pro lepší výpočty bylo vybráno náhodně 

pouze 100 dotazníků. Dotazník byl vytvořen ke zjištění vztahů občanů Nového Jičína a okolí 

ke sportu a především k HK Nový Jičín. Musím také podotknout, že dotazníky byly 

anonymní. Samotný dotazník tvoří 14 uzavřených otázek. Zvolil jsem menší počet otázek, 

protože si myslím, že více otázek vede k neochotě dotazovaných odpovídat. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

Graf vypovídá o tom, že ze 100 dotazovaných bylo 54 % procent mužů a 46 % žen. 

Obrázek 13 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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2. Kolik je Vám let? 

Dotazovaní měli pět možností na výběr. Nejvíce dotazovaných bylo zastoupeno ve 

věkové kategorii od 15 do 20 let. Celkový počet lidí v této skupině byl 55. Druhou 

nejpočetnější kategorii byla kategorie do 15 let s počtem 19 dotazovaných. S 15 

dotazovanými byla na třetím místě kategorie od 20 do 30 let. Následovala kategorie od 

30 do 40 let a od 40 a více se 7 a 4 dotazovanými. 

Obrázek 14 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3. Jak často sportujete? 

Cílem této otázky bylo především zjistit, jak často občané provozují sportovní 

činnosti. Největší procento dotazovaných (36%) sportuje zhruba třikrát až šestkrát 

týdně. Jednou až dvakrát týdně provozuje sportovní aktivity 36%. Tyto dvě kategorie 

měly od ostatních značnou převahu, avšak nejvíce se jim přibližovala kategorie 

dotazovaných, kteří sportují jednou měsíčně (15%) Na posledních místech se vyskytují 

kategorie dotazovaných, kteří nesportují vůbec (11%) a kategorie sportovců, kteří 

sportují každý den (5%).  
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Obrázek 15 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

 

4. Jaké sporty nejčastěji provozujete? 

Další otázka byla především směrována na sportující občany. Cílem této otázky bylo 

zjistit, která sportovní odvětví v Novém Jičíně převažují. Výsledky této otázky splnily 

moje očekávání a to především v tom, že nejvíce sportujících občanů v Novém Jičíně 

provozuje sporty jako je lední hokej(37%), fotbal(28%), florbal(12%) a basketbal(10%). 

Na následujícím pořadí se nachází lyžování (5%) a to z důsledku výskytu nedaleké 

sjezdovky Svinec. Sporty jako atletika( 3%), badminton (2%), házená (2%) a golf (1%) 

mají v porovnání s ostatními sporty v Novém Jičíně malé procento. 

Obrázek 16 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Které sporty jsou podle Vás nejprestižnější v Novém Jičíně? 

Následující otázka měla objasnit názory dotazovaných a rozhodnout, který sport podle 

100 dotazovaných občanů je v Novém Jičíně nejprestižnější. Tuto otázku naprosto 

ovládl novojičínský hokej, který si získal až 52 % všech dotazovaných. Druhou 

nejpočetnější kategorií obsadil novojičínský fotbal s 20 %. 

 V Novém Jičíně před několika lety působil také celorepublikově známý basketbalový 

klub Mlékárna Kunín, díky kterému by se procento prestiže určitě zvýšilo, nicméně díky 

velkým změnám vedení a sponzorů se známost a úspěchy tohoto klubu značně zhoršily, 

a tak se novojičínský basketbal umístil s 15% na třetím místě. Přestože je v Novém 

Jičíně spousta tenisových kurtů a dokonce i nafukovací hala pro provozování tenisu, 

tento sport se umístil na čtvrtém místě s 10%. Po tenise následoval florbal, který si však 

našel pouze 10 % dotazovaných, kteří se domnívají, že florbal je nejprestižnějším 

sportem v NJ. 

