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1. Úvod 
Sport patří mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější volnočasovou aktivitu na celém 

světě. Slovo „sport“ vzniklo z latinského slova „disportare“, které v překladu znamená bavit 

se nebo také příjemně trávit volný čas. 

Sport patří k nejdiskutovanějším jevům společnosti posledních let, stal se fenoménem,   

který neustále den ode dne roste. Jeho význam je dnes umocňován svým nesporným dopadem      

v rovině sociální, ekonomické i kulturní. Je ztělesněním obdivovaných hodnot radosti             

z pohybu, výkonu, zdraví i krásy. Sport a pohybové aktivity občanů by se měly stát 

samozřejmou součástí politiky, organizační a rozpočtové struktury krajů, stejně jako měst      

a obcí. Sport je všeobecně uznáván jako významná složka kvality lidského života.                  

Z ekonomického hlediska existuje sport jako čistý veřejný statek, smíšený veřejný statek        

a soukromý statek. Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001 ve znění 

zákona č. 219/2005 Sb., vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné 

činnosti a stanovuje úkoly ministerstev, jiných správních úřadů i působnost územních 

samosprávných celků při podpoře sportu. Na centrální úrovni je hlavním aktérem veřejné 

politiky v oblasti sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany. Na úseku lokálních politik jsou 

to obce a města a na regionální úrovni jsou to kraje. 

Téma bakalářské práce se věnuje problematice z prostředí ledního hokeje, konkrétně 

hokejovému klubu HC Orlová. Téma jsem si vybral záměrně, jelikož působím jako hráč          

i funkcionář ve zmiňovaném klubu a lednímu hokeji se věnuji od svého dětství. Lední hokej 

je pro mne koníčkem a zároveň se stal i zaměstnáním, což považuji za výhodné vzhledem 

k tématu bakalářské práce. V době vypracování jsem mohl získat veškeré informace, zejména 

náležitosti dotýkající se financování klubu, což jsou mnohdy interní záležitosti. Bakalářská 

práce je složena z pěti částí, na počátku jsou vymezeny základní ekonomické pojmy, které 

s tématem souvisí a celou problematikou se prolínají. Následná část se zabývá vlastním 

výzkumným šetřením sledovaného klubu, kde se jedná především o organizační strukturu, 

financování a SWOT analýzu.  Poslední část bude věnována výsledkům výzkumného šetření            

a závěrečnému shrnutí esenciálních informací a návrhů pro vylepšení či optimalizaci dané 

situace. Při vypracování bude využito metody pozorování, rozhovoru a SWOT analýzy.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat management hokejového klubu HC 

Orlová, z hlediska finančních možností, organizační struktury a jiných informací 

z regionálního klubu Moravskoslezského kraje hrající čtvrtou nejvyšší soutěž. 
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2. Teoretický úvod do problematiky  

 

2.1. Sport 

Existují různé druhy definic sportu, kdy například podle V. Fialy (1961) je sport 

„pohybovou hrou, zábavou původně rekreačního charakteru provozovanou na čerstvém 

vzduchu za účelem zdravotním, výchovným, soutěžním, závodním“. 

S. Titl (1963) chápe sport jako „formu tělesné výchovy, jejímiž specifickými rysy jsou 

snaha pro dosažení maximálního výkonu, specializace, soutěžení, závodění a trénink“. 

Podle B. Choutkové (1995) je sport „spontánní zájmovou činností, která poskytuje 

radost a osvěžení, je významným zdrojem tělesného a duševního rozvoje jedince a jeho 

seberealizace, a současně je významným prostředkem zdravotní a sociální prevence“. 

Evropská charta sportu obsahuje definici sportu, která prosazuje základní koncepci 

sportu, jeho přístupnost všem bez rozdílu. V intencích Evropské charty sportu se sportem 

rozumí: „všechny formy tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím organizované účasti či 

nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

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

2.2 Marketing, sportovní marketing 

            Pojem marketing lze definovat mnoha způsoby. Existuje mnoho možností, jak si jej 

lze vyložit. Každopádně ze všech těchto výkladů je zřejmé, že se nejedná jen o prodej a 

reklamu, ale že marketing je souhrn mnoha aktivit. 

Jedna z definic zní: 

„Marketing je společenský a manažerský proces, v němž jedinci a skupiny získávají to, 

co potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, nabízíme a svobodně směňujeme s jinými 

výrobky a službami, které mají hodnotu“ (Kotler, str. 44). 

Základní druhy marketingu: 

 interní marketing – mezi nejdůležitější cíle patří, aby zaměstnanci dobře 

spolupracovali se zákazníky. 

 externí marketing – je orientovaný na skupinu lidí mimo daný podnik. [19]  

 „Marketing si klade řadu cílů: 
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 maximalizace spotřeby – marketingový systém by měl stimulovat maximální 

spotřebu, která bude vycházet z maximalizace produkce, která přinese maximální 

zaměstnanost, 

 maximalizace spotřebitelského uspokojení – velmi důležitý prvek, dokonce 

důležitější než samotná spotřeba. Měření spotřebitelského uspokojení je však velmi 

obtížné, 

 maximalizace výběru – maximalizace produkce by měla přinést i maximální 

představy spotřebitele, 

 maximalizace kvality života – kvalitou života je přitom myšlena kvantita a kvalita 

produkce, dosažitelnost produktů a jejich přijatelná cena, kvalita životního prostředí    

a kvalita kulturního života.“ Durdová (2009, str. 38)  

V r. 1948 N. H. Bordn definoval soustavu nástrojů marketingu a nazval je 

marketingovým mixem. 

Nejpopulárnější členění marketingového mixu je podle E. J. McCartyho, který 

marketingové nástroje seřadil do čtyř základních kategorií, pojmenované 4 „P“ 

 product  (produkt), 

 price  (cena), 

 place  (místo, distribuce), 

 promotion  (marketingová komunikace).  

Produkt chápeme jako průmyslový a spotřební výrobek, ale také jako službu. Výrobě 

finálního produktu předchází několik fází. Můžeme sem zahrnout vzhled daného produktu, 

kvalitu, obal, název, možnost inovace, dobu dodání ke spotřebiteli apod. Vlastnosti výrobku 

musí být takové, aby po všech stránkách splnily požadavky zákazníka. [5] 

Sportovní produkt zahrnuje sportovní zboží, místa, osoby, služby, myšlenky 

s hmotnými a nehmotnými znaky. [2] 

Cena má být určena tak, aby byl podnik schopen realizovat potřebný zisk, ale 

současně byla cena co nejpřijatelnější pro zákazníky. Na rozdíl cen má vliv čas, místo, 

věrnost zákazníků apod. Cena je jednou ze složek konkurenčního boje. Řízení cen je 

nejefektivnější a nejrychlejší způsob, který směřuje k dosažení maximálního zisku. [5] 
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Distribuce představuje pochod fyzického přesunutí (skladování, řízení zásob, 

přeprava), ale i přeměnu vlastnických vztahů a následné pomocné aktivity (sběr informací, 

pojištění). Distribuční cesta znázorňuje řetěz, kterým se produkt dostává od výrobce až ke 

konečnému spotřebiteli. Tyto cesty obsahují velkoobchod, maloobchod, nejrůznější 

zprostředkovatele, dopravu apod. [12] 

U sportovního produktu má vliv na distribuční cestu druh výrobku, typ organizace, 

která s ním obchoduje a konečný spotřebitel. Důležité pro určení distribučních cest je, zdali je 

sportovní produkt hmotný či nehmotný. U hmotného sportovního produktu se musí výrobek 

dostat od výrobce do místa prodeje. (Čáslavová 2009, str. 111) „U sportovních služeb            

si ji zákazník musí prožít ve sportovním zařízení, kam zákazník musí za svým produktem 

přijít“ 

Marketingová komunikace (propagace) obsahuje všechny formy a druhy 

komunikace, které se využívají k ovlivnění postoje a chování spotřebitele, ve vztahu 

k nabízeným produktům. Snaží se přesvědčit spotřebitele, aby se stali věrnými zákazníky. 

Účelem je postupně informovat, přesvědčovat a ovlivňovat kupní a spotřební chování 

zákazníků. 

            Cílem marketingové komunikace není jen oslovování zákazníků, ale také působení na 

hlavní okolí podniku a samotné zaměstnance. [5] 

Kotler (2007, str. 574) uvádí pět hlavních složek komunikačního mixu: 

 reklama, 

 podpora projede, 

 přímý marketing, 

 publicita, 

 osobní prodej.  

Moderní marketing rozšiřuje klasický komunikační mix o další nástroje: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 přímý marketing, 

 publicita, 

 osobní prodej, 
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 sponzoring. [5]  

Sportovní marketing 

Sportovní marketing se snaží obsáhnout dvě oblasti v jednom a přitom vychází 

z obecné definice marketingu. Do těchto oblastí patří sport a marketing.  

Pitts a Stotlar (1996, str. 80) definují sportovní marketing jako: „Proces navrhování               

a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu, 

aby se uspokojovali potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“  

Durdová (2009, str. 5) uvádí, že: „Sportovní marketing v současnosti postihuje dvě 

hlavní tendence: 

 marketing sportovních výrobků a služeb, které jsou směřovány přímo ke spotřebiteli, 

 marketing jako sportovní reklama.“  

Sportovní organizace v dnešní době vytváří podnikatelské aktivity za účelem opatřit              

si dodatečné finanční zdroje, nezbytné k zabezpečení plynulé činnosti sportovní organizace 

(klubu), s cílem dosažení jejich ekonomických, sportovních a sociálních cílů. Především 

sportovní organizace, které jsou obchodními společnostmi či občanskými sdruženími, 

používají veškerých marketingových nástrojů ke své komerční činnosti.   

2.3 Management, sportovní management 

V dnešní době najdeme celou řadu definic a slovních vysvětlení pojmu management. 

V češtině se uvádí slovo „řízení“. Podle Lednického (2007, str. 5) je management „proces 

systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního využití všech zdrojů 

podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů. Manažerskými funkcemi je přitom 

rozuměna činnost plánovací, organizační, rozhodovací, kontrolní a vedení lidí“.  

Podle Druckera (1973) platí, že „management je funkcí, disciplínou, návodem, který je 

třeba zvládnout a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu realizují, vykonávají 

funkce a z nich vyplývající povinnosti“.  

Durdová (2012) tvrdí, že pojem management lze rozdělit do tří skupin, a to na definice 

zdůrazňující: 

 vedení lidí – management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, 
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 specifické funkce – management jsou typické činnosti, které manažer vykonává, jako 

organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování, atd., 

 předmět studia – management je soubor přístupů, zkušeností, doporučení a metod, 

které vedoucí pracovníci užívají ke zvládnutí specifických činností, směřujících          

k dosažení soustavy cílů organizace.  

Sportovní management 

V roce 1957 vznikl v USA první program aplikovaného sportovního managementu.  

U zrodu stála Univerzita v Ohiu. I další univerzity začaly posléze nabízet program pro 

profesionální přípravu na povolání ve sportovní administrativě. Programy měly v názvu sport 

(sports) management a jiné sport (sports) administration. V té době byl kladen důraz na rozdíl 

mezi administrativou a managementem. Důraz byl kladen na kvalitu a obsah studia, které 

bylo zaměřeno na výchovu absolventů, kteří budou rozumět všeobecným úkolům 

managementu  

a budou je umět transformovat do různých oblastí managementu ve sportu. [4] 

„Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které 

alespoň zčásti akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradně 

přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných a sportovních služeb (např. fitness).“ (Čáslavová, str. 18) 

2.4 Manažer, sportovní manažer 

               Význam slova manažer je definován především jako profese a její nositel                 

je zodpovědný za dosahování cílů svěřené organizační jednotky s využitím svých 

spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich 

zajištění. 

