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 1 Úvod

Tématem  této  bakalářské  práce  je  analýza  managementu  oddílu  vzpírání.  Vzpírání  je 

olympijský sport  a  v  České  republice  má dlouholetou  tradici,  ve  které  figuruje  i  několik 

olympijských vítězů. Nehledě na tyto aspekty je členská základna poměrně malá a vzpírání 

není mediálně známý sport.

Oddíl, který jsem si pro tuto práci zvolil se jmenuje Sokol Moravská Ostrava 1. Sport jsem 

si vybral, protože se vzpírání věnuji již více než deset let. Oddíl,  ke kterému se má práce 

vztahuje jsem zvolil, protože jsem jeho členem a za dobu, po kterou v tomto klubu působím 

jsem dobře obeznámen s jeho organizací, fungováním a členskou základnou. Z těchto důvodů 

mohou být postupy uvedené v této práci vedením oddílu v praxi využity k zlepšení finanční 

situace oddílu.

Cílem této práce je analýza managementu oddílu vzpírání Sokol Moravská Ostrava 1.

Tato práce bude rozdělena do dvou hlavních částí, a to teoreticko-metodické a aplikačně-

ověřovací.  Teoreticko-metodická  část  bude  obsahovat  vymezení  teoretických  pojmů 

týkajících se managementu využitých dále v práci.

Aplikačně-ověřovací část pak bude charakterizovat vzpěračský oddíl, popis problematiky 

oddílu,  a  to  hlavně  z  hlediska  získávání  finančních  prostředků  a  metodické  postupy 

aplikované na konkrétní podmínky, což znamená analýzu dané problematiky a následný návrh 

možného řešení situace ve vzpěračském oddílu.
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 2 Teoretické vymezení pojmů

 2.1 Management

Anglické slovo management odpovídá českému ekvivalentu řízení,  vedení nebo správa. 

Ve většině případů bývá management chápán jako podnikové řízení a v literatuře je uváděno 

mnoho definic toho pojmu. Jednu z těchto definic uvádí ve své publikaci Václav Lednický, 

(2002, s.5)

„Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují  

společně a účinně dosahují předem stanovených cílů při optimálním využití poskytovaných  

zdrojů.“

Definici managementu můžeme dělit do přibližně tří hlavních skupin:

• vedení lidí – jde o společnou spolupráci jednotlivců a dosahování cílů prostřednictvím 

jejich práce

• specifické  funkce –  typické  činnosti  vykonávané  vedoucími  pracovníky  jako  je 

například vedení, rozhodování a organizování

• předmět studia – management jako soubor postupů a principů potřebných k dosažení 

vytyčených plánů a cílů [5]

Management  je  proces  optimalizace  využití  lidských  materiálních  a  finančních  zdrojů 

k dosažení organizačních cílů, který je současně nutné vidět jako systém závislý na vnějším 

prostředí.[8]

 2.2 Manažer

Tradičně byli  pod tímto pojmem chápáni  pracovníci  s  odpovědností  za  práci ostatních, 

kteří byli vybaveni příslušnou pravomocí, nyní je však zdůrazňována definice, která říká, že:

„Manažer  je  především  profese  a  její  nositel  je  zodpovědný  za  dosahování  cílů  jemu  

svěřené organizační  jednotky s  využitím kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů,  

včetně tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich zajištění.“ Lednický(2002, s.7)
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Manažer jako pracovník, který ke své činnosti využívá práci jiných, by měl dodržovat jisté 

zásady tak, aby jeho práce byla efektivní, dosahovala vytyčených cílů a zvyšovala kvalitu 

produkce  a  stupeň  prosperity.  Tyto  aspekty  tvoří  komplexní  skupinu  náročných  rolí 

a vlastností, které musí manažer mít a zvládnout. [Durdová] 

Z těchto aspektů plyne, že manažer musí být osoba dodržující zásady takzvané analýzy 

4 E. Jedná se o:

• účelnost (effectiveness) – dělání správných věcí

• účinnost (efficiency) – provádět činnost správným způsobem

• hospodárnost (economy) – dbát na minimální náklady

• odpovědnost (equity) – dělat věci spravedlivě [8]

 2.2.1 Manažerské role a vlastnosti

Manažerské role můžeme rozdělit do tří hlavních skupin:

• interpersonální – manažer vystupuje jako vedoucí, představitel a zprostředkovatel

• informační – jedná se o schopnosti monitorovat, distribuovat a být mluvčí podniku

• rozhodovací – schopný manažer musí být podnikatel, řešitel konfliktu, poskytovatel 

zdrojů a dobrý vyjednavač

Tyto  role  na  sobě  velmi  často  závisí  a  překrývají  se,  je  proto  důležité  žádnou  z  nich 

nepodcenit, aby nedošlo k nedostatkům a chybám v řídící práci. [5]

Z rolí a funkcí, které musí manažer zvládat můžeme vyvodit, že ideální manažer by měla 

být osoba, která má vlastnosti nejen získané praxi ale i vrozené. Mezi vrozené vlastnosti pak 

patří:

• potřeba řídit – pouze lidé, kteří chtějí řídit se mohou stát schopnými manažery

• schopnost empatie – každý zaměstnanec má jinou osobnost. Dobrý manažer musí mít 

schopnost vcítit se do pocitů svých spolupracovníků, porozumět jejich chování tak, 

aby v podniku nedocházelo ke konfliktům
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• vhodný  temperament –  pro  manažera  jsou  důležité  i  povahové  vlastnosti,  které 

determinují jak bude reagovat na různé vnější podněty

• vrozená inteligence – schopnost být tvůrčí, samostatně myslet a umět komunikovat

Získané dovednosti jsou pak:

• odborné znalosti problematiky

• ekonomické znalosti

• sociálně-psychologické znalosti

• znalosti metod řízení

• dobrá duševní i tělesná kondice [8]

 2.2.2 Manažerské funkce

S manažerskými rolemi souvisí výkon manažerských funkcí, které by měly být v souladu, 

pokud  chceme dosáhnout  stanovených  cílů.  Názory na  počet  těchto  funkcí  se  liší.  Jedno 

z nejrozšířenějších dělení uvedli Američané Knootz a Weihrich:

• plánování – je proces sběru informací, jejich zajištění a vyhodnocení. Určení výchozí 

pozice  podniku  a  následná  predikce  rozvoje,  stanovení  cílů  a  rozvoje  v  určitém 

časovém úseku

• organizování –  proces  časoprostorového  uspořádání  rolí  jednotlivců,  potřebných 

k realizaci plánu, vymezení jejich pravomocí, zodpovědností a alokace zdrojů nutných 

k provedení stanoveného cíle

• výběr a rozmístění pracovníků – jedná se o zařízení řídících, ale i řízených procesů, 

kdy důraz je kladen primárně na znalosti a kvalifikaci pracovníků a jejich rozdělení

• vedení  lidí –  obsahuje  procesy  komunikace  mezi  jednotlivci  a  kolektivy  s  cílem 

maximalizovat efektivitu práce

• kontrola – proces sběru informací pro zpětnou a momentální kontrolu kvantity nebo 

kvality manažerských činností [3,5]
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 2.3 Sportovní management

Pojem sportovní  management  lze  chápat  jako způsob uceleného řízení  tělovýchovných 

a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot a 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. [2]

Vznik pojmu sportovní management byl zapříčiněn potřebou práce s finančními částkami 

ve  sportu,  správného  využití  těchto  financí,  dobré  konkurenceschopnosti  a  schopnosti 

správného dosažení cílů managementu.  [5]

Pro  sportovní  management  jsou  charakteristické  tři  jedinečné  aspekty,  které  odlišují 

sportovní management od jiného řízení v podnikání :

• sportovní marketing

• podnikání ve sportu

• zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží [3]

 2.4 Sportovní manažer

Vzhledem  k  celosvětovému  rozvoji  sportu  a  všech  jeho  aspektů,  byl  vznik  profese 

sportovní manažer nezbytný. Tato profese je nutná zejména v nejvyšších soutěžích především 

kolektivních sportů,  ve kterých se vyskytuje  velký tok financí  a je nutné s  nimi pracovat 

s profesionálním  přístupem.  Každý  sportovní  manažer  by  měl  ovládat  prvky  obecného 

managementu, zvládat komunikaci s veřejností a znát prvky obecného marketingu.[3,5]

Podle Ing. E. Čáslavové, CSc. je sportovní manažer: 

• manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – jde o osoby vedoucí  jednotlivce 

a sportovní družstva a specialisty, vyškolené k organizování sportovních akcí

11



• manažer  na  úrovni  řízení  určitého  sportovního  spolku –  členové  výkonných 

výborů  sportovních  a  tělovýchovných  svazů,  sekretáři  svazů,  vedoucí  sportovních 

středisek řízených armádou a policií apod.