Obrázek 17 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

6. Jste členem nějakého sportovního klubu v NJ? 

Z předešlé otázky č.3 můžeme odvodit, že 89% dotazovaných sportuje  minimálně 

jednou za měsíc, avšak až podle otázky č. 6 můžeme zjistit, zda-li je více sportovců, 

kteří jsou členy klubu nebo sportovců, kteří nejsou členy klubu a vykonávají sport 

pouze na rekreační úrovní. Výsledek šetření nám vypovídá o tom, že 58% ze všech 

sportujících jsou členy jakéhokoliv sportovního klubu v Novém Jičíně a 42 %, že nejsou 

členy žádného sportovního klubu. 
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Obrázek 18 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

7. Myslíte si, že novojičínský hokej je na dobré úrovni? 

Jak jsme z průzkumu zjistili, tak největší procento grafu zastupují lidé, kteří si myslí, 

že novojičínský hokej je na dobré úrovni, možnost spíše ano si vybralo 25 % 

dotazovaných. Avšak 29 % si myslí, že klub spíše není na dobré úrovni. A těch kteří si 

myslí, že klub není na dobré úrovni je 8% což s porovnáním s ostatními procentuálními 

zastoupeními není moc. Na základě této otázky můžeme dospět k odpovědi, že klub 

podle dotazovaných je na dobré úrovni. 

Obrázek 19 

 
 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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8. Pokud budete mít děti, zkusíte přihlásit Vaše děti do ledního hokeje? 

Podle získaných odpovědí, můžeme říct, že 20% dotázaných by své děti do ledního 

hokeje přihlásilo. 70% dotazovaných by o přihlášení uvažovalo, avšak pouze 25% by se 

pro přihlášení svých dětí rozhodlo a většina (45%) by tuto možnost zamítla. 10% 

z celkového počtu bylo rozhodnuto, že své děti do tohoto sportu nepřihlásí. 

Obrázek 20 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

9. Pokud by jste se rozhodli, že své děti nepřihlásíte jaký je důvod ? 

Otázka č. 9 je zaměřena na určení důvodu nepřihlášení svých dětí do novojičínského 

klubu. 10% dotazovaných tvrdilo, že by hokej jejich děti určitě nebavil. Vysoké 

procento si získala odpověď, že hokej je hodně finančně nároční sport. 15% zvolilo 

odpověď, že neví jakého pohlaví budou jejich děti a že by třeba holku hokej určitě 

nezajímal. 43% uvedlo jiné důvody. 

Obrázek 21 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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10. Myslíte si, že by novojičínský hokej potřeboval další finanční prostředky 

na provoz ? 

Odpovědi z otázky č. 10 nám určily, že převážná většina občanů (45%) si myslí, že 

klub potřebuje pro provoz další finance a 38% tvrdí, že klub spíše finance potřebuje, 

avšak nemohou to 100% říct, protože neví jak na tom klub finančně je. 17 % si myslí, že 

klub další finance nepotřebuje. 

Obrázek 22 

 
 

 

 

11. Pokud znáte HK NJ odkud jste se o klubu dozvěděli ? 

Otázka č. 11 je zaměřená především na zjištění z jakých zdrojů lidé klub HK Nový 

Jičín znají. Mezi nabízenými zdroji byla televize (televizní kanál Nového Jičína 

POLAR), která s 31% byla na prvním místě mezi zdroji ze kterých se lidé o HK NJ 

dozvěděli. Po televizi byl také mezi nabízenými zdroji noviny (27%) a internet (24%). 

Ostatní dotázaní se dozvěděli o klubu například od známých (3%) nebo bydlí v Novém 

Jičíně(12%), takže na základě svých zkušeností už klub znají. Zbylé (3%) klub vůbec 

nezná. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 23 

 
Zdroj:vlastní zpracování 

 

12. Účastníte se některých  letních společenských či kulturních akcí 

provozovaných na zimním stadionu? 

Hokejový klub pořádá také v letních obdobích kulturní a společenské akce v zázemí 

stadionu, a tak cílem této otázky bylo především zjistit, zda-li se občané účastní těchto 

akcí. Z výsledného šetření jsme zjistili, že převážná většina (77%) se těchto akcí 

účastní. 12 % se těchto akcí vůbec neúčastní a zbylých 11% vůbec neví, že nějaké 

takové akce vůbec jsou.  

Obrázek 24 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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13. Chodíte na veřejné bruslení? 

Otázka č. 13 byla zaměřená na účast dotazovaných na veřejných brusleních na zimním 

stadionu. Z průzkumu bylo zjištěno, že 67% dotazovaných se veřejných bruslení 

neúčastní a zbylých 33% ano. 