    Pracovník na základě jmenování, zmocnění nebo zvolení aktivně realizuje řídící 

činnost, pro kterou je vybaven příslušnými kompetencemi. Manažer musí mít řadu vlastností, 

aby mohl plnit úkoly spojené s výkonem jeho funkce. Tyto vlastnosti můžeme rozdělit          

na vlastnosti vrozené a získané. 

K vrozeným vlastnostem patří: 

 touha po moci, 

 schopnost organizovat, 
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 umění empatie, 

 potřebná inteligence a vhodný temperament. 

K získaným vlastnostem patří především znalosti získané studiem a dovednosti získané praxí. 

[2] 

Sportovní manažer 

Sportovní management vznikl v USA v šedesátých letech minulého století, viz 2.3.2. 

Sportovní management. Paralelně, s datem vzniku oboru, který se problematikou sportovního 

managementu začal zabývat, vznikl i termín sportovní manažer. 

J. B. Parks zdůrazňuje, že: „…dobrý sportovní manažer musí ovládat základy 

všeobecného managementu, které lze uplatnit v jakémkoliv zaměstnání spojeném s tělesnou 

výchovou a sportem (sportovní kluby, sportovní medicína, katedra tělesné výchovy atp.) 

Sportovní manažer se neobejde bez vědomostí z marketingu, prodeje, styku s veřejností 

atd….“ J. B. Parks dále uvádí celou řadu požadavků na sportovního manažera na jeho 

vzdělání a dále také profesionální jednání. 

Tyto požadavky se týkají: 

1. Organizačních činností – dobré organizační schopnosti, schopnost empatie, 

taktického jednání, pochopení psychologicko – sociologických aspektů, znalostí 

z oblasti rozpočtu, účetnictví, koordinace a řízení pracovníků, kontroly. 

2. Informačních činností – dovednosti v písemném projevu a komunikační dovednosti. 

Získávání, třídění, vyhledávání a analyzování informací ze sportu, práce s počítačem, 

uchovávání údajů a jejich rešerše, práce s médii (interview, reklama, inzeráty). 

3. Odborných znalostí – znalostí z různých oborů souvisejících se sportem, sportovní 

management a marketing, podnikání ve sportu a zaměstnání v průmyslu, který vyrábí 

sportovní výrobky, znalosti z oblasti financování a prodeje, z oblasti legislativy, 

z oblasti vedení, tréninku, testování, plánování tréninků, monitorování programů 

pohybových aktivit. [4] 

2.5 Metodologie výzkumu 

Metody a techniky přinášejí informace o přípravách, realizaci a vyhodnocování 

výzkumu v oblasti znalostního managementu. Pojednávají tedy o do jisté míry společné 

metodologické výbavě řady vědních disciplín, se kterými jsem uskutečnil výzkum. Obecně 
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existují čtyři obecné způsoby poznání, metoda tradice, metoda autority, metoda a priori          

a metoda vědy. Čtvrtou cestou poznání je metoda věda
1
, jejímž prostřednictvím je možné 

určitý poznatek ověřit něčím, co nejde individuálně ovlivnit, něčím nezávislým, takže tímto 

způsobem potom každý může dospět k témuž závěru. Metoda musí být taková, aby konečný 

závěr každého člověka byl stejný. Vědecký výzkum lze chápat jako systematické, 

kontrolované, empirické a kritické zkoumání hypotetických výroků a předpokládaných 

vztazích mezi přirozenými jevy. (Kerlinger, 2005, s. 35-37). Otázkami využití výzkumu       

ve vědě se zabývá metodologie (nauka o metodách vědy, disciplína, jejímž předmětem jsou 

nástroje vědy). Metoda (z lat. methodus, jako označení cesty za něčím), pojem, znamená 

návod k jednání. Návod, jak vědecky poznávat.  Dnes jsou jako tradiční uváděny především 

metoda biografická (studuje životopisy), historická (studuje historické prameny, dokumenty, 

starší výzkumy, fakta, události), metoda srovnávací (komparační, komparace jistých 

vlastností u zvolených předmětů zkoumání, sleduje jejich souvislosti, následnosti, podobnosti, 

rozdílnosti atd.), statistická (nástroje matematické statistiky) a typologická (konstrukce nebo 

užívání typů či typologií). Za zmínku dále stojí ještě jedna metoda, která v sobě zahrnuje 

prvky výše uvedených metod. Jedná se o tzv. případovou studii (case study). Předmět svého 

zkoumání se případová studie snaží popsat detailně a přitom komplexně, v jeho složitosti        

i celistvosti. Dalším důležitým pojmem je technika výzkumu, ta se označuje jako operační 

nástroj, který cíleně realizuje strategický záměr vymezený zvolenou metodou. Jde o dílčí, 

přesně limitované a konkretizované použití odpovídající metody.  

Typy výzkumů:   

 teoretický výzkum (založen na dedukci, analýze, komparaci pojmů atd.), 

 empirický výzkum (operuje s konkrétními údaji získanými prostřednictvím metod 

výzkumu a technik sběru dat), 

 základní výzkum (bývá označován jako primární – výsledky přispívají k rozvoji 

samotné vědy), 

 aplikovaný výzkum (výzkum se zabývá řešením otázek, které mají praktický význam, 

uskutečňují ho specializované instituce). [16] 

 

                                                 

 

1
 Věda jako soubor utříděných poznatků o určité tematické oblasti a současně jako proces vytváření těchto 

poznatků podle určitých pravidel. Věda vždy disponuje určitou množinou informací, z nichž nejvýznamnější 

jsou teorie, které lze chápat jako základní cíle vědy.  



13 

 

 

Vzhledem ke struktuře disertační práce, zvláště pak vzhledem ke splnění stanovených 

cílů, jsem použil metodu analýzy a základní techniky sběru dat, kde jako stěžejní techniky 

jsou nejvíce vyhovující pozorování, dotazník a řízený rozhovor. Zpracování těchto technik 

přispělo nejvíce ke zpracování bakalářské práce. 

Obrázek č. 2.1 Základní etapy výzkumu 

 

 

1. etapa     2. etapa   3. etapa 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Základní techniky sběru dat 

Publikace se shodují na pětici technik výzkumu:  

 pozorování, 

 rozhovor (interwiew), 

 dotazník, 

 studium dokumentů, 

 experiment. 

Výběr určité techniky, včetně její konkrétní aplikační varianty, probíhá v přípravné 

fázi zkoumání, při vyjasňování toho, co má být zkoumáno a s konkrétní představou, co se má 

uskutečnit. [16] 

2.5.1 Vědecké pozorování 

Vědecké pozorování je velmi rozšířený způsob získávání empirických dat                  

a do běžného pozorování se liší tím, že jde o součást, jistou etapu konkrétního výzkumného 

plánu či úkolu. Vědecké pozorování je definováno jako technika sběru informací založená     

na zaměřeném, systematickém a organizovaném sledování smyslově vnímatelných projevů 

aktuálního stavu prvků, aspektů, fenoménů, které jsou předmětem zkoumání. Pozorování       

je možné dělit na standardizované a nestandardizované. Pro nestandardizované pozorování   

 

PŘÍRAVNÁ ETAPA 

 

PROJEKT 

 

REALIZAČNÍ ETAPA 

 

SBĚR EMPIRICKÝCH DAT 

 

ZÁVĚREČNÁ ETAPA 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
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je typický dosti nízký až nulový stupeň formalizace. To v praxi znamená, že je často určen jen 

cíl nebo předmět pozorování a o dalších aspektech může pozorovatel rozhodovat průběžně. 

Může tedy dle potřeby a vývoje pozorování určovat jeho podobu, dále pak konkretizovat 

škálu pozorovaných projevů, popř. soubor pozorovaných objektů. U tohoto typu pozorování 

může dojít i ke změně cíle pozorování. Uplatnění pozorování se nachází v kvalitativních
2
 

přístupech. Standardizované pozorování je striktně formalizováno a předepsáno. Předem       

je stanoven cíl/předmět pozorování, jeho podoba, místo, čas, pozorované fenomény, 

očekávané projevy atd. Výsledky pozorování jsou zaznamenávány na záznamový arch (list). 

Uplatnění pozorování se nachází v kvantitativních
3
 přístupech. [16] 

Další aplikační varianta pozorování vychází ze vztahu mezi pozorovatelem a objekty 

pozorování (tedy logicky živými osobami). Pokud pozorovatel vstupuje mezi tyto osoby,     

do jejich skupiny, stává se jedním z jejích členů, podílí se na skupinovém životě, na jejích 

aktivitách apod. Tehdy se jedná o zúčastněném pozorování nebo též participačním. Tento 

druh zkoumání bývá doprovázen dalšími technikami, jako např. nestandardizovanými 

rozhovory. Tato forma se pak aplikuje v kvalitativních přístupech. Další variantou                 

je nezúčastněné pozorování, též neparticipační, kdy pozorovatel zůstává mimo sledovanou 

skupinu. Tato varianta se využívá v kvantitativním zkoumání. Další formy pozorování mohou 

být zjevné) osobám je známo, že jsou pozorovány) a skryté (opak otevřeného). Úskalí 

pozorování mohou být etické, pak vypracování přehledného záznamu pozorování a otázka 

náhledu pozorovatele. [16] 

2.5.2 Rozhovor 

Rozhovor výzkumníka se zkoumanou osobou nebo skupinou je často užívanou 

metodou výzkumu.  

1. Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

Řada pečlivě formulovaných otázek, na které mají odpovědět jednotliví informanti. 

Tento typ rozhovoru se používá, když je nutné minimalizovat variaci otázek, kladených 

                                                 

 

2
 Kvalitativní přístup představuje řadu přístupů, které se snaží najít porozumění zkoumaného problému. Jedná se 

o nenumerické šetření a interpretaci sociální reality, které se snaží utvořit obraz v co možná nejkomplexnější 

podobě, včetně podob vztahů s dalšími aspekty. Údaje jsou získávány hlubším a delším kontaktem s terénem. 
3
 Kvantitativní přístup předpokládá, že zkoumané fenomény jsou měřitelné či jinak tříditelné a uspořádané. 

Používají se zde statistické metody k ověření platnosti představ o výskytu nějakých zkoumaných charakteristik. 
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informantovi. Redukuje se tak pravděpodobnost, že rozsah získaných dat se bude mezi 

jednotlivými rozhovory značně lišit. 

Má minimalizovat efekt tazatele na kvalitu rozhovoru. Data takového interview          

se snadněji analyzují, protože jednotlivá témata se lehce lokalizují. Je také umožněna 

replikace celého výzkumu v jiném časovém okamžiku a jinou skupinou vědců. 

Tento typ rozhovoru je vhodný, pokud máme možnost provést rozhovor jenom jednou 

a máme málo času se dotazovanému věnovat. Také se použije, když se uvažuje vstupní 

a závěrečný rozhovor v rámci nějakého programu a odpovědi se mají srovnávat. 

Tento typ rozhovoru omezuje možnost vzít v úvahu individuální rozdílnosti                 

a okolnosti. Zároveň tak omezuje varietu poskytovaných informací. 

2. Rozhovor pomocí návodu 

Je ze strany tazatele volně usměrňován podle připraveného návodu (seznam otázek 

nebo témat). Rozhovor s návodem dovoluje tazateli možnost nejvýhodněji využít čas 

k interview. Návod k rozhovoru umožňuje provést rozhovory s několika lidmi více 

strukturovaně a ulehčuje tak jejich srovnání. 

2.5.3 SWOT Analýza 

SWOT analýza je metoda, pomoci které můžeme zjistit silné (Strengths) a slabé 

(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým 

projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou 

především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). 

S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo 

nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Tato 

analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech výzkumný projekt            

na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických 

společností. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které 

jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. 

Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči 

příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. SWOT analýzu je dále možno členit 

pomocí mřížky: 
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Tabulka č. 2.1 SWOT analýza 

SWOT- 

analýza 

Interní analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

E 

x 

t 

e 

r 

n 

í 

 

a 

n 

a 

l 

ý 

z 

a 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných stránek 

společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí. 