• manažeři  v  podnikatelském  sektoru  –  pracovníci  ve  vedení  podniků  jako  jsou 

fitness centra, podniky vyrábějící sportovní náčiní a nářadí a pracovníci reklamních 

a marketingových agentur pro tělovýchovu a sport apod. [1] 

 2.5 Výnosy a náklady, příjmy a výdaje

Jelikož jednou ze základních složek analýzy managementu je práce s financemi, je nutné, 

aby v této práci byly vymezeny pojmy příjmy a výdaje. V následujícím textu budou tyto 

pojmy stručně vysvětleny a odlišeny od výnosů a nákladů.

Výnosy označují výsledky podnikání vyjádřené v penězích za určité časové období (měsíc, 

pololetí, rok). Mezi výnosy můžeme zařadit:

• tržby za prodej výrobků

• změnu stavu zásob vlastní výroby

• aktivaci, neboli výrobu hmotného investičního majetku ve firmě

• jiné provozní výnosy

• zúčtování rezerv a jiných opravných položek

• výnosy finanční – jsou to výnosy plynoucí z kapitálových investic

• výnosy  mimořádné  –  výnosy  spojené  s  dotacemi  nebo  s  náhradami  škod  od 

zaměstnanců

Při  vyúčtování  podvojným způsobem není  přihlíženo k  tomu,  zda  byly výnosy firmou 

inkasovány či nikoliv. Je proto nutné rozlišit výnosy a příjmy, aby nedocházelo k rozporu.

Příjmy  představují  peněžní  prostředky,  které  firma  skutečně  inkasovala  za  prodané 

výrobky a služby. Firma musí usilovat o získání svých příjmů za produkty a služby v řádných 

termínech.
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Náklady  vyjadřují  spotřebu  výrobních  faktorů  (práce,  půda,  kapitál)  vyjádřenou 

v penězích. Náklady musí být vynakládány účelně, což znamená hospodárně. Náklady nejsou 

identické s výdaji.

Výdaje jsou chápány jako úbytek peněžních částek firmy, přičemž nemusí dojít k tvorbě 

hodnoty.  Vstoupí-li  ale  údaj  do  tvorby  výrobků,  práce  nebo  služeb  stává  se  nákladem. 

Náklady se dělí do několika skupin, jejichž strukturu můžeme sledovat na základě:

• druhu – odpisy, materiální, mzdové

• účelu – útvaru, výkonu

• činnosti – provozní, finanční a mimořádné

• závislosti na změnách objemu výroby – fixní a variabilní [9]

 2.6 Možnosti získávání finančních prostředků pro sportovní klub

 V  dnešní  době  je  schopnost  získat  finanční  prostředky  jedním  z  hlavních  problémů 

každého  sportovního  klubu,  kdy získání  těchto  finančních  zdrojů  může  mít  kritický  vliv 

na jeho funkci a existenci.

 2.6.1 Sponzoring

Sponzoring  je  nástrojem  zabezpečujícím  přísun  finančních  zdrojů  a  stává  se  stále 

výraznějším prvkem činnosti  jednotlivých  subjektů  ve  sportu.  Tato  provázanost  je  zajisté 

hlavním důvodem k neustálému dynamickému vývoji sponzoringu nejen v oblasti sportu.

V zásadě můžeme sponzoring ve sportu rozdělit do několika hlavních skupin:

• Sponzorování  jednotlivých  sportovců –  jedná  se  o  formu  sponzoringu,  která  je 

ve vrcholových  soutěžích  nejvíce  rozšířena.  Dochází  zde  k  časté  interakci  mezi 

sponzorem a sportovcem, kde se sportovec stává jistou zárukou kvality výrobků.

• Sponzorování  sportovních  týmů –  jde  o  jistý  způsob vzájemné  spolupráce  mezi 

sponzorem  a  sportovními  kluby.  Sponzor  klubu  poskytuje  převážně  peněžní 

prostředky,  sportovní  pomůcky  nebo  prostředky  k  dopravě.  Klub  pak  sponzorovi 

poskytuje především reklamu na dresech nebo reklamu pomocí inzerátu.

13



• Sponzorování  sportovních  akcí –  tento  druh  sponzorování  nabízí  velkou  škálu 

možností,  které  se  dají  sponzorovi  nabídnout.  Jedná  se  především  o  reklamy 

v přestávkách,  reklamy na  vstupenkách a  v neposlední  řadě uvádění  titulu ,,hlavní 

sponzor “.

• Sponzorování sportovních klubů – tento typ sponzorování otevírá nejvíce možností 

s ohledem na prvky, které může sponzorovi klub nabídnout. Sportovní kluby disponují 

nejen jednotlivci,  celými družstvy,  sportovními  prostory,  ale  i  sportovními akcemi, 

které klub pořádá.  Z těchto prvků je pak možné sponzorovi nabídnout takový styl 

sponzoringu, který je pro něj nejpřijatelnější.

• Sponzorování ligových soutěží – sponzoring ligových soutěží se týká hlavně velkých 

firem.  V ČR je  tento  typ  sponzoringu nejlépe  pozorovatelný  v  ligových soutěžích 

v hokeji a ve fotbale. [1,2]

Proto je nutné aby v této souvislosti sportovní manažer pracoval s dvěmi hlavními prvky, 

jimiž jsou:

• Hledisko  sponzorovaného –  jaký  je  důvod  sponzora  vyhledávat  a  co  může 

sponzorovi nabídnout?

• Hledisko sponzora –  z  jakého důvodu sponzor  podporuje prvky v oblasti  tělesné 

výchovy a sportu? [3]

 2.6.2 Reklama

Reklamu chápeme jako jakoukoliv placenou formu neosobní prezentace a propagace idejí, 

zboží nebo služeb identifikovatelným subjektem.

Přístup k reklamě se odvíjí  od velikosti  společností.  V malých firmách mívá zpravidla 

reklamu  na  starost  osoba  z  marketingového  oddělení,  která  spolupracuje  s  reklamní 

agenturou.  Ve velkých společnostech  je  pravidlem zřízení  samostatné  jednotky zabývající 

se reklamou a podléhající  viceprezidentovi marketingu. Tvorba reklamního programu musí 

vždy začínat identifikací cílového trhu a motivů kupujících a měla by zahrnovat princip 5 M, 

který lze vysvětlit těmito pojmy:
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• poslání (mission) – vytyčení cílů

• peníze (money) – množství finančních zdrojů vymezených na tvorbu reklamy

• sdělení (message) – jakou zprávu má reklama obsahovat

• média (media) – volba medií k jejímu šíření

• měření (measurement) – postup hodnocení účinnosti

 Následně je nutné vytvořit reklamní cíl. Cíle reklamy můžeme rozdělit do čtyř skupin:

• informativní  reklama –  zaměřuje  se  na  vytvoření  povědomí  o  značce,  rozšíření 

znalostí nových produktů nebo produktů stávajících

• přesvědčovací reklama – reklamní cíl zaměřený na oblibu, přesvědčení nebo kupní 

záměr vztahující se k výrobku nebo službě

• připomínková  reklama  – orientuje  se  na  stimulování  zákazníků  k  opakovanému 

nákupu výrobků nebo služeb

• posilující  reklama –  přesvědčuje  současné  zákazníky,  že  jejich  volba  zakoupení 

produktu byla správná [7]

 2.6.3 Sportovní reklama

Cílem sportovní reklamy je dostat do podvědomí možných zákazníku službu nebo produkt 

a  přesvědčit  je  tak  ke  koupi.  Sportovní  reklama  využívá  specifických  prvků  v  mediích 

z oblasti sportu. Druhy sportovní reklamy jsou například :

• reklamy na dresech a sportovních oděvech

• reklamy na startovních číslech

• reklamy na sportovním náčiní

• reklamy na výsledkových tabulích a ukazatelích

• massmédia, internet, virtuální reklama
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Příjmy z reklamních služeb tvoří důležitou součást rozpočtu sportovních klubů. [3,4]

 2.6.4 Příjmy z veřejných rozpočtů

Sportovní kluby mají možnost získávat finanční prostředky z veřejných zdrojů a využít je 

k rozvoji  svého  zázemí.  Sportovní  klub  může  peníze  z  veřejných  rozpočtů  získat  třemi 

způsoby:

• Dotace občanským sdružením – jedná se o dotace ze státního rozpočtu na stanovený 

účel. Po použití dotace je nutné doložit přehled o čerpání této dotace.