Obrázek 25 

 
Zdroj:vlastní zpracování 

 

14. Pokud navštěvujete domácí zápasy, jste spokojeni s vybavením stadionu? 

Poslední otázka byla směřována na spokojenost návštěvníků při domácích zápasech. 

Přičemž jsme přišli na výsledky, že 47% dotazovaných ještě nebylo ani jednou na 

domácím zápase a tudíž nemůžou vybavení stadionu hodnotit. 14% bylo spokojeno, 

14% spíše spokojeno. Nespokojenost vyjádřilo 13% občanů a částečnou nespokojenost 

dalo najevo 12% dotázaných. 

Obrázek 26 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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3.11 SWOT analýza  

 

Tato analýza byla vytvořena na základě zpracování veškerých informací získaných 

z rozhovoru a podaného dotazníku manažerovi HK NJ. Manažer má vysokoškolské vzdělání, 

zaměřené na ekonomiku. Zastává pozici manažera a místopředsedy klubu. Jeho hlavní 

a zároveň nejdůležitější činností v klubu je komunikace mezi členy klubu a vedením, 

s veřejností, se sponzory a také komunikace s městem.  

 

Silné stránky.  

 dobré postavení v rámci regionu, 

 renomé dobře fungujícího klubu, 

 kvalitní práce s mládeží, 

 finanční stabilita, 

 sportovní stabilita, 

 vytvoření podmínek pro provoz a činnost sportovního klubu, 

 působení trenérů s pedagogickým vzděláním a zkušenostmi, 

 dobré hospodaření s peněžními prostředky, 

 vedení, které zabezpečuje rozvoj klubu, 

 dobrá propagace klubu díky kvalitním internetovým stránkám 

 komunikace uvnitř vedení a komunikace mezi vedením a sponzory,  

 ztráta sponzora neohrozí fungování klubu, 

 sponzoring není jediným příjmem financí klubu ( diverzifikace finančních zdrojů). 

 

S neustálým rozrůstáním se města Nový Jičín, dochází k tomu, že se rozrůstá i hokejový tým 

města. Především díky svým činnostem si Hokejový klub získal nejen dobré renomé 

u ostatních klubů, ale zajistil si také finanční stabilitu, která je zprostředkována kvalitní prací 

managementu a vedení klubu, kteří zajišťují přísun finančních zdrojů, ať už od města, 

sponzorů či jiných činností. Novojičínský klub také klade důraz na práci s mládeží, a tak zde 

nechybí ani kvalitně vyškolení trenéři, kteří již hráli hokej několik let. Kvalitní komunikace 

uvnitř vedení je výsledkem neustálého rozvoje klubu. Pro takto dobře fungující organizace je 

pak mnohem snazší najít finanční zabezpečení u sponzorů, kteří mají zájem o propagaci svých 

společností u HK NJ. Klub má v současnosti dostatek sponzorů, kteří poskytují sponzorské 

dary, že ztráta sponzora stříbrné či bronzové úrovně by fungování klubu téměř neohrozila. 
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Přesto se klub snaží udržovat se sponzory pozitivní vztahy, aby nedocházelo k jejich ztrátám. 

Všechny tyto silné stránky přispívají ke stabilitě klubu. Díky této stabilitě nemusel HK NJ 

zatím ani jednou pozastavit činnost klubu, což musely některé kluby v kraji udělat hned 

několikrát. Sportovní úspěchy novojičínského hokeje přitahují zájem nejen další sportovní 

zájemce o lední hokej, ale také média, jako je například televizní stanice POLAR. Klub se 

také může prezentovat kvalitními internetovými stránkami, kde se vede podrobný rozpis 

zápasů, úspěchy klubu, samotná historie klubu a spoustu dalších informací spojených 

s klubem. 

 

Slabé stránky 

 malé město, 

 malý počet obyvatel a z toho vyplývající, 

 malá možnost výběru mladých hokejistů,  

 špatná ekonomická situace ve městě, 

 malá podpora města, 

 klub není vlastníkem stadionu, 

 nízký počet televizních přenosů ze zápasů hraných klubem, 

 veškeré příjmy stadionu v zimním období náleží městu. 