Hrozby 

S-T-Strategie: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby, ohrožující 

naše slabé stránky. 

Zdroj: ŘEHÁKOVÁ, V. Sociologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2006. 184 s. ISBN 80-248-

1074-3. 

Aplikace 

Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky 

chápany jako analýza současnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje. 

Výstupy 

Výstupem kompletní SWOT analýzy je chování společnosti, která maximalizuje 

přednosti a příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. [17] 

 

2.6 Organizační struktura a financování ve sportu 

2.6.1 Organizační struktura sportu 

Téměř většina organizací působících v České republice v oblasti vrcholového, 

výkonnostního a masového sportu využívá právní formu občanského sdružení. Kromě těchto 

občanských sdružení u nás působí i další subjekty, které mají právní formu obchodní 
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společnosti. Mezi ně řadíme společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Vznikají 

také příspěvkové organizace zřizované státem a obcemi atd. [11] 

Organizování a organizační struktura ve sportovních klubech musí vytvářet prostředí 

pro dosahování cílů organizace. Jednotlivé kluby si stanovují určité cíle. Jsou to cíle 

ekonomické, sportovní a sociální. K dosažení těchto cílů a využívají své finanční možnosti. 

Kluby s lepší finanční základnou si stanovují vyšší a dlouhodobější cíle, než sportovní kluby 

s finančními problémy. Sportovní cíle jsou zaměřeny na zviditelnění sportů, kterým se klub 

věnuje. Ekonomické cíle jsou zaměřeny na tvorbu finančních zdrojů, kterými klub může 

zajistit dosažení sportovních cílů, tvorby optimálních podmínek a materiálního zajištění. 

V obchodních společnostech jsou výsledky závislé na podnikatelské činnosti. V neziskových 

organizacích jsou odkázány na sponzory. [3] 

2.6.2 Občanské sdružení 

Činnost občanského sdružení je upravena zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů. Organizační struktura dané společnosti se odvíjí od základního dokumentu, kterým 

jsou stanovy. Orgány klubu jsou valná hromada, prezident (předseda) a dozorčí rada. Obr. 2.2 

znázorňuje obecné schéma občanského sdružení. 

Valná hromada:  

 se zaměřuje na projednávání zpráv o činnosti podniku a hospodaření klubu, právech, 

závazcích a stavu majetku, 

 se zaměřuje na projednávání zpráv dozorčí rady, 

 projednává a schvaluje rozpočet na nadcházející období, 

 vymezuje výši klubových příspěvků, 

 volí členy výboru klubu. 

Prezident (předseda): 

 svolává řádnou i mimořádnou valnou hromadu, 

 řídí zasedání výboru klubu (minimálně 1x do měsíce), 

 sjednává a uzavírá písemně právní výkony jménem klubu, 

 uzavírá pracovně právní vztahy jménem klubu. 

 

 



18 

 

 

Dozorčí rada: 

 dohlíží na finanční a účetní operace, stav hospodaření s penězi, majetkem a právy, 

 předkládá zprávy výboru klubu a valné hromadě, 

 podává návrhy v případě nedostatků na opravná opatření. 

Výbor klubu: 

 projednává věci, které nejsou svěřeny valné hromadě, 

 projednává svěřené věci valnou hromadou, 

 projednává věci vyplývajících ze stanov. 

 

Obrázek č. 2.2 Obecné schéma občanského sdružení 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kosík, M.; Pacut, M. Organizace sportu. Ostrava: VŠB-TUO, 2009. 63 s. ISBN 978-

80-248-2017-0. 

2.6.3 Společnost s ručením omezeným 

             Činnost obchodní společnosti se odvíjí od zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku. Organizační struktura společnosti s ručením omezeným se skládá z valné hromady, 

dozorčí rady, jednatelů a profesionálního managementu. Obr. 2.3 naznačuje obecné schéma 

společnosti s ručením omezeným. 

Valná hromada: 

 schvaluje roční účetní uzávěrky, úhrady ztrát a rozdělení zisku, 

 schvaluje stanov, 

VALNÁ HROMADA 

DOZORČÍ RADA 

VÝBOR KLUBU 

PREZIDENT KLUBU 
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 rozhoduje o vyloučení společníka, 

 rozhoduje o přeměně společenské smlouvy, 

 rozhoduje a zániku společnosti. 

Dozorčí rada: 

 kontroluje činnost jednatelů, 

 nahlíží do účetních, obchodních či jiných dokladů, 

 kontroluje účetní závěrku, 

 podává informace valné hromadě. 

Jednatel: 

 statutární orgán (je oprávněn jednat jménem společnosti), 

 povinnost vést řádné účetnictví a předepsanou evidenci, 

 povinnost vést seznam společníků a podávat informace o náležitostech společnosti.  

Profesionální management 

              Kromě orgánů stanovených obchodním zákoníkem, jsou v klubu vytvářeny orgány 

profesionálního managementu. Formu profesionálního managementu si každý sportovní klub 

vytváří sám. 

Obrázek č. 2.3 Obecné schéma společnosti s ručením omezeným 

                     

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Kosík, M.; Pacut, M. Organizace sportu. Ostrava: VŠB-TUO, 2009. 67 s. ISBN 978-

80-248-2017-0. 

VALNÁ HROMADA 

DOZORČÍ RADA 

JEDNATEL, JEDNATELÉ 

PROFESIONÁLNÍ MANAGEMENT 
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2.6.4 Akciová společnost 

Právní úprava akciové společnosti se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku. Orgány akciové společnosti jsou valná hromada, dozorčí rada, představenstvo, 

vrcholový management. V obr. 2.4 je znázorněno obecné schéma akciové společnosti. 

Valná hromada: 

 projednává rozhodnutí týkající se základního kapitálů, 

 projednává změnu stanov, 

 schvaluje roční účetní uzávěrky a rozhoduje o zisku, 

 jedná o volbě či odvolání členů představenstva, je-li to ustanoveno ve stanovách, 

 jedná o volbě a odvolání dozorčí rady, 

 rozhoduje o zrušení společnosti. 

Dozorčí rada: 

 je to kontrolní orgán, 

 kontroluje činnost představenstva, 

 prosazuje strategické záměry a zájmy akcionářů. 

Představenstvo:  

 je statutárním orgánem, který obchodní společnost řídí a jedná jejím jménem, 

 rozhoduje o záležitostech, o kterých nerozhoduje valná hromada. 

Vrcholový management 

Kosík (2009, str. 66) uvádí, že: „Představuje profesionální řízení společnosti, jeho 

činnost je definována vzhledem k povaze činnosti společnosti. U sportovních klubů začíná 

diferenciace organizačních struktur právě při organizování jeho profesionálního 

managementu“ [11] 

  



21 

 

 

Obrázek č. 2.4 Obecné schéma akciové společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kosík, M.; Pacut, M. Organizace sportu. Ostrava: VŠB-TUO, 2009. 66 s. ISBN 978-

80-248-2017-0. 

2.7 Financování ve sportu 

Jedním z největších současných problémů sportovního managementu je získávání 

dostatečných finančních prostředků potřebných pro úspěšný a zdárný provoz sportovní 

organizace. Existuje celá řada možností, jak může sportovní organizace tyto finanční 

prostředky získat. [4]  

Finanční zdroje sportovních klubů se dělí na tři základní skupiny:  

 zdroje financování z hlavní činnosti, 

 zdroje financování z doplňkových činností, 

 zdroje financování ze speciálních aktivit. [14]  

2.7.1 Zdroje financování z hlavní činnosti 

Dotace 

Jde o peněžní prostředky ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv či národního 

fondu vytvořeného pro stanovený účel. Po vyčerpání dotace je organizace povinna předložit 

přehled čerpání. U příspěvků od státu se nemusí předkládat přehled, neboť je účel příspěvku 

znám. Sportovní klub může získat dotaci ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, rozpočet obce. 

Následující obrázek 3.4 poukazuje na rozdělování státních zdrojů na podporu sportu. 

VALNÁ HROMADA 

DOZORČÍ RADA 

JEDNATEL, JEDNATELÉ 

VALNÁ HROMADA 
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Státní rozpočet 

MŠMT  

VPP, investice státní 

reprezentace 

Rada TVS 

Veřejně prospěšné 

programy 

Investice  Státní sportovní 

reprezentace 

Občanská sdružení 
Státní sportovní 

reprezentace v OS 

Rezortní sport. 

centra 

Občanská sdružení Statní sportovní 

reprezentace v CS 

Reprezentační 

centra 

O poskytnutí dotací z krajského rozpočtu rozhoduje rada kraje, která může poskytnout dotaci 

až do výše 200.000,- Kč za jeden kalendářní rok. 

Města a obce nemají povinnost podporovat růst tělesné výchovy a sportu na svém 

území. Proto zde není stanovena minimální výše příspěvku. [4]  

Obrázek č. 2.5 Rozdělování státních zdrojů na podporu sportu 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HOBZA, J., REKTOŘÍK J. a kol. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 54s. 

ISBN 80-86929-04-3. 

Dary 

Členové klubu či příznivci poskytují dary sportovnímu klubu bez nároku                     

na protislužbu. Převážně to jsou dlouholetí členové klubu, kteří mají ke klubu osobní vztah. 

Dary mohou být peněžní i nepeněžní. V současnosti naše TJ a SK získávají dary z nadací        

a nadačních fondů. 
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Patronáty 

Velké firmy věnují vyšší sumu na podporu a rozvoj mládežnických družstev. 

Patronáty se u nás řídí zákonem č. 357/1992 Sb., o dani darovací. V minulosti se patronáty 

využívali ve spojení s péčí o sportovní zařízení nebo zaměstnávání sportovců ve firmě. 

Startovné 

Využívá se převážně u individuálních sportů či turnajů, kterých se účastní více 

mužstev. Daný peněžní příjem slouží organizátorům akce na pokrytí nákladů spojených 

s organizováním sportovní akce. 

Vstupné na sportovní akce 

Tradiční zdroj finančních prostředků, které kluby využívají. Nejvyšší příjem              

ze vstupného u nás mají fotbalová a hokejová utkání. Cena vstupenky je vždy závislá na 

úrovni soutěže, kterou daný klub hraje. Jelikož vstupné podléhá zdanění, využívají kluby 

v menších městech a obcích tzv. dobrovolné vstupné. Tím se toto vstupné řadí do kategorie 

darů, kde je možnost daňového osvobození. 

Členské příspěvky 

Velikost členských příspěvků projednává a schvaluje valná hromada. Velikost 

členských příspěvků závisí jednak na zastřešující organizaci (ČSTV, SOKOL, ČASPV apod.) 

a také na jednotlivých sportovních odvětvích (zdali jsou méně či více finančně náročná). Výše 

příspěvku závisí i na regionu ve kterém je sport vykonáván. Také platí, že příspěvky jsou 

vyšší ve větších městech než na vesnicích. [14]  

2.7.2 Zdroje financování z doplňkové činnosti 

U sportovních klubů a tělovýchovných jednot jako neziskových organizací vzniká 

problém jak stanovit kritérium, které nám vymezí, co je možné zahrnout mezi doplňkovou 

činnost a co nikoliv. Na doplňkovou činnost se vztahuje zdanění. Z tohoto důvodu je pro 

obchodní společnosti důležité, co mají vymezeno ve stanovách jako hlavní činnosti. [14]  

Reklama 

Podle Boučkové (2003, str. 224) „Reklama je definována jako určitá neosobní forma 

komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím různých médií. Je to záměrná činnost, která 

potencionálnímu zákazníkovi přináší relativní informace o výrobku, o jeho vlastnostech          
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a přednostech, jeho kvalitě apod., racionálními nebo emocionálními argumenty se snaží 

vzbudit zájem o výrobek a posléze spotřebitele přimět, aby učinil kupní rozhodnutí.“ [1] 

Reklama na sport může být potencionálním spotřebitelům zprostředkována buď přes 

sdělovací prostředky, nebo za pomoci speciálních brožur. Jde přitom o vhodné prezentování 

daného sportu v co nejlepším světle [14]  

Druhy sportovní reklamy: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech, 

 reklama na mantinelu, palubovce, ledové ploše, 

 reklama na ukazatelích a výsledkových tabulí, 

 reklama na číslech, 

 reklama na sportovním nářadí, 

 reklama na internetu, 

 reklama na billboardech.  