• Dotace kraje – dotace poskytnuté krajem k výchově mládeže, rozvoji tělovýchovy 

a sportu.

• Rozpočet  města  nebo  obce  –  žádný  právní  předpis  neuvádí  městu  nebo  obci 

povinnost finančně podporovat rozvoj tělesné výchovy a sportu. Z toho vyplývá, že 

není stanovena ani minimální výše příspěvku.

 2.6.5 Příjmy z odstupného a výchovného

• Odstupné –  finanční  obnos  vyplácen  jedním klubem druhému  při  odstoupení  od 

smlouvy, výše odstupného je dána dohodou

• Výchovné –  vztahuje  se  ke  sportovcům minimální  výkonnostní  úrovně.  Jedná  se 

o finanční náklady, které jsou potřebné k výchově sportovce [3,4]

 2.6.6 Další možnosti získávání finančních prostředků

Mimo výše uvedené zdroje financí má sportovní klub možnost získat prostředky i jinými 

způsoby jako jsou:

• finanční prostředky ze zdrojů ČUS

• příjmy z vybraných členských příspěvků a prodeje vstupného

• zdroje z fondů Evropské Unie
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• příjmy z  výdělečné  činnosti  sportovní  organizace  – nejčastěji  se  jedná  o  reklamní 

činnost, pronájmy a nájemní smlouvy nebo pořádání akcí společensko-kulturního rázu 

[3,5]

 2.7 Sport

Slovo sport vzniklo z latinského slova „disportare“ a odpovídá českému ekvivalentu bavit 

se. K první změně slova dochází ve 14. století,  kdy se začíná používat anglo-francouzský 

výraz „disport“ označující zábavu a uvolnění. 

Sport  je  součástí  tělesné kultury a  jeho náplň tvoří  pravidly přesně vymezené činnosti 

naučené v tréninkovém procesu a  následně prováděné na soutěžích.  Významným znakem 

sportu je snaha o nejlepší výkon v organizovaném soutěžení. [3,5]

 2.8 Vzpírání

Vzpírání je silově dynamický olympijský sport s dlouholetou světovou ale i českou tradicí.

Průkopníkem systematické přípravy s činkami byl u nás dr. Miroslav Tyrš, který zařadil 

vzpírání do sokolské tělocvičné soustavy. Skutečný rozvoj sportovního vzpírání však nastal až 

v 80. letech 19. století díky vlivu rozmachu těžké atletiky v Rakousku, především ve Vídni.

V průběhu dvacátých let našeho století se organizované vzpírání rozšířilo po celé tehdejší 

republice.  Vznikla  Východoslovenská  župa  se  sídlem  v  Košicích  a  Podkarpatská  župa 

v Užhorodě. K ČSTA se připojil německý spolek Bound der Deutschen Amateur Athleten. 

V roce 1928 se ale s ČSTA rozešel a sloučil se s jinými německými kluby. V závěru roku 

1929 řídil ČSTA činnost celkem 192 klubů. Od roku 1928 byla zavedena povinná lékařská 

prohlídka před soutěžemi a povinná registrace závodníků a oddílů. Od roku 1930 se pořádají 

celostátní mistrovství družstev. V roce 1946 navazuje tehdejší ČSSR styk se vzpěrači SSSR. 

Roku 1948 přechází ČSTA do Čs. obce sokolské jako její těžkoatletický odbor a dne  28. 8. 

vzniká samostatný vzpěračský odbor.  Od roku 1955 se pořádají  soutěže v dorosteneckých 

kategoriích. V roce 1963 byla zavedena kategorie juniorů a od roku 1978 se pořádají soutěže 

starších žáků. Od roku 1989 se naši vzpěrači zúčastňují mistrovství Evropy a světa v kategorii 

masters. Vzpírání jako olympijský sport má dvě hlavní disciplíny:
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• trh soupažný – rychlá vzpěračská disciplína, při které vzpěrač uchopí činku širokým 

úchopem a plynulým pohybem ji zvedne nad hlavu

• nadhoz soupažný –  pomalejší  disciplína,  skládající  se  ze  dvou prvků,  přemístění 

a výrazu. Přemístění probíhá tak, že vzpěrač uchopí činku užším úchopem než při trhu 

a dostane činku do úrovně ramen, tato pozice je nutná k vykonání výrazu, ve kterém 

dopravuje vzpěrač činku z úrovně ramen nad hlavu. [12]

 2.9   Dělení sportovních organizací

Tato kapitola je zaměřena na popis organizací, působících ve sportovním prostředí České 

republiky a jejich seznam je možno rozdělit takto:

• občanská sdružení

• organizace s mezinárodním prvkem – sportovní federace s mezinárodní působností, 

které  mohou  mít  sídlo  na  území  ČR  nebo  zde  mohou  působit  prostřednictvím 

organizační složky pod federaci spadající

• rozpočtové nebo příspěvkové organizace – jsou zřízeny ústředním orgánem statní 

správy nebo obcí jedná-li se o příspěvkovou organizaci

• nadace a nadační fondy

• zájmová sdružení právnických osob

• obchodní společnosti a družstva

• obecně prospěšné společnosti

Sportovní  kluby  mohou  v  České  republice  vznikat  jako  obchodní  společnosti  nebo 

občanské sdružení. V České republice se jedná nejčastěji o společnosti s ručením omezeným 

a akciové společnosti, jejichž struktura je dána obchodním zákoníkem. [5]
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 2.9.1 Akciová společnost

Akciová společnost je společností, ve které je základní kapitál rozvržený na určitý počet 

akcií  o  určité  jmenovité  hodnotě.  Společnost  odpovídá  za  porušení  svých závazků celým 

svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Společnosti musí obsahovat označení “akciová společnost” nebo zkratku “akc. spol.” nebo 

zkratku “a.s.”.

Společnost může být založena jedním zakladatelem, který musí být právnickou osobou, 

jinak dvěma nebo více zakladateli.  Pokud společnost  zakládají  dva nebo více zakladatelé, 

uzavřou zakladatelskou smlouvu. Základní kapitál společnosti musí být alespoň 2 000 000 Kč 

(pokud  společnost  nemá  veřejnou  nabídku  akcií).  V případě,  že  společnost  má  veřejnou 

nabídku akcií musí být základní kapitál alespoň 20 000 000 Kč.

Organizační  struktura  akciové  společnosti  podléhá  obchodnímu zákoníku  a  její  orgány 

jsou:

• valná hromada –  je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Jedná se o shromáždění 

všech  akcionářů.  Valná  hromada  rozhoduje  o  založení  společnosti,  volí  orgány 

společnosti,  schvaluje  rozdělení  zisku  a  účetní  závěrku  a  rozhoduje  o  stanovách 

společnosti. Počet hlasů každého akcionáře je určen podle počtu akcií, které akcionář 

vlastní.

• představenstvo  –  statutární  orgán  společnosti.  Zabezpečuje  obchodní  vedení,  řídí 

společnost  a  jedná  jejím  jménem.  Představenstvo  je  tvořeno  nejméně  třemi  členy 

a rozhoduje většinovým počtem hlasů a je voleno na 5 let.