 

Slabé stránky klubu se dají odvodit od místa, kde klub provozuje svou činnost. Dalo by se 

říct, Nový Jičín je malé město, které má přibližně 24 188 obyvatel z nichž asi 1/10 tvoří 

mládež, která má zájem o sport, avšak v Novém Jičíně je celkem velká konkurence ostatních 

sportů, a tak zbývá malá část zájemců, kteří by chtěli hrát právě hokej. Klub má pak omezené 

možnosti výběru mladých hokejistů. Ekonomická krize nutí město k tomu, aby do sportu 

a především do HK Nový Jičín neinvestovala velké množství peněz, a tak podpora od města 

je velice malá, avšak klub je i za malou podporu vděčný. Další velkou slabinou klubu je, že 

není vlastníkem zimního stadionu a musí si stadion od města pronajímat na celý rok. Mezi 

městem a klubem je taky vytvořená dohoda, která nařizuje, že veškeré příjmy stadionu 

v zimním období náleží městu a veškeré příjmy plynoucí z letního období patří HK NJ. 

Přestože je novojičínský hokej sportovně relativně úspěšný, nevyvolal ještě takový zájem 

médií, aby se zápasy vysílaly v televizi. Důvod je nejspíše takový, že by vysílaný přenos 

neměl dostatek diváků, protože většina diváků si jde zápas prohlédnout naživo a ostatní 

občany hokej nezajímá. 
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Hrozby 

 silná konkurence ostatních měst kolem, 

 spousta klubů na malém prostoru ( Kopřivnice, Studénka, VM, Rožnov, Vsetín, FM, 

Ostrava….), 

 rostoucí obliba nových sportů, hlavně florbal,házená ( levný ), 

 ztráta zájmu mládeže o sport, 

 odchod talentovaných hráčů, 

 nezájem obce finančně podporovat klub, 

 nedostatek nových členů ( hlavně dětí), 

 zvýšení ceny pronájmu zimního stadionu, 

 dopad ekonomické krize na činnost klubu, 

 rušení sponzorských smluv v důsledku krizí firem. 

 

V okolí města Nový Jičín se nachází spousta měst, které provozují stejně jako město Nový 

Jičín lední hokej, jde například o Kopřivnici, Studénku, Valašské Meziříčí, Rožnov pod 

Radhoštěm, Vsetín, Frýdek Místek atd. Manažeři novojičínského klubu považují jako největší 

hrozbu nárůst nových klubů v okolí a zároveň i nebezpečí, že talentovaná mládež bude volit 

jiný klub než je ten novojičínský. Následně dochází k přetahování mládeže mezi kluby, což 

někdy také může mládež od sportu odradit. Hokej jako takový je velice finančně náročný 

sport a to často vede k tomu, že i když jsou děti talentované nemají peníze na to, aby hokej 

mohli hrát. Rodiče často odmítají dětem kupovat nové sportovní vybavení a platit členské 

příspěvky, protože chtějí finance využít účelněji. Dítě je tedy nuceno od sportu upustit nebo si 

najít takový typ sportu, který není takto finančně náročný. Největším konkurentem 

a částečným substitutem ledního hokeje je florbal. Florbal je především mnohem méně 

finančně náročný než hokej. Obavou klubu je také vznik nových sportů, které jsou pro děti 

zajímavé. Mezi další hrozby klubu patří také obava ze zvýšení ceny pronájmu zimního 

stadionu, což může nastat v situaci, kdy město bude potřebovat získat odněkud finanční 

prostředky. Taktéž je velkou hrozbou pro klub odchod nebo rušení sponzorských smluv 

sponzory, kterým se sponzorství do klubu nevyplatí nebo si sponzorství nemohou dovolit 

a finance potřebují k jiným činnostem podniku. Odchod generálních a zlatých sponzorů by 

pro klub mohl znamenat rychlý konec účinkování na hokejové scéně. 
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Příležitosti 

 organizace a tvorba společenských a kulturních akcí přes léto, kdy veškeré příjmy 

stadionu náleží klubu, 

 získání dalších sponzorů a reklamních partnerů, díky vytvoření nabídky protislužeb, 

které by bylo možné sponzorům nabídnout, 

 vytvoření sportovních tříd, zaměřené na lední hokej, na místních školách v NJ, 

 zaměstnat lidi, kteří budou vyhledávat talenty v širokém okolí, 

 vytvoření projektu zaměřeného na zdravý styl života v němž bude sport hrát důležitou 

roli, 

 výchova talentovaných hráčů a následný prodej, 

 možnost o zažádání dotací z Evropské unie,  

 poskytnutí sportovního vybavení pro nejmladší zdarma, 

 vytváření soutěží pro diváky. 