Sponzoring 

Sponzoring je aktivita, kterou sportovní kluby hojně vyhledávají. Prostředky               

ze sponzoringu slouží k zabezpečení klubů, spolků, sportovních organizací a jednotlivců, kteří 

se snaží získat peněžní prostředky pro svou činnost. [3] 

Podle Durdové (2009, str. 55) „Sponzoring znamená partnerský vztah mezi 

hospodářstvím (podnikem, jednotlivcem) na jedné straně a sportem na straně druhé, při 

vzájemném respektování zájmů obou stran, je specifickou formou partnerství mezi sponzorem                   

a sponzorovaným, kde každý dosáhne svých cílů pomocí druhého“ [5] 

Typické formy sponzoringu jsou: 

 sponzorování jednotlivých sportovců, 

 sponzorování sportovních akcí, 

 sponzorování sportovních týmů, 

 sponzorování sportovních klubů, 

 sponzorování sportovních institucí. 
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Podniky přivádí ke sponzoringu: 

 možné zviditelnění produktu či služby, 

 zkvalitnit znalost o sponzorovi, 

 vytvářet dobré jméno podniku. [5] 

Drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty se symbolikou klubu 

V České republice je tato aktivita zajímavá pouze u nejpopulárnějších klubů a sportů. 

Zejména v kopané a ledním hokeji na nejvyšší úrovni. 

Nájemné z klubových sportovních zařízení 

V České republice jsou dvě třetiny všech sportovních zařízení majetkem sportovního 

klubu nebo tělovýchovné jednoty. Značná část tělovýchovných jednot řeší daňové problémy 

založením obchodní společnosti, která se zabývá spravováním a udržováním zařízení. 

Bankovní půjčky 

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty si mohou půjčovat peněžní prostředky u bank. 

Převážná část sportovních klubů se této variantě vyhýbá, neboť úroky z půjček jsou vysoké     

a při nesplácení hrozí exekuce. 

 

2.7.3 Zdroje financování ze speciálních činností 

Jde o činnosti, které nabízí sportovní i nesportovní vyžití členům i nečlenům klubu. 

Finanční prostředky z těchto aktivit jsou zdrojem příjmů pro daný oddíl. 

Nesportovní aktivity  

 taneční zábava (plesy), 

 diskotéky. 

Sportovní aktivity 

 organizování a realizace sportovní kurzů, 

 organizování a realizace tréninkových táborů, 

 prodej občerstvení členy klubu. [14] 
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3. Vlastní výzkumné šetření ve sledovaném sportovním klubu 

3.1 Historie klubu HC Orlová 

První zmínky o sportu v Orlové se datují v roce 1895, kdy byla založena orlovská 

Sokolská jednota. Tato Tyršova pokroková myšlenka se šířila okolím. V roce 1908 byl 

založen sportovní klub Orlovan, který se v roce 1914 sloučil s kroužkem turistů pod názvem 

SK Beskyd Orlová. Zlom nastává v roce 1922 odloučením turistů a vznikem klubu SK 

Orlová, který pěstoval kopanou, ženskou házenou a atletiku. Historie sportu v Orlové             

je obrovská.   

Samotná historie ledního hokeje se začíná psát rokem 1930, založením oddílu ledního 

hokeje u SK Orlová. První hráči byli fotbalisté, kteří v zimních měsících neměli možnosti 

sportu. Přesunuli kluziště z Olšin na hřiště fotbalové. Pomocí jílové hráze, vody a mrazu       

se vytvořila ledová plocha. Fošny posloužily jako mantinely. V tomto roce byla oficiálně 

zahájena činnost slezských klubů v rámci Hanácké hokejové župy. Hokej byl odkázán na 

dobré počasí, to mnohokrát přerušilo soutěž. Bylo tomu tak i v sezóně 1937/1938, I. A třída 

nebyla dohrána. Tato nedokončená sezona byla na dalších 7 let poslední. Mobilizace a začátek 

II. světové války znamenal úpadek hokeje a konec hokejového klubu.  

V roce 1945 byla obnovena činnost oddílu. Následující sezóna byla velmi atraktivní 

pro diváky, představilo se zde mužstvo LTC Praha, mistr ČSR. Narychlo postavené tribuny 

pro 4500 diváků byly vyprodány už dvě hodiny před začátkem utkání. Poté přichází 

přejmenování na Sokol Orlová-Zimný důl a úpadek hokeje. Období let 1965 až 1972 je pro 

hokej v Orlové kritický, napomáhá tomu nepravidelná účast v krajských soutěžích. Dojíždění 

na zimní stadion do Karviné nepřispívá jak divákům, tak hráčům, k tomu žádný významný 

úspěch. Až výstavba sídliště v Orlové-Lutyni se sportovním areálem a zimním stadionem byla 

naděje do budoucna. Sezóna 1973/1974 je zlomová, Slovan Orlová vyhrává okresní přebor     

a se stavbou stadionu se vrací chuť hokeje. Postoupit přes kvalifikaci do krajského přeboru   

se daří až o dva roky později, už na novém zimním stadionu. Zimní stadion přiláká mnoho 

nových zájemců a základna hokejistů se rozrůstá. Učitelé tělocviku základních škol přichází    

s myšlenkou nové sportovní aktivity žáků. Vzniká Liga orlovských škol. Tímto vznikl základ 

pro organizovanou práci s mládeží. Účast v krajské soutěži a nový stadion zvyšují zájem        

o lední hokej v Orlové i jejím okolí. Z Havířova a okolí se daří postupně získat hráče a tím 

zvyšovat výkonnost týmu. V sezóně 1977/1978 vyhrál Slovan Orlová krajský přebor, to        
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se podařilo i o rok později. Bohužel postup do druhé ligy nevyšel i díky reorganizaci druhé 

ligy a rozšíření o 5 účastníků. V dalších letech se projevuje odchod hráčů do okolních klubů, 

tím vzniká nutnost kvalitní práce s mládeží a výchova nových hráčů pro budoucnost. Vznikají 

nová mládežnická mužstva, ta dosahují úspěchů. Potvrzením dobré práce byla sezóna 

1983/1984, kdy mladší a starší žáci postoupili do krajské soutěže. Dorost vyhrál městský 

přebor Ostravy, postoupil do  kvalifikace, kde neuspěl. O rok později sestoupili mladší i starší 

žáci z krajského přeboru, naopak dorost dokázal postoupit. V této sezóně byla ukončena 

činnost klubu TJ Slovan Orlová.   

Jeho následovníkem se stává TJ Důl Doubrava Orlová. Do mistrovských soutěží        

je přihlášeno mužstvo mužů, staršího dorostu, mladšího dorostu, starších a mladších žáků 

mužstvo základny. Všechna mužstva se účastní krajských soutěží, kromě mladšího dorostu, 

ten se účastní městského přeboru Ostravy. Tým mužů obsadil po velice dobrých výkonech 

celkově druhé místo. Další etapu výstavby zimního stadionu se podařilo dokončit v září roku 

1986. Poprvé se zde bruslilo pod střechou, což byl další důležitý krok pro hokej v Orlové. 

Oficiálně byla hala otevřena až o rok později a to na začátku sezóny. Při této příležitosti        

se zde odehrálo mezinárodní přátelské utkání juniorských výběrů Kanady a ČSSR. 

Výbornému výkonu našich reprezentantů přihlíželo 1800 diváků. Sezóna 1988/1989 byla 

velice úspěšná. Povedlo se po vynikajících výkonech vyhrát krajský přebor, vytoužený postup 

do druhé ligy se ovšem nepodařil. Na utkání o postup do druhé ligy přišlo 1900 diváků.         

V tomto ročníku se opět podařilo dostat na orlovský stadion mezinárodní utkání a to mezi 

juniory Československa a Sovětského svazu. Po tomto úspěšném roce nastaly ekonomické 

problémy, i výkony na ledě nebyly oslnivé. Problémy ve financování trvaly dále, Důl 

Doubrava nemohl sponzorovat orlovský hokej a tak název TJ Důl Doubrava je nahrazen 

samostatným názvem HC Orlová.   

Město se stává hlavním sponzorem. Tým mužů byl stabilizován, posílen a za dva roky 

plní jasně předepsaný cíl a to postup do druhé ligy. Sezóna 1994/1995 byla neobvyklá,         

od prvního zápasu až po ten poslední obsazovali první pozici v tabulce. Po postupu 

následoval nelehký úkol, udržet se ve druhé lize. To se podařilo a o tři roky později mohl 

přijít další úspěch, postup do první ligy. Dobře rozjetý ročník se přibrzdil až v závěru, 

nepovedené utkání rozhodly o horším postavení v tabulce a v baráži silná Kadaň byla nad síly 

Orlové. Sen o první lize se rozplynul. Hokejová Orlová proplouvala druholigovými vodami   

a v ročníku 2001/2002 se dostavil další výrazný úspěch. Vítězství v základní části bylo 
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vynikající vizitkou pro orlovský hokej, ovšem postup do první ligy se nepovedl. Ročníky 

2004/2005 a 2005/2006 skončily třetím a čtvrtým místem po základní části, v play off se dál 

jak do semifinále dostat nepovedlo. [18] 

Posledním velkým úspěchem byla sezóna 2008/2009, kdy se před jejím začátkem 

uvažovalo o prodeji licence pro druhou ligu. Nakonec se soutěž rozběhla. Velice dobrý start 

do soutěže zajistil vrchní příčky tabulky, které se udržely po celou sezonu. Důležitým 

aspektem bylo vyhrávání domácích zápasů, pro soupeře bylo přivést body z Orlové uměním. 

Čtvrté místo po základní části před sezonou nikdo nečekal a účast ve finále druhé hokejové 

ligy již vůbec ne. Před tím vyřadila Orlová Žďár nad Sázavou, Opavu i favorizovaný tým       

z Valašského Meziříčí. Orlová podlehla až ve finále profesionálnímu týmu ze Šumperku, 

který od začátku soutěže měl jasný cíl, a to postup do ligy první.  

Po průměrné sezoně 2009/2010 se pro sezónu 2010/2011 podařilo sehnat kvalitního 

hlavního sponzora Plus Oil a výrazně tak vylepšit rozpočet klubu a tím i jeho ambice. Tým 

byl vhodně posílen o mladé i zkušené hráče. Přišel např. olympijský vítěz z Nagana David 

Moravec, mistr Slovenska 2003 a Polska 2004 Miroslav Javín, či hráči s extraligovými 

zkušenostmi Filip Štefanka, Marek Ivan a David Mikšan. Naopak hned pětice hráčů              

se stěhovala ke znovuzrozenému konkurentovi AZ Havířov (Prokop, Vydra, Potočný, Najdek 

a Stránský). Vyhrát ligu a následně postoupit do vyšší soutěže se však přes velká očekávání 

Orlové nepodařilo, když byla ve finále východní skupiny poražena 3:0 na zápasy celosezónně 

dominantním Šumperkem, který v základní části zaznamenal pouhých 5 porážek (z toho 2 od 

Orlové). 18. června 2011 klub podal prohlášení, že HC Plus Oil se přestěhuje do sousední 

Karviné z důvodu neshod s městem. Dle města bylo příčinou přání hlavního sponzora klubu. 

Orlovský mužský tým byl přihlášen do Krajské ligy mužů, kde se jim hned v první sezóně 

podařilo dosáhnout mistrovského titulu. I v další sezoně 2012/2013 orlovský tým nastupoval 

v krajské lize mužů a podařilo se jim obhájit mistrovský titul, bohužel na vysněný postup       

v baráži o druhou ligu nedosáhli. 