• dozorčí  rada  – kontrolní  orgán  společnosti.  Kontroluje  hospodaření  společnosti, 

účetnictví a všechny doklady společnosti. Dozorčí rada je tvořena nejméně třemi členy 

a  její  počet  musí  být  dělitelný  třemi.  Dvě  třetiny  jsou  voleny  valnou  hromadou 

a zbytek zaměstnanci. [10]

 2.9.2 Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným se nachází na pomezí mezi osobní obchodní společnost 

a společnost kapitálovou. Prvky kapitálové společnosti jsou princip většinového rozhodování 
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a povinná tvorba základního kapitálu. Omezení počtu společníků na padesát členů a omezení 

možnosti  převádět  obchodní  podíly  je  pak  prvkem  osobní  obchodní  společnosti.  Výše 

základního kapitálu  společnosti  musí  činit  alespoň 200.000,-  Kč.  Výše  vkladu společníka 

musí činit alespoň 20.000,- Kč Organizační struktura společnosti s ručením omezeným také 

podléhá obchodnímu zákoníku a jejími prvky jsou:

• valná hromada – je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada se koná nejméně 

jednou  ročně  a  mezi  její  pravomoci  patří  například  schvalování  rozdělení  zisku, 

schválení roční účetní závěrky, rozhodování o změně smlouvy, vyloučení společníka 

a zrušení společnosti

• dozorčí  rada –  je  nepovinně vytvářený orgán,  který dohlíží  na chování  jednatelů, 

kontroluje účetní závěrku a předkládá své zprávy valné hromadě

• jednatelé – jednatelem může být společník, ale i jakákoliv jiná fyzická osoba, kterou 

jmenovala jednatelem valná hromada. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti 

a pokud je jednatelů více a ve stanovách společnosti není výjimka, je každý jednatel 

oprávněn  jednat  jménem  společnosti  samostatně.  Jednatel  musí  být  zapsán  do 

obchodního rejstříku. [11]

 2.9.3 Občanské sdružení

Další typ organizací činných ve sportu představují spolky, kdy právní existence a úprava 

zakládání je provedena zákonem č. 83/90 Sb. o sdružování občanů. V textu tohoto zákona se 

pro označení právnické osoby typu spolku užívá termín občanské sdružení.

Organizační struktura se odvíjí od stanov, které jsou základním dokumentem občanského 

sdružení. Ve stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů klubu. Tyto 

orgány jsou:

• valná hromada – je označení nejvyššího orgánu občanského sdružení, který dělá 

nejdůležitější  rozhodnutí  a  schází  se  v  různých  intervalech.  Valná  hromada 

vykonává tyto činnosti:

◦ projednává  zprávu  o  činnosti  a  hospodaření  klubu  a  o  stavu  klubového 

majetku, práv a závazků
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◦ projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady (event. revizorů účtů)

◦ projednává  a  schvaluje  rámcový  nebo  pevně  stanovený  rozpočet  klubu  pro 

následující období

◦ stanoví  výši  jednorázového  klubového  příspěvku  pro  případné  zájemce 

o členství  zakládajícího  člena  klubu,  výši  ročního  klubového  příspěvku  pro 

činné členy klubu

◦  schvaluje podmínky smluvního členství

◦  přijímá čestné členy klubu

◦ stanoví volební období orgánů

◦  volí členy výboru klubu

◦  volí a odvolává dozorčí radu, resp. revizory účtů

◦  rozhoduje  o vstupu a vystoupení  z  klubu nebo ze  spolkových sportovních 

institucí

◦ rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku

◦ rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov

◦ rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu

• výbor klubu – přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně 

svěřeny valné hromadě anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru klubu 

valnou hromadou přiděleny, nebo jsou přímo vyjádřena ve stanovách

• prezident klubu –  prezident klubu má pravomoci ke svolání řádné i mimořádné 

schůzi  valné  hromady,  řídí  zasedání  výboru  klubu  a  uzavírá  jménem  klubu 

pracovně právní vztahy

• dozorčí  rada  klubu  –  neboli  revizoři  účtů,  kteří  jsou  oprávněni  kontrolovat 

všechny účetní a finanční úkony klubu, hospodaření s penězi, právy a majetkem 

klubu  a  podávat  přehled  výboru  klubu  a  valné  hromadě.  Zároveň  navrhují 

nápravná opatření. [1,2]
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 2.10 Metody a techniky výzkumu a získávání dat

 2.10.1 SWOT analýza

SWOT  je  druh  strategické  analýzy  podniku,  firmy  nebo  organizace,  zaměřené  na 

vyhodnocení  silných (strengths)  a  slabých (weaknesses)  stránek na  jedné straně  a  hrozeb 

(treaths) a příležitostí (opportunities) na straně druhé. Výsledky analýzy poskytují důležité 

informace potřebné k plánování aktivit a strategických cílů. Silné a slabé stránky jsou prvky 

vnitřní  analýzy  podniku  a  obsahují  motivaci  pracovníků,  efektivitu  procesů,  logistické 

problémy atd. Na druhé straně, hrozby a příležitosti jsou prvky externího prostředí podniku. 

Pro správný rozbor vnějšího prostředí podnikatelské jednotky,je pak nutné sledovat klíčové 

síly makroprostředí, jako jsou přírodní, technologické, politicko-právní a společensko-kulturní 

prvky, a významné složky mikroprostředí, mezi které patří zákazníci, konkurence, dodavatelé 

a  distributoři.  Hlavním  účelem  SWOT analýzy  je  pak  schopnost  najít  nové  příležitosti, 

minimalizovat vnější hrozby, identifikovat silné a slabé stránky podniku. [7]

 2.10.2 Rozhovor

Rozhovor  je  bezprostřední  komunikace  výzkumníka  a  jednotlivců  nebo  skupin,  která 

využívá metody dotazování. Při rozhovoru se dotazovatel ptá tak, aby z odpovědí respondenta 

získal  všechna  potřebná  data  nutná  k  pozdějšímu  výzkumu.  Existuje  více  přístupů 

k rozhovoru a každý tento přístup má své silné stránky i slabiny. Pro rozhovor je nutné ujasnit  

si  typy otázek,  které  chceme dotazovanému klást.  Typy otázek  se  dělí  do  přibližně  šesti 

skupin:

• otázky  vztahující  se  ke  zkušenostem  nebo  chování –  úkolem  těchto  otázek  je 

vypozorovat  to,  co  by  pozoroval  tazatel,  kdyby  byl  neustále  v  kontaktu  s  danou 

osobou

• otázky vztahující se k názorům – jedná se o typy otázek zaměřených na kognitivní 

a orientační procesy jedince. Objasňují, to co si jedinec myslí o světě, jaké jsou jeho 

cíle, touhy a hodnoty
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• otázky vztahující se k pocitům – tyto otázky směřují k poznání a pochopení citových 

reakcí lidí a jejich prožitků a zkušeností

• otázky vztahující  se  ke znalostem –  úkolem otázek je  objasnit  skutečné znalosti 

dotazovaného subjektu, jedná se o fakta vztahující se k případu

• otázky  vztahující  se  k  vnímání  –  otázky  jsou  zaměřeny  tak,  aby  zjistily  co 

dotazovaný  postřehl  citovými  vjemy,  odpovědí  na  ně  jsou  pak stimuly,  které  tyto 

pocity vyvolaly

• otázky  demografické  a  kontextové –  týkají  se  identifikace  jedince:  věk,  plat, 

zaměstnání, apod.

Typy rozhovorů pak můžeme dělit na:

• strukturovaný  rozhovor  s  otevřenými  otázkami  – předem  připravený  rozhovor 

používaný, když je nutné minimalizovat množství otázek kladených dotazovanému. 

Výsledkem je pak minimální vliv tazatele na kvalitu rozhovoru. Tento typ je vhodné 

použít  v  situacích,  kdy není  možné rozhovor opakovat  anebo při  malém množství 

času, který můžeme dotazovanému věnovat

• rozhovor pomocí  návodu –  návod  je  seznam otázek  nebo  témat,  které  je  nutné 

v rozhovoru  probrat.  Tento  návod  zajišťuje,  že  všechny  potřebné  otázky  nutné 

k získání dat budou dotazovanému položeny

• neformální rozhovor – spoléhá se na spontánní tvorbu otázek v průběhu rozhovoru, 

které volně vyplynou při interakci s dotazovaným. Výhodou neformálního rozhovoru 

je zohlednění individuálních rozdílů mezi jednotlivci a možnost úpravy otázek tak, 

aby bylo dosaženo hlubší konverzace s dotazovaným. Nevýhodou je pak velká časová 

náročnost

• narativní rozhovor – vychází ze skepse vůči získávání dat stylem otázka-odpověď. 