 

Výše příjmů, kterou klub obdrží z provozování stadionu v letních období závisí zcela na 

činnosti klubu. Klub během letního období usiluje o to, aby stadion byl využíván co možná 

nejvíce, a tak organizuje pro veřejnost a především pro děti různé akce mezi něž patří H&M 

Hockey 2012, IN-LINE STENLICUP 2012, In-line HORSKÁ LIGA 2012, SKATE CUP 

a jiné. Klub se také snaží pronajímat prostory stadionu široké veřejnosti, především 

sportovcům, kteří potřebují pro vykonávání svých sportovních činností právě tyto prostory. 

Jedná se o sporty jako jsou in-line hokej a florbal.  

Klub vidí velkou příležitost v tom, že poskytuje začínajícím sportovcům, především těm 

nejmladším účastníkům, zdarma sportovní vybavení, což většinou vede k tomu, že mladí 

sportovci si díky vybavení, které je zdarma jdou sport alespoň vyzkoušet a převážná většina 

u sportu zůstane. 

Klub se také snaží dostat do podvědomí mediím, které by se ještě více začaly zaměřovat na 

hokejovou scénu města a zároveň by také došlo k nepřímému oslovení nových zájemců. Ti, 

kteří si koupí permanentky na domácí zápasy, jsou zařazeni do soutěže s hlavní výhrou, 

kterou je automobil Renault. Toto slosování probíhá na posledním zápase sezóny a vítěz 

automobilu musí být přítomen. Tento čin má přilákat na domácí zápasy více diváků. Jak jsme 

již obeznámeni, tak činnost HK Nový Jičín je především zaměřená na mládež. Klub chce 

sportovce vychovávat a nadějné talenty buď si ponechat nebo prodat.  
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Další příležitostí klubu jak přilákat další zájemce o lední hokej je ve vypracování projektu, 

který bude zaměřen na zdravý životní styl a především pohyb.  

Tento projekt má za cíl vytvořit v lidech pocit, že by každý člověk měl dbát o své zdraví 

a z tohoto důvodu budou vést do pohybu a do zdravého životního stylu i své děti. 

HK Nový Jičín je jediný hokejový klub v Novém Jičíně, a tak se snaží vytvořit na některých 

místních školách sportovní třídy, které budou zaměřeny především na lední hokej. 
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4 Shrnutí výsledku šetření, náměty, doporučení 

Při samotném vyhodnocení SWOT analýzy jsme dospěli k závěru, že novojičínský 

Hokejový klub je dobře prosperující a fungující organizací se zájmem vychovávat co nejvíce 

mladých a talentovaných hráčů, kteří budou následně reprezentovat Nový Jičín v tomto typu 

sportu. Klub se snaží o získání nových členů mnoha způsoby mezi něž patří zapůjčení 

sportovního vybavení pro ty nejmenší zdarma a také omezení placení příspěvků u začínajících 

hráčů. Avšak v dnešní době jsou děti ovlivněny počítači a mnozí z nich sportovat nechtějí. 

Dalšími faktory, které ovlivňují nízký počet mladých hokejistů v NJ je velká finanční 

náročnost tohoto typu sportu a s ní i současná ekonomická krize a nízká porodnost v Novém 

Jičíně, díky které není možnost výběru talentů. Tzn. klub musí brát vše, což následně vede 

i k ovlivnění sportovního úspěchu samotného klubu. V klubu se také vyskytují hráči, kteří 

chodí do hokeje jenom z důvodu, že jim to rodiče nařídili, což má také své následky, protože 

aby z dítěte byl dobrý hokejista, musí ho hokej především bavit, musí ho bavit každý trénink, 

na kterém rozvíjí své schopnosti a dovednosti. 