3.2 Cíle hokejového klubu 

Sportovní cíle: 

Do  budoucna je hlavním cílem klubu udržet či navýšit finanční rozpočet klubu               

a na základě rozpočtu se pokusit postoupit do vyšších soutěží v jednotlivých mládežnických     

a juniorské i seniorské kategorii. V letošním ročníku soutěže se muži do druhé hokejové ligy 
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nepostoupili, i když hráli finále, ve kterém však neuspěli. Mezi další sportovní cíle u mužů lze 

zařadit: 

 umístění v horní polovině tabulky, v příštím ročníku výše zmiňovaný postup do vyšší 

soutěže, 

 posílení a udržení kvalitních stávajících hráčů. 

Sociální cíle u mužů: 

 atraktivním hokejem přilákat diváky do ochozů stadionu a zajistit obyvatelstvu v Orlové 

a okolí sportovní i kulturní vyžití. 

Ekonomické cíle u mužů: 

 spolupráce s městem Orlová, 

 vytváření a udržitelnost finančních prostředků, 

 snižování nákladů. 

Co se týká žákovských kategorií, dorostu a juniorů, zde je opět nejdůležitějším cílem 

oblast finanční, která umožňuje a rozšiřuje možnosti jednotlivých kategorií.  

Sportovní cíle: 

 naplnění členské základny ve všech věkových kategoriích se zaměřením na přípravku, 

úzká spolupráce s hokejovou školou, 

 každoroční boje ve všech kategoriích o postup do vyšší soutěže, v opačném případě 

boje o záchranu - nesestoupení do nižší soutěže, 

 snižování stavu mzdových nákladů na platy trenérů, získávání trenérů z řad 

odchovanců, 

 úzká spolupráce s městem při využívání sportovních zařízení k přípravě a tréninkům 

hráčů, 

 vyhledávání talentů a jejich zařazování do klubu, úzká spolupráce s kluby v oblasti 

hostování a přestupů talentovaných mladých hráčů,   

 zavádění moderních trendů v oblasti ledního hokeje do tréninkové přípravy mládeže, 

např. finský bruslařský styl, švédský obranný či ruský kombinační (záleží na zvolené 

metodice Českého svazu ledního hokeje a jeho koncepci při školení trenérů).  

 podpora mládežnického hokeje formou zapůjčení kompletní hokejové výstroje pro 

sociálně slabší rodiny hráčů a brankářů,  

 snižování negativních jevů ve sportu, prevence formou sportu proti kriminalitě či 

užívání drog mládeže. 
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Ekonomické cíle: 

 získávání financí z grantů a dotací,  

 udržení současných sponzorů, 

 získávání nových sponzorů. 

 

3.3 Právní forma a organizační struktura klubu  

Hokejový klub HC Orlová má formu občanského sdružení, pod kterým je provozován 

lední hokej. Organizační struktura klubu je znázorněna na obr. č. 3.2. 

Obrázek č. 3.1 Znak hokejového klubu HC Orlová 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle webových stránek klubu 
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Obrázek č. 3.2 Organizační struktura hokejového klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací klubu 
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Obrázek č. 3.3 Výkonný výbor občanského sdružení  

 

 

 

  

 

 

                                                                        

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Činnosti a náplň práce jednotlivých složek organizační struktury a členů klubu  

Výkonný výbor 

Výkonný výbor hokejového klubu HC Orlová je hlavním zajišťovatelem kvalitního 

fungování a naplňuje předem stanovené cíle, rozhoduje o podstatných náležitostech, pokud 

nejsou v pravomoci valné hromady. Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy       

a členů. Výkonný výbor projednává záležitosti, které nejsou svěřeny valné hromadě                

a projednává věci vyplývající ze stanov. 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada je orgánem, který kontroluje činnost výkonného výboru klubu, zejména 

dozor nad majetkovým a finančním hospodařením a nad dodržováním stanov a všech 

vnitřních směrnic klubu.  

Předseda klubu: Daniel Marosz 

Mezi jeho hlavní úkoly ve sdružení je zajistit bezproblémový chod klubu                     

a koordinovat dění ve sdružení formou komunikace mezi jednotlivými oddíly HC Orlová. 

Jako předseda hokejového klubu vyhledává spolupráci s novými sponzory, vede jednání        
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se sponzory stávajícími a vyjednává o spokojenosti obou zainteresovaných stran. 

Spolurozhoduje o hostování a přestupech hráčů, domlouvá přátelská utkání s ostatními kluby. 

Zároveň v klubu zastává pozici prezidenta klubu, s kterou je spjato zejména finanční 

zabezpečení, marketing a management. 

Jako předseda klubu působí také na pozici šéftrenéra mládeže, kde zabezpečuje vše 

okolo těchto kategorií (dopravu, ubytování, soustředění – letní i zimní, stravování, přátelské 

utkání, komunikaci se školskými zařízeními, s rodiči a jiné aspekty, které se objevují 

v záležitostech mládežnického hokeje). 

Místopředseda: Evžen Buščík 

Společně s předsedou dohlíží na finanční tok v hokejovém klubu, řeší optimalizaci 

financování, zajišťuje veškeré náležitosti dotýkající se zápasů (dopravu, ubytování, 

soustředění, stravování) a společně se šéftrenérem mládeže řeší otázky přestupů i hostování 

hráčského kádru samostatně u mužů a v soudružnosti se šéftrenérem u dětí i mládeže.   

Člen výboru: Radimír Podjukl 

Jeho úkolem je dohlížet na regulérní průběh prodeje vstupenek při mistrovských 

utkáních a zajištění bezpečnosti při domácích utkáních, udržování a zabezpečování pořádku     

a úklidu na zimním stadionu a nenarušování průběhu utkání.  

Člen výboru: Martin Klčo 

Společně s funkcí člena výkonného výboru působí na pozici místoprezidenta klubu. 

Při nepřítomnosti prezidenta ho zastupuje v otázkách financí a má jako jediný přístup 

k financím a účtům. Spolupodílí se na chodu klubu.  

Člen výboru: Radim Gabzdyl 

Má na starosti ekonomickou stránku, zaobírá se vedením účetnictví a úzce 

spolupracuje s předsedou a místopředsedou hokejového klubu. Zároveň působí jako styčný 

bod na sekretariátu klubu, kde má k sobě asistentku, která se stará o administrativu.   

Nábor mládeže 

O nábor mládeže se stará Jan Bittner a Jan Szturc, kteří každým rokem na počátku        

i v průběhu dohlíží na nabírání nových hráčů a to od věku již 4 let.  Starají se o marketing a ve 

spolupráci s vedením hokejového klubu koordinují finanční možnosti pro nabírání nových 
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členů. Součástí jejich práce je i komunikace s rodiči, která je nezbytná z důvodů vzájemných 

informací. Děti se mohou hlásit do HC Orlíku Orlová. 

Trenéři a asistenti 

Základním kritériem pro trenéry mládeže u HC Orlová je pozitivní vztah k dětem         

a mládeži. Dalším důležitým aspektem je to, že trenérskou základnu tvoří bývalí aktivní hráči, 

což jistě pozitivně ovlivňuje děti na ledové ploše, jelikož děti na trenéry pohlížejí jako           

na osobnost.  Úkolem je připravit hráče jednotlivých kategorií pro utkání po stránce fyzické, 

technické a psychické. Trenéři jsou odborně a pedagogicky vzdělaní, mají trenérské licence, 

které je opravňují k trenérské činnosti, zároveň nesou odpovědnost i za výběr družstva. 

Trenéři spoluzodpovídají za dosažený výsledek a vystoupení hokejových hráčů před 

veřejností.   

Tabulka č. 3.1 Jména trenérů a asistentů u jednotlivých oddílů HC Orlová 

Kategorie Trenéři 

Junioři Petr Česlík, Daniel Marosz 

Mladší 

dorost  Jindřich Krawczynski, Tomáš Urbánek, Václav Studený 

Starší žáci  Jindřich Krawczynski, Tomáš Urbánek, Václav Studený 

Mladší žáci  Jan Szturc, Filip Štefanka  

3. - 4. třída  Václav Studený Filip Štefanka 

Přípravka 

Jan Szturc, Filip Štefanka, Miroslav Hanzl, Evžen Buščík, Tomáš Urbánek, Václav 

Studený 

Muži Petr Česlík, Daniel Marosz 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Masér  

Hlavní funkce maséra se objevuje pouze u mužů, výjimečně u juniorů, jelikož HC 

Orlová nedisponuje takovými finančními prostředky, které je možné zajistit i pro jiné 

kategorie. Úkolem maséra je za pomocí rehabilitační péče ošetřovat hráče, kteří mají určitá 

zranění, převážně svalového rázu. Dále napomáhá předejít svalovému zranění hráčů vhodným 

rozmasírováním svalstva před zápasem a poskytuje také možnost regeneraci jejich svalů. 

 

Hráči  

Hráči jsou důležitou složkou celého týmu. Jejich úkolem je podávat co nejkvalitnější 

výkony na hřišti, důsledně plnit stanovené úkoly a rozvíjet své hráčské dovednosti. Jejich 
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povinností je spolupracovat s vedením klubu (trenéry, managementem) a důstojně 

reprezentovat klub jak na hřišti tak i mimo něj. 

Vedoucí mužstev 

Jsou osoby, které koordinují spolupráci mezi rodiči, hráči a vedením klubu, dále 

vypomáhají a zabezpečují při zápasech potřeby jednotlivých oddílů.  

3.4 Financování hokejového klubu  

3.4.1 Příjmy HC Orlová v roce 2010 

Tabulka č. 3.2 Příjmy HC Orlová v roce 2010 

Položka                                                                                                Finanční částka v Kč 

Dotace ČSTV  20 500 Kč 

Dotace ČSLH 287 939 Kč 

Dotace město Orlová  2 500 000 Kč 

Fondy (dary) 200 000 Kč 

Sponzorské dary 0,00 Kč 

Příjem z reklamní činnosti 686 000 Kč 

Členské příspěvky, klubové příspěvky 159 550 Kč 

Vstupné  164 550 Kč 

Příjmy z kulturních akcí  0,00 Kč 

Pronájem 0,00 Kč 

Vrácení z vkladů do soutěží 0,00 Kč 

Úroky banka, půjčky, vklady 12 Kč 

Příspěvky ŠK výběr  0,00 Kč 

Ostatní tržby 225 155 Kč 

PŘÍJMY CELKEM:  4 243 706 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu 

Příjmy HC Orlová v roce 2010 činily celkově 4 243 706,- Kč. Největším zdrojem 

financí je každoročně samotné město Orlová, které lední hokej podporuje a v roce 2010 tato 

podpora byla ve výši 2 500 000,-Kč. Mezi druhé nejvyšší příjmy se řadí reklamní činnost 

klubu, která je na kvalitní úrovni, jelikož v daném roce byla podpora z reklamní činnosti       
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ve výši 686 000,-Kč. Dle mého mínění je práce vedení klubu se sponzory na vysoké úrovni    

o čemž svědčí daná částka, která je vhledem k okolním klubům v dané soutěží nadprůměrná. 