Během narativního rozhovoru není dotazovaný vystaven standardizovaným otázkám, 

ale je povzbuzován k samostatnému vyprávění

• fenomenologický rozhovor – je zaměřen na historii života dotazovaného, při tomto 

rozhovoru je nutné, aby dotazovaný sám konstruoval část rozhovoru a objasňoval své 

jednání v konkrétních situacích. [6]
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 3  Analýza managementu oddílu vzpírání Sokol 
Moravská Ostrava 1

Pro správnou analýzu managementu oddílu vzpírání Sokol Moravská Ostrava 1 je třeba 

správně  zmapovat  pozici  oddílu  v  hierarchii  Sokolu,  finanční  situaci  a  práci,  kterou 

management oddílu provádí.  

 3.1 Příjmy klubu

Finanční příjmy klubu jsou jednou ze dvou hlavních složek, na kterých závisí fungování 

a existence oddílu vzpírání. Oddíl je závislý na několika zdrojích příjmu, které v této části své 

bakalářské práce podrobně rozeberu a pokusím se tak co nejpřesněji nastínit jakým způsobem 

a jaké množství finančních prostředků se do klubu dostává.

 3.1.1 Příjmy z dotací a grantů

Nejprve si vymezme rozdíl mezi dotací a grantem.

Dotace je forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního 

nebo územního rozpočtu . Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel.

Grant je účelový příspěvek na veřejně prospěšný účel,  získává se zpravidla  ve veřejné 

soutěži  a  po  předložení  projektu.  Je  určen  k  podpoře  vědeckých,  výzkumných,  případně 

i kulturních projektů. Je poskytována institucemi.

 3.1.2 Granty poskytnuté Státním a územním rozpočtem

Vzpěračský  oddíl  Sokol  Moravská  Ostrava  1  získává  každým rokem granty  od  města 

Ostravy a obvodu Moravská Ostrava, které jsou klubu přiděleny na základě žádosti podané 

managementem klubu  na  úřední  místa  těchto  územních  pracovišť.  Žádosti  jsou  následně 

vyhodnoceny  a  dle  uvážení  města  je  pak  oddílu  přidělena  stanovená  částka  finančních 

prostředků, jejichž využití je vázáno smluvními podmínkami o využití poskytnutého grantu.
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Tyto peněžní prostředky musí být plně využity a jejich využití  musí být zpětně účetně 

doloženo  jejich  poskytovateli.  V  případě  nevyužití  všech  finančních  prostředků  oddílu 

územními celky poskytnutých pak dochází k navrácení těchto prostředků zpět městu.

V minulém roce zažádal vzpěračský oddíl město Ostravu o grant na rozvoj práce s mládeží, 

nákup materiálního vybavení a zdravotního vybavení. Obvod města Moravská Ostrava pak 

žádal  o  poskytnutí  grantu  na  zakoupení  sportovního  vybavení  a  rozšíření  informačních 

technologií.

Oba tyto granty byly posouzeny jako přípustné a město Ostrava i obvod Moravská Ostrava 

poskytly potřebné finanční prostředky, o které si oddíl zažádal.

Výše těchto grantů pak činila padesát tisíc korun poskytnutých městem plus pět tisíc korun 

na organizaci významné soutěže, kterou je Velká cena Ostravy ve vzpírání. Obvod Moravská 

Ostrava pak poskytl oddílu peněžní prostředky ve výši deset tisíc korun.

 3.1.3 Dotace poskytnuté organizací Sokol

Česká Obec Sokolská je dělena do čtyřiceti dvou územních celků, rozdělených podle krajů, 

které se nazývají Župy. Župy Sokolské jsou tvořeny tělocvičnými jednotami, které se skládají 

z oddílů. Z tohoto rozdělení je vidět, že základní jednotkou ČOS je oddíl.

Pro dotace poskytnuté organizací Sokol je nejprve nutné vysvětlit, jakým způsobem jsou 

finanční dotace v Sokolu rozdělovány.

Česká Obec Sokolská na základě zasedání výboru na ČOS konajícího se dvakrát ročně, 

který  rozhoduje  o  rozpočtu  a  hodnotí  výsledky  hospodaření,  uvolní  stanovené  množství 

finančních  prostředků,  které  jsou  přesunuty  do  čtyř  center.  Tyto  skupiny  se  skládají 

z výborového  oddílu  mládeže,  sportovní  základny  mládeže,  vybraného  oddílu  dospělých 

a výkonnostního oddílu dospělých.

Na základě sportovních výkonů členů daného oddílu má pak oddíl možnost začlenit se do 

jednoho nebo více z těchto center a v závislosti  na tom, ve které skupině je zařazen pak 

zažádat o poskytnutí finančních prostředků nutných pro rozvoj oddílu.

V současné době je oddíl  vzpírání Sokol Moravská Ostrava 1 zařazen do dvou ze čtyř  

dotovaných skupin. Tyto skupiny jsou vybraný oddíl mládeže a výkonnostní sport dospělých.
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Vzpěračský oddíl podal žádost o dotaci do obou center, ve kterých je zařazen a od obou mu 

byla poskytnuta dotace.

Vybraný oddíl mládeže poskytl klubu čtyřicet tisíc korun a výkonnostní sport dospělých 

poskytl osmdesát tisíc korun. Tyto finance nejsou vázány účelovým využitím, a proto je oddíl  

může využít podle svých potřeb. Jedinou podmínkou při používání těchto finančních zdrojů 

je, že oddíl musí 27% z této částky použít na zaplacení provozu prostor, které používá pro 

svou sportovní činnost.

 3.1.4 Dotace poskytnuté sportovním centrem mládeže

Sportovní centrum mládeže je organizace sdružující sportovce a trenéry určité výkonnostní 

úrovně, kdy tato úroveň je přesně daná stanovami tohoto centra.

Sportovní  centrum  mládeže  (dále  jen  SCM)  je  centrem  spadajícím  pod  ministerstvo 

školství a je součástí ČSV. Funkcí tohoto centra je rozvíjet základnu a výkonnost různých 

sportovních  odvětví,  připravovat  nadějné  sportovce  k  dalšímu  sportovnímu  vývoji 

a poskytnout jim tak možnost zlepšit svůj výkon a připravit je na možnou dráhu reprezentanta 

České Republiky v daném sportovním odvětví.

Každý druh sportu má jiná kritéria výběru sportovců do tohoto centra. Sportovci a trenéři  

jsou tak vybíráni pro každé sportovní odvětví jinak.

Pro vzpírání platí, že SCM je součástí českého svazu vzpírání a výběr sportovce je omezen 

jeho věkem, jeho výkonem a hmotností. Tyto kategorie jsou přesně vymezeny stanovami ČSV 

a SCM.

Na základě stanov se pak podle výkonu a hmotnosti  vypočítává číselná hodnota podle 

koeficientů Sinclairovy tabulky. V hmotnostním rozmezí od 56 do 150 Kg je každé hmotnosti, 

kdy  rozdílový  stupeň  tvoří  100  g,  přiřazen  koeficient,  kterým  je  násobena  hmotnost 

vzpěračem vzepřená.

 Platí tedy, že sportovec s nižší tělesnou hmotností potřebuje pro dosažení určité hodnoty 

sinclairových bodů vzepřít  menší  hmotnost než sportovec s vyšší  tělesnou hmotností.  Pro 

výpočet  této číselné hodnoty se používá součet  vzepřených hmotností  ve dvou závodních 
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disciplínách, kterými jsou trh a nadhoz. Výsledný koeficient je pak kritériem pro zařazení 

sportovce do SCM.

Věkové rozmezí sportovců je stanoveno na 15 až 20 let. Mimořádně mohou být do SCM 

zařazeni  sportovci  mladší  15  let  a  sportovci  ve  věku  do  23  let.  Pro  zařazení  sportovců 

mladších 18 let je pak nutný souhlas rodičů.