I když je klub HK NJ dobře finančně zajištěn z důvodu činnosti společnosti s ručením 

omezením, přesto by určitě přivítal další finanční pomoci od města, které však další příspěvky 

a dotace nechce klubu věnovat. Novojičínský hokej má za sebou několik sportovních úspěchů 

a muži hrají II. ligu, která je pro město Nový Jičín patřičným úspěchem, je stále málo lidí, 

kteří o klubu a jejich úspěších ví. Možná zde hraje velkou roli i určitý nezájem lidí o sport 

nebo o klub, proto je nutné se zamyslet nad tím, jak v rodičích probudit touhu vést své děti ke 

sportu a zároveň je pobídnout, aby své děti přihlašovali právě do ledního hokeje. 

Všechny tyhle problémy mají hlavní příčinu ve špatné medializaci a reklamě novojičínského 

hokeje. Přestože novojičínská televize neprojevuje až tak velký zájem o to, aby zápasy byly 

vysílány v televizi, podle mého názoru by se toto postavení televize k lednímu hokeji dalo 

určitým způsobem změnit.  

 

Doporučení 

První krok by byl zaměřen na konání a organizování více společenských a kulturních akcí 

jak pro děti, tak i pro rodiče. Součástí programu by bylo představení HK Nový Jičín 

a samotných úspěchů tohoto klubu. Šlo by především o takovou malou reklamu spojenou 

s konáním této akce. 
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Dalším krokem by bylo vytvoření speciální cenové akce na veřejných brusleních. Akce by 

spočívala v tom, že děti do určitého věku mají vstup zdarma, avšak pouze s doprovodem 

svých rodičů. Tento krok by zajistil větší návštěvnost v důsledku snížení ceny vstupného na 

veřejné bruslení. Rodiče by chodili se svými dětmi více bruslit, což může mít za následky, že 

by uviděli, že jejich ratolesti budou umět bruslit a může to v nich probudit touhu mít doma 

úspěšného hokejistu. 

Dalším krokem by bylo vypracovaní projektu pro rozvoj a zdravý životní styl mládeže, ve 

kterém by byly uvedeny dopady špatného životního stylu jako je například obezita, zdravotní 

potíže v důsledku nedostatku pohybu, budoucí špatná socializace dítěte, díky nedostatečné 

komunikaci s vrstevníky atd. Tento projekt by byl následně rozeslán městu a novojičínskému 

tisku, kteří by zajistili, aby se lidé o těchto problémech co nejvíce dozvěděli. Cílem vytvoření 

tohoto projektu je vzbuzení u lidí pocit, že by měli jak o své, tak i o zdraví svých dětí více 

pečovat. Vše by to vedlo k tomu, že by lidé své děti více hnali do sportů a více se zajímali 

o jejich zdraví. Pokud by došlo k přesvědčení lidí, že nedílnou součástí zdravého životního 

stylu jsou i pohybové aktivity, bylo by dobré začít s nábory pro děti, jak ve školkách, tak i na 

základních školách. Postupně by se měly tyto nábory rozšiřovat i do nedalekých vesnic 

a menších městeček, ve kterých hokejové kluby nejsou. 

Dalším podstatným krokem pro odstranění problému s nedostatkem talentované mládeže, by 

mohla vyřešit spolupráce s některou s místních škol. Účelem této spolupráce je vytvoření 

sportovních tříd, kde by byl speciálně stanovený rozvrh oproti ostatním třídám. Hlavní rozdíl 

by byl v tom, že by tato třída měla o dvě hodiny tělesné výchovy více než ostatní třídy. Tyto 

hodiny tělesné výchovy by byly především orientované na zvýšení fyzické kondice potřebné 

pro činnosti hokeje. Cílem této spolupráce je připravenost dětí na fyzickou náročnost tohoto 

typu sportu. Drtivá většina dětí opouští klub právě proto, že se jim hokej zdá strašně moc 

fyzicky náročný a tento krok by pomohl dětem lépe si na tuto fyzickou náročnost zvykat. 

Jak již bylo zmíněno, HK Nový Jičín je relativně finančně stabilním klubem, avšak přesto 

má tento klub možnost tvorby dalších finančních prostředků provozováním hokejových 

turnajů, jak pro ostatní kluby, tak zvlášť i pro veřejnost, kde by si mohli zahrát děti, které 

hokej nehrají závodně, ale pouze na rekreační úrovni. Tento krok by zajišťoval získání dalších 

finančních prostředků a především by zajistil další reklamu klubu  
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5 Závěr 

Tato práce byla vytvořena s cílem celkové analýzy managementu HK Nový Jičín a zároveň 

vytvoření návrhu možného řešení či opatření vyskytujících se problémů se samotnou 

manažerskou činností klubu. 