Ve zmíněném roce nejvyšší částkou přispěla reklama JAROŠ CZ s.r.o. Orlová, kdy byla 

poskytnuta částka 360 000,-Kč. Dalším důležitým reklamním partnerem je firma STRABAG, 

a.s., RPG Byty, s.r.o. či VILIKUS s.r.o. Orlová. Zmiňované firmy přispěly dohromady 

částkou 250 000,- Kč. Za zmínku také stojí příjem z ČSTV, jelikož v té době šlo z ČSTV 

velice málo financí do veškerého sportu v ČR, nicméně do klubu HC Orlová v té době přišlo 

na účet 20 500,-Kč.  Určitou výhodou HC Orlová je, že se věnuje lednímu hokeji, jelikož 

v tomto sportu je podpora ze strany centrálního vedení jistě vyšší, než v jiných sportovních 

odvětvích (je to dáno rozpočtem). V daném roce byla podpora ze strany Českého svazu 

ledního hokeje 287 939,-Kč. Naopak nedostatek angažovanosti ze strany vedení se projevuje 

např. na pořádání kulturních či jiných společenských akcí, jelikož příjmy z těchto akcí jsou   

na nule.  
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3.4.2 Výdaje HC Orlová v roce 2010 

Tabulka č. 3.3 Výdaje HC Orlová v roce 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu 

Výdaje HC Orlová v roce 2010 činily celkově 4 243 706,- Kč. V roce 2010 hráli muži 

třetí nejvyšší soutěž v ČR, což se projevilo na mzdových nákladech, které dosahovaly částky 

1 682 834,-Kč. Je otázkou, zda by případné snižování platů nemělo vliv na postavení mužů     

v tabulce, jelikož se v daném roce pohybovali na předních místech a s úspěšnými výsledky 

souvisela také návštěvnost, která byla v roce 2010 nadprůměrná. Mezi mzdové náklady jsou 

zařazeny mzdy i mimo hráče lední plochy, kteří se organizačně podíleli na celém hokejovém 

dění v klubu. Další významnou položkou se stala doprava, kde výdaje činily 760 000,- Kč. 

Dojíždění na zápasy je nákladná záležitost nejen u mužů, ale také u dalších kategorií. 

Hokejový klub se řádně stará o výstroj a výzbroj, proto také náklady činily 497 020,-Kč. 

Nejednalo se o náklady spojené pouze s muži, ale také v tomto roce byly vyřazeny staré         

a nepotřebné věci mládeže a částečně byly zakoupeny věci nové. Nulové náklady byly          

Položka                                                                                               Finanční částka v Kč 

Startovné, registrační poplatky a vklady do soutěží 151 184 Kč 

Sportovní výstroj 497 020 Kč  

DHIM 54 200 Kč 

Opravy a udržování 27 260 Kč 

Doprava 760 070 Kč 

Cestovní náhrady 6 367 Kč 

Stravné a pitný režim 21 560 Kč 

Výdaje na reprezentaci 35 280 Kč 

Pronájem ledu 0,00 Kč 

Pronájem ostatní 20 689 Kč 

Mzdové výdaje 1 682 834 Kč 

Služby členové, pořadatelské služby, startovné 108 960 Kč 

Náhrady na hostování, přestup hráčů 99 624 Kč 

,00 Kč Náhrady rozhodčí 98 378 Kč 

Odměny hráči 600 800 Kč  

 Ostatní výdaje (telefony, spotřební materiál, bank. Poplatky 56 910 Kč 

Propagace, reklama 22 570 Kč 

VÝDAJE CELKEM:  4 243 706 Kč 
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za pronájem ledu, jelikož město v této záležitosti vychází hokejovému klubu vstříc. Veškeré 

výdaje pro rok 2010 jsou naznačeny v grafu č. 4.4.    

3.4.3 Příjmy HC Orlová v roce 2011 

Tabulka č. 3.4 Příjmy HC Orlová v roce 2011 

Položka                                                                                                Finanční částka v Kč 

Dotace ČSTV  0,00 Kč 

Dotace ČSLH 176 900 Kč 

Dotace město Orlová  3 500 000 Kč 

Fondy (dary) 5 500 Kč 

Sponzorské dary 0,00 Kč 

Příjem z reklamní činnosti 166 300 Kč 

Členské příspěvky, klubové příspěvky 203 700 Kč 

Vstupné  108 130 Kč 

Příjmy z kulturních akcí  0,00 Kč 

Pronájem 0,00 Kč 

Vrácení z vkladů do soutěží 0,00 Kč 

Úroky banka, půjčky, vklady 25 Kč 

PŘÍJMY CELKEM:  4 160 555 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu 

V roce 2011 činily příjmy 4 160 555,-Kč. Nejvyšší příjem byl z města, kdy podpora 

činila 3 500 000,-Kč, dále se vybralo na členských příspěvcích 203 700,-Kč na reklamě 

166 300,-Kč a z dotace Českého svazu ledního hokeje 176 900.-Kč. U ledního hokeje zůstali 

sponzoři z minulého roku a nejvyšší měrou se na chodu podílela firma JAROŠ CZ s.r.o. 

100 000,-Kč, firma STRABAG 20 000,- Kč, REPAX 30 000,-Kč. Ze vstupného na zápasy     

se vybralo 108 130,-Kč poměrně nízká částka byla získána z darů v hodnotě 5 500,-Kč. 

Nulové částky v roce 2011 byly z dotací ČSTV, z kulturních akcí i sponzorských darů. 

Celkové příjmy v daném roce jsou zobrazeny v grafu č. 4.2. 
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3.4.4 Výdaje HC Orlová v roce 2011 

Tabulka č. 3.5 Výdaje HC Orlová v roce 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu 

Výdaje HC Orlová v roce 2011 činily celkově 4 160 555,- Kč. Nejvyšší nákladovou 

položkou se staly mzdové výdaje, které dosahovaly částky 1 883 500,-Kč a společně s výdaji               

na dopravu 592 827,-Kč a výdaji na výstroj a výzbroj 853 357,-Kč tvoří velmi vysokou 

položku celého rozpočtu. Naopak velmi nízké výdaje se vyskytly na propagaci hokejového 

klubu ve výši 2 070,-Kč. Průměrné výdaje, které jsou podobné u jiných klubů byly výdaje      

za startovné a registrační poplatky 65 500,-Kč, náhrady na hostování či přestupy hráčů 

25 500,-Kč nebo výdaje na rozhodčí, které v roce 2011 činily 242 060,-Kč. Graf č. 4.5 

zobrazuje veškeré výdaje hokejové klubu HC Orlová v roce 2011. 

 

Položka                                                                                                   Finanční částka v Kč 

Startovné, registrační poplatky a vklady do soutěží 65 500 Kč 

Sportovní výstroj 853 357 Kč  

DHIM 13 000 Kč 

Opravy a udržování 35 688 Kč 

Doprava 592 827 Kč 

Cestovní náhrady 22 850 Kč 

Stravné a pitný režim 8 856 Kč 

Výdaje na reprezentaci 35 280 Kč 

Pronájem ledu 0,00 Kč 

Pronájem ostatní – pronájem sportovišť 24 625 Kč 

Mzdové výdaje 1 883 500 Kč 

Služby členové, pořadatelské služby, startovné 152 530 Kč 

Náhrady na hostování, přestup hráčů 25 500 Kč 

,00 Kč Náhrady rozhodčí 242 060 Kč 

Odměny hráči 144 000 Kč 

 Ostatní výdaje (telefony, spotř.mat.bank.. poplatky, internet, energie) 

…) 

58 912 Kč 

Propagace, reklama 2 070 Kč 

VÝDAJE CELKEM:  4 160 555 Kč 
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3.4.5 Příjmy HC Orlová v roce 2012 

Tabulka č. 3.6 Příjmy HC Orlová v roce 2012 

Položka                                                                                                Finanční částka v Kč 

Dotace ČSTV  0,00 Kč 

Dotace ČSLH 127 800 Kč 

Dotace město Orlová  3 500 000 Kč 

Fondy (dary) 0,00 Kč 

Sponzorské dary 40 400 Kč 

Příjem z reklamní činnosti 107 000 Kč 

Členské příspěvky, klubové příspěvky 211 900 Kč 

Vstupné  188 685 Kč 

Příjmy z kulturních akcí  0,00 Kč 

Pronájem 0,00 Kč 

Vrácení z vkladů do soutěží 0,00 Kč 

Úroky banka, půjčky, vklady 83 Kč 

PŘÍJMY CELKEM:  4 175 868 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu 

Celkové příjmy hokejového klubu HC Orlová v roce 2012 činily 4 175 868,-Kč. 

V daném roce město dotovalo hokejový klub částkou 3 500 000. Druhým nejvyšším příjmem 

byl výběr z členských a klubových příspěvků ve výši 211 900,-Kč. Příjem z reklamní činnosti 

byl 107 000,-, ze vstupného 188 685,- a z dotace ČSLH 127 800,-. Nejnižší, ale vždy žádaný 

příjem se ukázal ze sponzorských darů v hodnotě 40 400,-Kč. Výše celkových příjmu za rok 

201 zobrazuje graf č. 4.3. 
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3.4.6 Výdaje HC Orlová v roce 2012 

Tabulka č. 3.7 Výdaje HC Orlová v roce 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu 

Celkové výdaje hokejového klubu HC Orlová v roce 2012 činily 4 175 868,-Kč           

a zobrazeny jsou v grafu č. 4.6. Výdaje na mzdy se v roce 2012 vyšplhaly až na 2  068 870,-

Kč a společně s dopravou 617 251,-Kč a sportovní výstrojí 737 501,-Kč se staly v roce 2012 

nejvyšší položkou. Hráči si na odměnách v daném roce vydělali 144 000,-Kč. Vysoká položka 

zahrnuje i ostatní výdaje, ve kterých jsou obsaženy výdaje za telefony a internet 69 550,-Kč. 

Náhrady na rozhodčí činily 178 435,-Kč, na pořadatelské služby a startovné 151 500,-Kč,     

na cestovní náhrady 52 200,-Kč a na startovné, registrační poplatky a vklady do soutěží 

46 500,-Kč. 

Položka                                                                                                   Finanční částka v Kč 

Startovné, registrační poplatky a vklady do soutěží 46 500 Kč 

Sportovní výstroj 737 501 Kč  

DHIM 5 590 Kč 

Opravy a udržování 7 570 Kč 

Doprava 617 251 Kč 

Cestovní náhrady 52 200 Kč 

Stravné a pitný režim 5 604 Kč 

Výdaje na reprezentaci 16 737 Kč 

Pronájem ledu 0,00 Kč 

Pronájem ostatní – pronájem sportovišť 24 000 Kč 

Mzdové výdaje 2  068 870 Kč 

Služby členové, pořadatelské služby, startovné 151 500 Kč 

Náhrady na hostování, přestup hráčů 35 000 Kč 

,00  Kč Náhrady rozhodčí 178 435 Kč 

Ubytování 14 260 Kč 

 Odměny hráči 144 000 Kč 

   Ostatní výdaje (telefony, spotř.mat. ,bank.. poplatky, internet 69 550 Kč 

Propagace, reklama 1 000 Kč 

VÝDAJE CELKEM:  4 175 868 Kč  
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3.5 SWOT Analýza  

Tabulka č. 3.8 SWOT analýza hokejového klubu 

Strenghts – Silné stránky Weaknesses – Slabé stránky 

 

 Zázemí 

 Materiální vybavení 

 Podpora města 

 Tradice ledního hokeje v Orlové 

 Finanční zabezpečení 

 Sponzoři 

 Zájem fanoušků o lední hokej ve 

městě 

 

 Nezastoupení v nejvyšší soutěži 

 Týmy hrající stejnou úroveň 

soutěže 

 Marketing 

 Nekvalifikovaná výchova mládeže 

 

 

 

Opportunities – Příležitosti Threats – hrozby 

 

 Zlepšení výchovy mládeže 

 Noví sponzoři 

 Zlepšení kvalifikace trenérů 

 Vytvořit ženský oddíl 

 Získání nových sponzorů 

 Postup do vyšší soutěže mužů 

 Postup do vyšší soutěže 

jednotlivých mládežnických 

kategorií 

 

 Sestupy do nižších soutěží 

 Snížení podpory ze strany města 

Orlová 

 Snížení podpory ze strany sponzorů 

 Klesající zájem mládeže o sport 

 Odchody hráčů do jiných klubů 

 Ekonomická krize 

 Zranění hráčů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že hokejový klub má kvalitní zázemí a co se týká financí, 

tak určité sponzory má a podporu města také.  Ze silných stránek klubu je také třeba zmínit, 

že hokejový klub má silné zázemí fanoušků, jelikož lední hokej plní funkci ve městě Orlová 

nejen sportovní náplní, ale rovněž kulturní. Jednotlivé týmy jsou stabilizované, u některých 

kategorií dochází k postupu do vyšších soutěží, u některých hrají hráči ve středu tabulky.      