Výběr  trenéru  do  SCM je  pak  řízen  podle  úspěšnosti  chovanců,  které  trenér  vede  ve 

vzpěračské soutěži. Výsledky jsou hodnoceny celoročně a na základě vyhodnocení úspěšnosti 

sportovců některého z vzpěračských oddílů je na konci vzpěračské sezóny rozhodnuto, kteří 

trenéři dostanou od SCM finanční prostředky.

Z toho vyplývá, že nezáleží na celkovém umístění oddílu v soutěži družstev, ale na výkonu 

jednotlivých sportovců. Může tedy nastat situace, kdy trenér a člen oddílu, který se v soutěži 

neumístil na předních pozicích, mohou být do SCM vybráni.

Přidělení peněžních prostředků následně probíhá tak, že hodnota finančních prostředků pro 

jednotlivé kluby závisí na tom, kolik členů oddílu je do SCM zařazeno. Peněžitá hodnota 

klubu  poskytnuta  činí  pro  rok  2012  450  Kč  za  jednoho  sportovce.  Peněžní  prostředky 

přidělené trenérovi se odvíjejí od počtu sportovců, které vede.

Oddíl vzpírání Sokol Moravská Ostrava 1 má v SCM zařazeny tři sportovce a jednoho 

trenéra. Finanční prostředky poskytnuté oddílu SCM pak pro rok 2012 činily 16 200 Kč pro 

sportovce a celoroční trenérský plat 30 000 Kč. Trenérský plat je vyplácen čtvrtletně.

 3.1.5 Sponzorské dary

Spolupráce se sponzory je pro Ostravsky vzpěračský oddíl značně složitá a proměnlivá. 

Spolupráci  ovlivňuje  velké  množství  vnějších  i  vnitřních  faktorů,  které  ve  výsledku tvoří 

značnou řadu překážek, které musí management oddílu překonávat.

Hlavní nevýhodou pro spolupráci se sponzory je pro vzpěračský oddíl město, ve kterém se 

nachází.  Vzhledem  k  velikosti  města  Ostravy  a  množství  sportů  a  sportovních  center 

v Ostravě se nacházejících je velmi složité přesvědčit sponzora pro spolupráci. V Ostravě se 

sponzoring soustřeďuje především na vetší a mediálně známější sportovní kluby. Důvodem je 

možnost zviditelnění poskytovaná sponzorovi při účasti klubu na různých soutěžích.
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Sponzoring ve vzpírání je vzhledem k velikosti sportu a jeho mediální známostí spojen 

výhradně  a  jen  s  osobním  a  přátelským  vztahem  mezi  sportovci,  vedením  klubu 

a potenciálním  sponzorem.  Ve  všech  případech,  se  kterými  jsem  se  při  analyzování 

marketingu Ostravského vzpěračského oddílu setkal se jednalo o sponzorské dary poskytnuté 

přáteli členů, jejich příbuznými nebo rodiči juniorů.

Výše sponzorských darů poskytnutých klubu není  stálá.  Velikost  finančních prostředků 

získaných touto cestou pro oddíl se každoročně mění. Pro rok 2012 se oddílu nepovedlo získat 

pomocí sponzorských darů žádné peněžní prostředky.

 3.1.6 Příjmy z členských příspěvků.

Členské  příspěvky  jsou  v  Ostravském  oddílu  vzpírání  vybírány  na  období  jednoho 

kalendářního roku. Splátka příspěvku může být provedena vcelku na začátku každého nového 

kalendářního roku. Druhou možností platby příspěvku je rozdělení částky na dva stejné celky 

a platba probíhá jednou za 6 měsíců, to znamená v prvním a sedmém měsíci kalendářního 

roku.

Výše členských příspěvků závisí na stáří člena a je rozdělena do tří skupin, kterými jsou 

junioři, dospělí a důchodci.

Vzhledem k poměrně malé členské základně vzpěračského oddílu není  finanční  příjem 

z členských  příspěvků  vysoký.  Při  srovnání  s  ostatními  příjmy  oddílu  ale  tvoří 

nezanedbatelnou položku příjmu klubu. 

Za rok 2012 vybral Ostravský vzpěračský oddíl na členských příspěvcích 50 000 Kč.

V následující tabulce můžeme pozorovat celkový příjem vzpěračského oddílu.

        Tabulka 3.1. Příjmy vzpěračského oddílu za rok 2012

Zdroj: vlastní zpracování
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Zdroje příjmu Částka Jednotka
Sportovní centrum mládeže 16200 Kč

Grant města 50000 Kč
Grant obvodu 10000 Kč

Členské příspěvky 50000 Kč
Vybraný oddíl mládeže 40000 Kč

Výkonnostní sport dospělých 80000 Kč
Suma 246200 Kč



Následující koláčový graf zobrazuje finanční příjmy oddílu znázorněné v procentech.

Graf 3.1. Struktura finančních příjmu oddílu vzpírání za rok 2012

Z tohoto  grafu  můžeme vyčíst,  že  největší  část  finančních  příjmů  oddílů  tvoří  dotace 

poskytnuté klubu sdružením Sokol. Druhou složkou jsou granty poskytnuté městem Ostravou 

a obcí  Moravská  Ostrava.  Třetí  nejvýznamnější  složkou  příjmu  jsou  pro  klub  finanční 

prostředky vybrané na členských příspěvcích. Poslední a nejmenší část příjmu tvoří dotace, 

které Ostravský vzpěračský oddíl získal z dotaci poskytnutých Sportovním centrem mládeže.
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Zdroj: vlastní zpracování



 3.2 Výdaje klubu

Finanční výdaje klubu jsou druhou hlavní složkou, na které je chod a existence oddílu 

závislá.  Výdaje  klubu  můžeme  rozdělit  do  několika  hlavních  skupin  na  jejichž  popis  se 

zaměřím v této kapitole a nastíním tak jakým způsobem jsou finanční prostředky v oddílu 

využívány.

 3.2.1 Pořízení sportovního materiálu a sportovních potřeb

Tak jako každý sport má i vzpírání pro sport speciálně upravené pomůcky a potřeby. Pro 

správné vykonávání sportovních úkonů musí oddíl zajistit dostatečné množství a odpovídající 

technický stav pomůcek.

Mezi tyto pomůcky nepatří jen závaží a vzpěračské osy, ale také vybavení sportovců, jako 

jsou  dresy,  obuv,  teplákové  soupravy  a  v  neposlední  řadě  také  údržba  a  obnovování 

vzpěračské podložky.

Nejnákladnější  položkou  při  pořizování  sportovního  materiálu  a  potřeb  je  nákup 

vzpěračských os, kotoučových závaží a vzpěračských stojanů. Méně finančně nákladnou, ale 

stále výraznou položkou je nákup sportovního oblečení svěřencům.

V roce 2012 nařídilo vedení klubu pravidelnou kontrolu technického stavu sportovního 

vybavení  a  materiálu.  Při  následném  hodnocení  výsledků  kontroly  vyhodnotilo,  které 

sportovní vybavení je nutné obnovit a nakoupit. 

Mezi nutné  položky byl zařazen nákup jedné mužské vzpěračské osy, deseti nových dresů, 

čtyř párů vzpěračských bot, dvanácti  triček a desíti sportovních tašek. Zakázka na výrobu 

vybavení pro sportovce byla zadána specializovanému výrobci. Požadavky byly takové, aby 

vybavení  bylo  vyrobeno  podle  zadaných  rozměrů  a  tak,  aby  reprezentovalo  Ostravský 

vzpěračský oddíl.

Pro nákup tohoto vybavení byly použity finanční prostředky, které oddíl získal z grantů 

poskytnutých městem a dotací získaných od sdruženi Sokol. 

První tabulka zobrazuje sumarizaci finančních výdajů potřebných k nákupu sportovního 

materiálu a sportovních potřeb.
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Tabulka 3.2: Výdaje k nákupu sportovního materiálu a potřeb

Sportovní materiál a potřeby Částka Množství
Cena 
celkem Jednotka

Obuv 4000 4 16000 Kč
Dresy 1300 10 13000 Kč
Trika 400 12 4800 Kč
Sportovní taška 500 10 5000 Kč
Mužská vzpěračská osa 26000 1 26000 Kč
Suma   64800 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

 3.2.2 Nákup farmaceutik a lékařského materiálu

Farmaceutika potřebná pro vzpírání jsou medikamenty a podpůrné látky.