V kapitole ve které je popsána teoretická část se vyskytuje především vysvětlení základních 

pojmů, které určitým způsobem souvisí s cílem této práce. Jde o pojmy jako je manažer, 

management, sportovní manažer, sportovní management, organizace sportu v ČR, typologie 

sportovních organizací, finanční zdroje sportovních klubů a techniky a metody výzkumu, 

které byly využity rámci analýzy klubu.  

Praktická část je věnována samotné analýze. Jsou zde uvedeny všechny informace, které 

byly dosaženy výše zmíněnými výzkumnými technikami. V této kapitole nalezneme například 

základní údaje klubu, zázemí klubu, organizaci klubu, cíle, členskou základnu klubu, výše 

členských příspěvků a sponzoring. Dále jsou zde uvedeny výsledky SWOT analýzy, která 

byla vytvořena na základě rozhovoru s manažerem klubu a výsledky dotazníkového šetření, 

kterého se zúčastnili především obyvatelé města Nového Jičína, ale také obyvatelé okolních 

vesnic a měst. Součástí této kapitoly je i srovnání příjmů a výdajů sezóny 2008/2009 

a 2011/2012, především kvůli zjištění rozdílů příjmů a výdajů během několika let. 

Přestože je těžká doba, klub HK Nový Jičín dokazuje, že veškerý personál, který 

zaměstnává je na profesionální úrovni a že umí v této těžké době dělat svou práci na 

výbornou. Dokazuje to samotná činnost klubu, kterou nebylo nutné ani jednou pozastavit. 

Finanční a sportovní stabilita je důkazem dobře prosperujícího klubu. Avšak s jedním 

aspektem má klub problém a to je nedostatek mladých hráčů, kteří ztrácejí zájem o sport. 

Na základě získání dostatečného množství informací byl vypracován návrh a doporučení 

k odstranění určitých nedostatků, případně chyb v samotné práci managementu. Práce bude 

předána vedení klubu HK Nový Jičín. Je možno konstatovat, že cíl práce byl splněn. 
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Příloha 2- Seznam sponzorů 

 

Tabulka rozdělení jednotlivých sponzorů 

Generální sponzor 

GEDOS 

Zlatí Stříbrní Bronzoví 

ALSYKO 

 

AUTOPAL P .S. 

 

STAREST 

 
BONO AUTO 

 

DHL 

 

AXMA 

 

RUSTY´S 

 
MĚSTO NJ 

 

DUPIC 

 

AG ENERGOCOM 

 

Q-VAT 

 
SBS ENERGY 

 

LARI 

 

ARCHITRÁV MACHLANIN 

 
SPORT BAR 

 

TREMOTECHNIK 

 

VYSOT 

 

PENOM 

 
STECOMTRA 

 

DOUBLE LF 

 

STILMAT 

 

LM ELEKTRO 

 
VIRGINSPORT

S 

 

SSI SCHÄFER 

 

TOP SERVIS 

 

LAURICH 

 
GEDOS PNEU HANZELKA 

 

UNI CREDIT 

 

LAŠEN 

 
 VIRGIN SPORTS 

 

TIMKO 

 

KUDĚLA MARCEL 

 
 NC LINE 

 

KONEX OCEL 

 

KES 

 STAVCHEMAT 

 

JAROSLAV PERÚTKA 

 

KONEX OCEL 

 
 VA PROGRES 

 

JIŘÍ ČERNOCH 

 

INTERNOVA MOR.. 

 
 PELA 

 

FIRE GROUP 

 

FITCRAFT 

 
 LEXUS CENTRUM 

 

BRONISLAV HONZEK 

 

ELSPOL 

 
 NEW JERSEY 

 

ARPEX MORAVA 

 

DE VIRO 

 
 FORMAN 

ADAMEC 

 

ZDENĚK TIHELKA 

PROSPEKTA 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování tabulky, informace dostupné z www.HCNJ.cz 

 

 

 

 

 

 