Je podstatné zvyšovat výkonost jednotlivých věkových kategorií a pokusit se postoupit         

do nejvyšších soutěží. Toto se kolikrát může jevit jako nemožné, jelikož v rámci regionu 

působí mnoho jiných oddílů a hráči mohou přejít do jiného klubu. Otázkou zůstává koncepce 
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vedení a samozřejmě finanční možnosti klubu. Slabou stránkou i hrozbou se jeví 

nezastoupení oddílů v nejvyšších soutěžích a lokální kluby, které mohou odebírat hráče 

Orlovskému hokeji. Příležitosti vidím ve vytvoření ženského hokejového oddílu a vylepšení 

výchovy mládeže s čímž souvisí i postupy do vyšších soutěží a získání potencionálních 

nových sponzorů. Nepostradatelnou zásluhu na sportovním vyžití ve městě má zejména tým 

mužů, který by si zasloužil postup do vyšší soutěže, kam dle mého názoru patří, jelikož se zde 

tým mužů pohyboval mnoho let a návštěvnost byla jedna z nejvyšších z celé soutěže. 

Další slabou stránkou stejně jako u všech sportů může v důsledku ekonomické krize 

docházet k poklesu finanční podpory rodičů směrem ke svým dětem, jelikož lední hokej není 

zrovna nejlevnější finanční záležitostí. Další negativní ovlivnění přináší dnešní doba, kdy jsou 

děti mnohem více náchylní k tzv. negativním jevům ve společnosti, což se může dotýkat také 

oblasti sportovní, kdy může docházet k poklesu zájmu o lední hokej ale i o sport všeobecně. 

Domnívám se, že tomu můžeme určitým způsobem zabránit, pokud se mládeži a dětem 

budeme věnovat, motivovat je a vést ke zdravému i sociálnímu cítění v oblasti sportu. Zde     

je důležitý prvek motivace dětí, na které mohou právě upozornit jednotlivý trenéři daných 

věkových kategorií. Na trenérských postech se musí objevit erudovaní lidé, kteří budou plnit 

nejenom výsledkovou funkci skupiny, ale také výchovnou. Je důležité, aby trenéři 

spolupracovali se školami a školskými zařízeními a společně vytvářeli pozitivní vztah nejen 

ke sportu, ale také ke vzdělávání. Dalším důležitým bodem pro trenéry je zvyšování jejich 

kvalifikaci, což znamená studování a vzdělávání se v oblasti ledního hokeje. Marketing          

a s ním související organizační struktura u hokejového klubu je standartní pro většinu 

hokejových klubů, kdy mají právní formu občanského sdružení, která se objevuje u většiny 

sportovních klubů na stejné úrovni v celé České republice. Pro vedení hokejového klubu        

je zamyšlení se nad otázkou, zda nezvolit i jinou právní formu, např. kombinaci občanského 

sdružení a společnosti s ručením omezeným. Myslím si, že určité marketingové výhody tato 

kombinace poskytuje. Tyto výhody spatřuji zejména z hlediska daňového či jinak 

ekonomického. Ve sportovním prostředí se tato kombinace občasně vyskytuje a vedení 

hokejového klubu by jistě mělo tuto variantu zvážit, popř. se inspirovat u jiných sportovních 

subjektů. Jelikož město je esenciálním finančním podporovatelem hokejového klubu, tuto 

problematiku je zapotřebí konzultovat s vedením města a společně s ním se dohodnout         

na optimálním řešení tak, aby uspokojení přinášelo městu, hokejovému klubu, obyvatelům 

Orlové a samotnému sportu.                           
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4. Výsledky výzkumného šetření, shrnutí 

4.1 Příjmy hokejového klubu v letech 2010 – 2012 

Graf č. 4.1 Celkové příjmy HC Orlová v roce 2010 v Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 4.2 Celkové příjmy HC Orlová v roce 2011 v Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4.3 Celkové příjmy HC Orlová v roce 2012 v Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Hokejový klub HC Orlová, o.s. disponuje kvalitním rozpočtem a příjmy v jednotlivých 

letech jsou totožné a činí kolem čtyř milionu korun. Příjem v roce 2010 byl 4 243 706,-Kč, 

v roce 2011 byl celkový příjem 4 160 555,-Kč a v roce 2012 činil 4 175 868,-Kč. Z výše 

uvedených grafů je patrné, že nejdůležitějším podporovatelem ledního hokeje se stalo město 

Orlová, které v každém roce velmi výrazně finančně napomáhá hokejovému klubu HC 

Orlová. V roce 2010 to byla částka 2 500 000,-Kč a v letech 2011 a 2012 se podpora navýšila 

o jeden milion korun na 3 500 000,-Kč. Jelikož se v ledním hokeji pohybuji celý svůj život, 

mohu konstatovat, že v jiných městech, které hrají podobné soutěže je podpora města            

na daleko nižší úrovni. Je to zajisté dané i tím, že město Orlová nenabízí mnoho druhů 

sportovního vyžití pro fanoušky, jako jiná města, která své finance rozdělují mezi vícero 

sportů v daném městě. V Orlové je sport číslo jedna lední hokej a konkurence na rozdělení 

financí z rozpočtu města na jiné sporty není taková, jako u jiných měst, kde vedle sebe           

o finance soupeří např. hokej a fotbal (Opava, Karviná) nebo lední hokej a volejbal (Havířov).   

Z uvedeného vyplývá, že město hokejový klub podporuje na vysoké úrovni a to i přesto, že ne 

každý rok hrají jednotlivé oddíly nejvyšší soutěže. Domnívám se, že vedení hokejového klubu 

zdárně komunikuje i vyjednává s představiteli města a společně najdou vždy dostatek finanční 

podpory.  
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Z finanční analýzy u hokejového klubu je dále patrný útlum, který se dotýká Českého 

svazu tělesné výchovy a sportu. Ze sportovně ekonomického hlediska jsem zaznamenal 

celorepublikový propad financí od ČSTV směrem ke sportovním klubům a svazům. Tento 

neakceptovatelný problém se také projevil na hokejovém klubu, kdy z výsledků vychází,       

že v roce 2010 ještě činila podpora ze strany ČSTV 20 500,-Kč, kdežto v letech 2011 a 2012 

byla podpora nulová. Jako sportovec věřím a doufám, že se situace ve sportu s příchodem 

předsedy Jansty vylepší a ČSTV bude finančně sport i nadále podporovat. 

Ekonomická krize, která se objevila nejen globálně ale i ve sportu je vidět na dotacích 

z Českého svazu ledního hokeje. V roce 2010 činila podpora ČSLH 287 939,-Kč v roce 2011 

176 900,-Kč a v roce 2012 127 800,-Kč. Na těchto číslech lze spatřit klesající podporu 

ledního hokeje ze strany ČSLH a v jiných klubech je situace podobná.  

Specifickou příjmovou položkou jsou dary, kde jsou viditelné rozdíly v jednotlivých 

letech. V roce 2010 činily příjmy z darů 200 000,-Kč, kdežto v roce 2011 5 500,-Kč a v roce 

2012 dokonce nulu. Z daných čísel vyplývá veliký rozdíl mezi rokem 2010 a léty 2011-2012. 

Touto problematikou by se mělo vedení hokejového klubu zajímat, jelikož není možné 

sledovat takto výrazný úpadek u této položky. Je možno polemizovat o tom, že v roce 2010, 

kdy hokejový klub dostal dotaci z města „jen“ 2 500 00,-Kč se muselo vedení klubu snažit 

naplnit rozpočet pro bezproblémový chod klubu a stalo se tak přes dary, které činily 200 000,-

Kč. V letech 2011, 2012 byla dotace z města 3 500 000,-Kč a rozpočet mohl být z této částky 

pokryt a vedení klubu nemuselo vynaložit tolik úsilí na shánění dalších financí (dary v letech 

2010 a 2011 činily pouze 5 500,-Kč a 0,-Kč). Stejně je možné pohlížet také na příjmy 

z reklamní činnosti, které byly v roce 2010 podstatně vyšší 686 000,-Kč než v letech 2011      

a 2012 (166 300,-Kč a 107 000,-Kč). I zde je možné, že vedení bylo uspokojeno dotací 

z města a jak již bylo řečeno výše, představitelé klubu nemuseli vykazovat přílišnou snahu    

na získávání dalších finančních prostředků, jelikož měli dotaci z města, stejně jako u darů.   

Naopak je tomu u členských příspěvků, které mají vzestupný charakter, jelikož v roce 

2010 činily příspěvky 159 550,-Kč, tak v roce 2011 203 700,-Kč a v roce 2012 211 900,-Kč. 

Věřím, že zvyšováním členských příspěvků nedojde k odchodu členů, jelikož se může pro 

rodiče financování stát obtížnější.   

Z grafů vyplývá, jak se projeví postavení oddílu v tabulce na vstupném. Je třeba říci, 

že tento příjem plyne hokejovému klubu zejména z mužů, kde je návštěvnost mnohonásobně 

vyšší, než u mládežnických kategorií. Když muži v roce 2010 a 2012 hráli o postup do vyšší 
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soutěže, činily tržby za vstupné 164 550,-Kč a 188 685,-Kč, kdežto v roce 2011, kdy hráli      

o setrvání v soutěži byly tržby ze vstupného nižší a to 108 130,-Kč.  

Příjmy z kulturních akcí jsou ve všech třech letech slabé a nepřinášejí klubu ani 

korunu. Zde je zapotřebí doporučit vedení hokejového klubu, aby s touto situaci pracovalo. 

Domnívám se, že je možné uspořádat dostatek kulturních akcí, které mohou hokejovému 

klubu pomoci. Jistě se nebude jednat o závratné finanční částky, ale každá koruna dobrá.      

Za kulturní akci je možno považovat např. uspořádání plesů, zábav i jiných atrakcí jak pro 

děti, tak pro dospělé. Zde doporučuji vedení spolupráci s městem, které je hokejovému dění 

pozitivně nakloněno a jistě by se stalo i partnerem pro organizaci těchto kulturních akcí.       

4.2 Výdaje hokejového klubu v letech 2010 – 2012 

Graf č. 4.4 Celkové výdaje HC Orlová v roce 2010 v Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4.5 Celkové výdaje HC Orlová v roce 2011 v Kč 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4.6 Celkové výdaje HC Orlová v roce 2012 v Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové výdaje hokejového klubu HC Orlová, o.s. v letech 2010-2012 byly stejně jako 

příjmy podobné. Výdaje v roce 2010 byly 4 243 706,-Kč, v roce 2011 byly celkové výdaje 

4 160 555,-Kč a v roce 2012 činily 4 175 868,-Kč.  

Z výše uvedených grafů vyplývá, že nejvyšší výdajovou položkou jsou mzdy, které    

se týkají zejména hráčů-mužů, kteří v období 2010-2012 hráli třetí nejvyšší soutěž v České 

republice ale také jiných činovníků dohlížejících na celkovou organizaci. V roce 2010 byly 

mzdové výdaje 1 682 834,-Kč, v roce 2011 činily výdaje 1 883 500,-Kč a v roce 2012           

se mzdové výdaje vyšplhaly přes dva miliony korun a to na 2 068 870,-Kč. U těchto částek 

vždy záleží, zda jednotlivý hráči nebo trenéři si danou mzdu zaslouží, zda nejsou drazí, zda 

jejich sportovní výkony odpovídají mzdě, zda a jak jsou pro tým důležití. To samé platí i pro 

trenéry, i když se domnívám a mohu potvrdit vlastní zkušeností, že trenéři jsou na dobré 

úrovni u všech věkových kategorií. S mzdou také souvisí odměny za vyhraná utkání pro 
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hráče, které jsou vypisovány dle prémiového řádu individuálně i kolektivně. Co se týká 

výdajů na odměny hráčů, tak závisí na postavení v tabulce. V roce 2010, kdy muži vyhrávali 

mnoho zápasů, činily výdaje na odměny hráčů 600 800,-Kč. V roce 2011 i 2012 byly výdaje 

na odměny hráčů ve výši 144 000,-Kč. 