 Ve vzpírání tak jako v každém sportu existuje listina povolených podpůrných prostředků, 

které může sportovec používat k zvýšení sportovního výkonu. Při následných dopingových 

testech pak není sportovec trestně postihnut, když jsou v jeho organismu tyto látky nalezeny.

Podpůrné  látky,  které  oddíl  v  roce  2012  nakoupil  jsou  například  Creatin,  iontové 

a energetické nápoje.

Lékařský materiál jsou pomůcky potřebné k ošetření případného zranění sportovce anebo 

pomáhající  regeneraci  sportovce.  Mezi  tyto  pomůcky  patří  například  chladivé  gely  nebo 

spreje, které se aplikují na poraněnou část těla, například klouby a svaly.

Pomůcky  pro  regeneraci  jsou  pak  látky  napomáhající  sportovci  po  vysoké  tréninkové 

zátěži zregenerovat jeho fyzické a psychické fondy. Tyto pomůcky jsou například masážní 

emulze a tablety obsahující prvky potřebné k regeneraci jako je hořčík nebo některé vitamíny.

 3.2.3 Mzdy trenérů a finance vyplácené sportovcům

 Výše  trenérských mezd jsou určeny stanovami  vzpěračského oddílu  a  jsou  vypláceny 

dvakrát  ročně.  V Ostravském vzpěračském oddílu  působí  dva  trenéři.  První  z  trenérů  je 

specializován na mládež a dorostence druhý pak na ženy a muže.

Plat každého z trenérů činí 24 000 Kč ročně. Z toho údaje pak vyplývá, že výsledná částka 

vyplácená jako mzda obou trenérů je 48 000 Kč ročně.
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Ostravský  vzpěračský  oddíl  v  momentální  době  nemá  s  žádným  ze  svých  sportovců 

uzavřenou sportovní smlouvu a nevyplácí tak žádnému ze sportovců pravidelnou mzdu.

Finance  vyplácené  sportovcům můžeme  rozdělit  do  dvou  skupin,  které  jsou  cestovné 

a odměny za sportovní výkon.

Cestovné jsou náklady spojené s přepravou sportovce na místo konání sportovní soutěže 

jednotlivců nebo družstev.

Systém  cestovného  je  v  Ostravském  vzpěračském  oddílu  nastaven  tak,  že  sportovec 

nepředkládá vedení oddílu účetní doklad k zpětnému proplacení. Oddíl sám zajišťuje dopravu 

sportovců  na  místo  konání  soutěže  a  zařizuje  sportovcům způsob jakým budou na  místo 

přepraveni.

Odměny za sportovní výkon jsou finance vyplácené oddílem sportovci. Výše odměn záleží 

na  výkonu,  který  sportovec  na  oddílových  soutěžích  družstev  vykoná.  Peněžitá  hodnota 

odměny je stanovena oddílem.

Nárok  na  odměnu  má  sportovec,  který  na  soutěži  družstev  dosáhl  výše  alespoň  305 

Sinclairových  bodů.  Základní  částka  odměn  je  stanovena  na  500  Kč a  s  každým dalším 

Sinclairovým bodem roste  hodnota  odměny o  100 Kč.  Platí  tedy,  že  sportovec,  který  na 

soutěži dosáhl svým výkonem například 315 Sinclairových bodů dostane od oddílu finanční 

odměnu  1 500 Kč.  

 3.2.4 Provoz sportovních prostor

Náklady na provoz sportovních prostor jsou spojeny s placením nájmu a energií. Výhodou 

Ostravského vzpěračského oddílu je to, že nemusí platit měsíční nájem. Sídlo vzpěračského 

oddílu se totiž nachází v budově, kterou vlastní sdružení Sokol. Klubu tak odpadá značná 

finanční zátěž.

Mezi náklady na energie můžeme zařadit spotřebu elektrické energie a náklady spojené 

s platbou za teplo a vodu.

Běžný  provoz  sportovního  oddílu  v  rámci  tréninkového  procesu  a  případných  soutěží 

družstev je spojen se spotřebou těchto energií. Ostravský vzpěračský oddíl však platí pouze 
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roční paušální poplatek za tyto energie. Poplatek činí 27% z dotací, které oddíl získává od 

sdružení Sokol.

Mimo tyto  paušální  poplatky pak oddíl  odvádí  platby za  náklady spojené  s  provozem 

sauny. Náklady na provoz saunového zařízení v roce 2012 činily 20 000 Kč.  

  

 3.2.5 Ostatní náklady

Mezi ostatní náklady patří  výdaje spojené s  organizací  soutěže Velká  cena Ostravy ve 

vzpírání žen.

Tato soutěž se koná jednou ročně a náklady na její  pořádání činí 5 000 Kč, které jsou 

odebrány z grantu, který oddílu poskytlo město Ostrava.

Následující tabulky zachycují peněžitou hodnotu výdajů Ostravského vzpěračského oddílu. 

Následná tabulka pak zobrazuje celkové výdaje a sumarizaci výdajů vzpěračského oddílu 

za celý rok 2012.

 Tabulka 3.3: Výdaje vzpěračského oddílu za rok 2012

Zdroj: vlastní zpracování

Z  následujícího  grafu  zobrazujícího  výdaje  klubu  procentuálně  můžeme  vyčíst,  které 

položky výdajů jsou nejnákladnější a nejvíce finančně zatěžují vzpěračský oddíl. 
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Výdaje klubu Částka Jednotka
Sportovní materiál a potřeby 64800 Kč
Farmaceutika a lékařský materiál 42000 Kč
Mzdy a finance vyplácené sportovcům 82000 Kč
Provoz a energie 52400 Kč
Ostatní náklady 5000 Kč
Suma 246200 Kč



Graf 3.2: Struktura výdajů vzpěračského oddílu za rok 2012

Z grafu vyobrazeného nad tímto textem můžeme vyčíst,  které položky nejvíce zatěžují 

Ostravský oddíl vzpírání.

Nejnákladnější  položkou  na  listině  výdajů  jsou  potřeby  nutné  k  nákupu  vybavení. 

Nákupem vybavení  myslíme  náklady  spojené  s  nákupem sportovního  materiálu  a  potřeb 

a s nákupem  farmaceutik  a  lékařského  materiálu.  Tyto  výdaje  v  součtu  tvoří  43%  všech 

výdajů klubu.  V pořadí  druhou položkou jsou výdaje spojené s  vyplácením mezd trenérů 

a financí  pro  sportovce.  Tato  položka  činí  33%  celkových  výdajů.  Třetí  nejnákladnější 

položkou jsou výdaje spojené s paušální platbou za energie,  kterou oddíl  odvádí sdružení 

Sokol.

Tyto tři  složky jsou svou finanční náročností  přibližně na stejné úrovní a všechny tyto 

složky  nezanedbatelně  ovlivňují  tok  finančních  prostředků  oddílu.  Poslední  a  nejmenší 
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33,31%

21,28%

2,03%

Struktura výdajů vzpěračského oddílu za rok 2012

Sportovní materiál a potřeby
Farmaceutika a lékařský 
materiál
Mzdy a finance vyplácené 
sportovcům
Provoz a energie
Ostatní náklady

 
Zdroj: vlastní zpracování



složkou  výdajů  jsou  ostatní  výdaje,  které  prakticky  minimálně  ovlivňují  tok  finančních 

prostředků ve vzpěračském oddílu.

 3.3 SWOT analýza

Tabulka 3.4: SWOT analýza oddílu vzpírání

Pomocí SWOT analýzy bude zhodnocen management Ostravského vzpěračského oddílu. 

Tato analýza hodnotí silné (S) a slabé (W) stránky uvnitř oddílu a vnější faktory, kterými jsou 

příležitosti  (O)  a  ohrožení  (T)  klubu.  Jako  vstupní  data  pro  analýzu  bylo  použito  mé 

pozorování oddílu a rozhovor s manažerem a trenérem oddílu, Mgr. Radimem Kozlem. 