Významnou výdajovou položkou se stala v každém roce vynaložená částka na výstroj             

a výzbroj, kterou využívají všechny hokejové oddíly jak děti, mládež, tak i muži. Výdaje 

v roce 2010 byly 497 020,-Kč, v roce 2011 činily 853 357,-Kč a v roce 2012 737 501,-Kč. 

Z daných čísel je patrné, že za poslední dva roky vedení vynaložilo dostatek financí na nákup 

či opravu výstroje. Nová či opravená výstroj je dobrým signálem pro rodiče dětí, jelikož 

samotní rodiče nemusejí vynakládat tolik finančních prostředků do rozvoje potomků (rodiče 

platí členské příspěvky).  

Neoddělitelnou součástí ledního hokeje jsou poplatky za startovné v soutěžích, 

registrační poplatky a finanční vklady do soutěží. Tyto částky se vyskytují ve všech 

sportovních kláních a odvětvích a vedení hokejového klubu s nimi musí počítat. Výše 

poplatků se odvíjí na úrovni soutěže, který daný oddíl hraje. V roce 2010 byly celkové výdaje 

na startovné a poplatky 151 184,-Kč, v roce 2011 65 500,-Kč a v roce 2012 činily 46 500,-Kč. 

Stejně jako poplatky za startovné musí hokejový klub počítat i s výdaji na rozhodčí, které jsou 

určeny Českým svazem ledního hokeje. HC Orlová měl výdaje na rozhodčí v letech 2010-

2012 v celkové výši (98 378, 242 060 a 178 435,-Kč). 

Doprava v každém sledovaném roce zaujímala vždy druhou nejvyšší výdajovou 

položku. Stejně jako v jiných případech opětovně záleží na tom, jakou soutěž daný oddíl 

hraje. Pokud oddíl hraje soutěž celorepublikovou, jsou náklady vyšší nežli regionální soutěž. 

Výdaje na dopravu v roce 2010  760 070,-Kč, 2011  592 827,-Kč a v roce 2012 617 251,-Kč. 

S dopravou souvisí i cestovní náhrady, které nejsou tak význačnou výdajovou položkou          

a nepotřebují konkrétnější komentář. 

V letním období, kdy se hráči připravují na sezonu, musí klub počítat s výdaji             

na pronájmy (tělocvičny, hřiště….). Jedná se většinou o tělocvičny, které spadají pod školská 

zařízení. Výhodou je, že klub má smlouvu se ZŠ a v tomto případě jim vychází město Orlová 

vstříc a stává se koordinátorem vyjednávání. Ve všech třech letech byly výdaje za pronájmy 

totožné a činily 20 000 – 24 000,-Kč. Velikou výhodu spatřuji v tom, že vlastníkem zimního 

stadionu je město Orlová a tudíž hokejový klub nemusí platit za pronájem ledu žádnou 

finanční hotovost. Při zápasech město nezajišťuje pořadatelskou službu, ale o tuto organizaci 
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se stará hokejový klub. Výdaje za pořadatelskou službu při zápasech činily v roce 2010 

108 960,-Kč, v roce 2011 152 530,- a v roce 2012 činily výdaje 151 500,-Kč. V daných 

výdajích jsou zahrnuty také výdaje za startovné. 

Klub vydává na marketing a na svou reprezentaci částku od 16 737,-Kč v roce 2012, 

až po 35 280,-Kč v letech 2010 a 2011. Domnívám se, že výdaje na marketing jsou správné             

a mohou klubu pomoci při shánění dalších finančních prostředků. Ve výdajích hokejového 

klubu se objevují i další položky, které ovšem nemají na chod klubu tak významný vliv jako 

výše zmiňované výdaje, které tvoří převážnou část. Zde je možné zařadit výdaje na opravy     

a údržbu, stravné a pitný režim či ubytování. V grafech a tabulkách jsou zobrazeny veškeré 

výdaje, které hokejový klub HC Orlová má.    

Shrnutí a doporučení 

Hokejový klub HC Orlová ve formě občanského sdružení je finančně zajištěn 

především z rozpočtu města, které ze svého rozpočtu podporuje lední hokej. Od této finanční 

pomoci se odvíjí i další aspekty, mezi které je možno zařadit např. materiální vybavení 

hokejistů všech věkových kategorií, jelikož i samotní rodiče se při volbě kam umístit dítě 

zajímají o financování malého hokejisty. Je rozdíl, zda musí rodiče platit celou výstroj           

či pouze část výstroje a další vybavení jim zapůjčí hokejový klub. Dalším kladným aspektem 

a silnou stránkou je tradice ledního hokeje v Orlové, jelikož ve prospěch hokejového klubu 

hraje to, že není taková silná tradice u jiného sportu ve městě. Geograficky není Orlová malé 

město, tudíž i zájem sponzorů je na dobré úrovni, jelikož firem je ve městě dostatek. Zde        

je zapotřebí a zároveň mé doporučení aby se vedení hokejového klubu nespoléhalo pouze na 

příjem z města, ale vyvíjelo aktivitu i směrem ke sponzorům a se stávajícími sponzory 

udržovalo korektní vztahy napomáhající prospěchu klubu. Lední hokej rovněž přináší nejen 

sportovní ale i kulturní vyžití pro občany města z čehož vyplývá i zájem fanoušků a obyvatel 

o lední hokej. Počty fanoušků by mnohé kluby hrající stejnou či vyšší soutěž mohli 

orlovských hráčům závidět. 

Možnosti vylepšení situace v hokejovém klubu spatřuji ve zlepšení práce s mládeží. 

Vždy je možné rozšiřovat erudovanost trenérů tak, aby získávali a rozšiřovali své trenérské 

licence, prohlubovali své zkušenosti také teoretickou přípravou např. na školeních a posléze 

aplikovanou do praxe. Tímto nechci říci, že by trenéři v HC Orlová nebyli dostatečně 

erudování, ale vždy další vzdělávání může být pro trenéry a hráče přínosem. Další příležitosti 

spatřuji v možnosti vybudování ženského týmu. Vedení hokejového klubu navrhuji udělat     
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si průzkum formou dotazníku nebo ankety a z výsledků šetření reagovat na možnost 

vybudování ženského týmu. Současnou příležitost ale zároveň i slabou stránku spatřuji            

v nezastoupení určitých věkových kategoriích v nejvyšších hokejových soutěžích. Je nemožné 

ve všech kategoriích hrát nejvyšší soutěže, jelikož by se značně navýšily cestovní náklady       

a další spojené aspekty, ale výraznější posun směrem nahoru bych viděl jako klubu prospěšné. 

V regionu hrají týmy jako HC Vítkovice, HC Opava či HC Havířov většinou nejvyšší soutěže 

a mnohdy není možné udržet mladé hráče HC Orlová nebo bránit jim v odchodu. Těmto 

hráčům se není možno divit, jelikož pojem HC Vítkovice je jistě silnější než pojem HC 

Orlová. Samostatnou kapitolou je tým mužů, který v letošní sezoně bojoval ve finále a postup 

do třetí nejvyšší soutěže v ČR, ale bohužel neúspěšně. Věřím, že v následující sezoně bude 

tým mužů opět bojovat o nejvyšší příčky a uspěje.        

Cílem hokejového klubu HC Orlová je do  budoucna udržet či navýšit finanční 

rozpočet klubu a na základě rozpočtu se pokusit postoupit do vyšších soutěží v jednotlivých 

mládežnických a juniorské i seniorské kategorii. Dalším ekonomickým cílem by měla být 

snaha o získávání financí z grantů a dotací, kdy se může např. jednat o regionální operační 

programy, přeshraniční spolupráci nebo jiné dotační možnosti. V neposlední řadě je nutno 

vytvářet finanční zdroje ze sponzoringu, jelikož jsou čísla v této možnosti alarmující. 

Sportovním cílem je naplnění členské základny ve všech věkových kategoriích se zaměřením 

na přípravku a pokus o vybudování týmu žen. U trenérů by se vedení hokejového klubu mělo 

pokusit získávat trenéry z řad odchovanců, kdy by odpadly např. výdaje na cestovní náhrady. 

Trenéři mohou zavádět moderní trendy v oblasti ledního hokeje do tréninkové přípravy 

mládeže, např. finský bruslařský styl, švédský obranný či ruský kombinační. Z cílů 

sociologických je možno doporučit pro hokejový klub snižování negativních jevů ve sportu, 

prevenci proti kriminalitě či užívání drog mládeže formou sportu a kultury.  

Organizační struktura u hokejového klubu je optimální pro formu občanského sdružení           

a objevuje se u většiny sportovních klubů na stejné úrovni v celé České republice. Je otázkou, 

zda nezvolit formu občanského sdružení u dětí a mládeže a u seniorů vytvořit společnost 

s ručením omezeným. Jaké výhody a nevýhody přináší tato kombinace z hlediska 

sportovního, daňového či jinak ekonomického záleží na analýze a šetření. Domnívám se,       

že námětem pro další studium, potažmo psaní diplomové práce by mohlo být prověření 

naznačené skutečnosti.        
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5. Závěr 
V bakalářské práci bylo mou snahou poukázat na hokejové prostředí s důrazem         

na aspekty organizační a finanční. V práci jsem analyzoval hokejový klub HC Orlová, který 

má formu občanského sdružení a jehož muži hrají krajský přebor, i když si zaslouží vzhledem                

k rozpočtu hrát soutěž vyšší.  

V teoretické části bakalářské práce jsem rozebíral základní pojmy, které souvisí 

s tématem a využil literaturu i internetové zdroje k charakteristice konkrétních pojmů.  V další 

části jsem analyzoval možnosti financování v oblasti sportu v podmínkách České republiky. 

V části praktické jsem se věnoval vlastnímu šetření sledovaného hokejového klubu     

a zaměřil se na charakteristiku, počínaje historií klubu k organizační struktuře                        

až po financování. Podrobnější analýzu jsem věnoval činnostem konkrétních členů HC 

Orlová, sportovním i ekonomickým cílům a SWOT analýze. Také jsou naznačeny finanční 

toky v letech 2010, 2011 a 2012. Zejména se jedná o příjmy a výdaje, které jsou přehledem     

o základním hospodaření sportovního klubu. V následující kapitole jsem vyhodnotil 

komplexní výsledky a naznačil možnosti doporučení pro hokejový klub z hlediska 

sportovního a ekonomického. Při zpracování bakalářské práce jsem využil metodu rozhovoru 

s představiteli hokejového klubu a metodu analýzy. Také jsem naznačil možnost prohloubení 

svých znalostí v navazujícím studiu, kde bych se rád v budoucnu zaobíral výhodami               

či nevýhodami hokejových klubů s právní formou občanského sdružení v kombinaci             

se společností s ručením omezeným.        

Domnívám se, že cíl bakalářské práce se podařilo splnit. Práce bude konzultována 

s vedením hokejového klubu, kde působím v zaměstnaneckém poměru a bude záležet            

na vedení klubu, zda informace obsažené v práci budou dále analyzovány. Věřím, že tomu tak 

bude, jelikož v době vypracování jsem s vedením spolupracoval a potřebné informace mi byly 

vždy ochotně dodány. 
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ČSTV - Český svaz tělesné výchovy 

DHIM - Drobný hmotný investiční majetek 

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

o.s.  - Občanské sdružení  

TJ  -  Tělovýchovná jednota 
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