 3.3.1 Silné stránky

Do  silných  stránek  klubu  řadíme  pozitivní  podmínky,  které  klubu  umožňují  získat 

konkurenční výhodu nad ostatními kluby. Mezi silné stránky klubu řadíme: 
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Silné stránky Slabé stránky

Příležitosti Ohrožení

-Výsledky sportovců,                                                  
-tradice,                                                                     
-práce s mládeží,                                                        
-úroveň trenérů,                                                          
-lokalita,                                                                    
-kontakty.

-Nedostatečné personální zajištění,                              
-propagace,                                                                
-internetové stránky,                                                   
-neznámost vzpírání,                                                   
-spolupráce se sponzory,                                            
-finanční politika.

-Internetové stránky,                                                   
-kontakty,                                                                  
-mládež,                                                                    
-sponzoring,                                                               
-spolupráce s médii.

-Konkurence,                                                             
-změna dotační politky,                                               
-demografická křivka,                                                  
-vývoj společnosti.

 
Zdroj: vlastní zpracování



• výsledky sportovců v soutěžích jednotlivců a družstev se pohybují mezi nejlepšími 

v celorepublikovém hodnocení

• dlouholetá tradice vzpírání v Ostravě

• Ostravský vzpěračský oddíl má velmi dobré výsledky práce s mládeží, což dokazují 

i výkony  sportovců,  kteří  se  umisťují  na  medailových  pozicích  při  soutěžích 

jednotlivců i družstev. Další důkaz dobré práce s mládeží je i fakt, že tři z dorostenců 

jsou zařazeni do SCM

• kvalitní trenéři s dlouholetou tradicí a viditelnými sportovními úspěchy na Evropské 

úrovni

• lokalita  –  umístění  sportovních  prostor  v  budově,  kterou  vlastní  sdruženi  Sokol 

poskytuje výhodu toho, že klub nemusí platit nájem, pouze výdaje za energie

• kontakty – výhodou oddílu jsou dobré kontakty, které má oddíl navázány s vedením 

v ČSTV

 3.3.2 Slabé stránky

Mezi slabé stránky managementu řadíme vnitřní negativní podmínky snižující výkonnost 

a potenciál oddílu. Mezi slabé stránky oddílu patří:

• špatná správa internetových stránek

• nedostatečná propagace oddílu, která má za následek špatnou komunikaci s veřejností

• malá známost vzpírání v ČR

• špatná  práce  se  sponzory  související  s  nedostatečným  personálním  zajištěním 

a špatnou propagací oddílu

• finanční politika – slabou stránkou oddílu je finanční politika, kterou je momentálně 

závislá pouze na financích poskytnutých oddílu městem Ostravou a sdružením Sokol
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 3.3.3 Příležitosti

Příležitosti patří do skupiny vnějších faktorů ovlivňujících fungování managementu oddílu. 

Příležitostmi rozumíme současné nebo budoucí podmínky, které jsou příznivé pro současný 

nebo také budoucí rozvoj oddílu. Tyto příležitosti mohou pozitivně působit na klub: 

• internetové stránky – zlepšení správy internetových stránek může zlepšit komunikaci 

oddílu s veřejností

• navázaní dobrých vztahů s členy sportovních komisí města Ostravy

• mládež – rozšíření povědomí o vzpírání mezi mládeží je příležitosti, která může do 

oddílu přivézt nové jedince a rozšířit tak členskou základnu. Dobří jedinci pak mohou 

pomoci oddílu získat z dotací a grantů pro oddíl další finanční prostředky

• sponzoring – navázání kontaktů se sponzory může být dalším zdrojem příjmu oddílu

• zlepšení spolupráce s médii – lepší spolupráce s médii zvýší známost vzpírání mezi 

veřejností

 3.3.4 Ohrožení

Druhý  z  prvků  vnějšího  prostředí,  který  také  ovlivňuje  management  oddílu.  Jedná  se 

o současné či  budoucí prvky vnějšího prostředí,  které mohou nepříznivě ovlivnit  současné 

nebo budoucí podmínky v oddílu. Mezi možné druhy ohrožení patří:

• konkurence – v současné době se rozvíjí velké množství sportovních center,  které 

poskytují veřejnosti spoustu možností k sportování a vytváří tak vzpěračskému oddílu 

konkurenci

• změna dotační politiky – pokud město nebo Sokol změní svou dotační politiku může 

dojít  k  situaci,  kdy vzpěračský  oddíl  přijde  o  značnou  část  finančních  prostředků 

nutných k provozu

• demografická křivka – nízká porodnost v ČR každoročně zmenšuje množství mládeže, 

ze které by mohl oddíl získat nové členy
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• vývoj  společnosti  –  společnost  se  ubírá  technickým  směrem  a  mnoho  rodičů  již 

nevede své potomky k tělesným aktivitám, tím se snižuje potencionální zájem mládeže 

o vzpírání

 3.4 Rozhovor

Váš názor na ekonomickou krizi, postihla vás ?

Ekonomická krize nemá dopad na oddíl, který v momentální době z peněz sponzorů netěží 

a oddíly, které se sponzory spolupracují těží hlavně ze sponzorů s nimiž mají osobní kontakty.  

To znamená, že sponzor dodává oddílu peníze i v době ekonomické krize, a příjem oddílu se 

proto nemění. Vzhledem k dalším zdrojům příjmu oddílu, které nevycházejí z ekonomické 

činnosti,  nemohu  říci,  že  by  oddíl  nějakým  významným  způsobem  ekonomická  krize 

ovlivnila.

Pracujete s dětmi a mládeží ?

Ano pracujeme. Děti a mládež jsou prakticky jedinou městem dotovanou skupinou. A na 

příchodu této skupiny závisí funkce oddílu, nejen člensky, tím myslím výchovu budoucích 

členů  a  tím  pádem  udržení  a  rozšíření  členské  základny,  ale  i  finančně.  Klub  s  nižším 

rozpočtem  nemá  možnost  nákupu  sportovců  a  zajištění  si  tak  dobré  umístění  v  soutěži 

družstev a nemá jinou možnost než si mládež vychovat. Dobré výsledky v soutěži družstev 

jsou důležité při žádosti o grant podávané městu. Vždy je lepší žádat o grant a mít důkaz 

o tom, že práci, kterou děláte, děláte dobře. 

Jaká je podle vás funkce sportovního manažera ?

Nejsem ekonomicky vzdělaný,  ale  z  mé  dlouhodobé  práce  manažera,  kterou  v  oddílu 

vykonávám, můžu říct,  že  pro tak  malý  oddíl  a  sport  jako je  vzpírání  jsou funkce,  které 

manažer vykonává hlavně administrativní.  Tím myslím hlídání příjmů a výdajů, sledování 

sdělovacích prostředků, které oznamují termíny mimořádných grantů a v termínu odevzdávat 

vyúčtování grantů jejich poskytovateli. 

Takže si nemyslíte, že je nutné mít ekonomické vzdělání ?
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Jsem přesvědčen, že ekonomické vzdělání  není nutností,  ale  připouštím,  že je vzdělání 

obrovské plus.

Využíváte sponzory ?

Ztotožnit sponzoring s byznysem je ve vzpírání prakticky nemožné, a proto  je i spolupráce 

se  sponzory  náročná.  V devadesáti  procentech  případů  je  sponzoring  ve  vzpírání  spojen 

s osobní angažovaností sponzora ve sportu a s jeho chutí klubu pomoci. Pro Ostravský oddíl 

vzpírání  je  problémem sponzoringu také velikost  města,  dobře fungující  kluby v menších 

městech mají výhodu toho, že jsou mezi obyvateli známé, a tak se mnohem častěji stane, že 

místní  podnikatel  bude  chtít  sponzorovat  daný  vzpěračský  oddíl.  Dalším  problémem 

sponzoringu je určitě legislativa, která není pozitivně nakloněna pro sponzory a od možné 

investice sponzory odrazuje.

Takže pokud by váš oddíl byl v menším městě byla by pro vás spolupráce jednodušší?

Tohle je hodně složitá otázka, ale řekl bych, že ano, pokud srovnám naši situaci například 

s boskovickým nebo rotavským oddílem. Obě dvě tyto města jsou malá a vzpírání je jedním 

z největších a nejúspěšnějších sportů v nich. Pokud lidé vidí, že ten klub funguje jak má a jsou 

znát jeho dobré výsledky, tak je jasné, že jejich chuť podpořit tyto oddíly bude mnohem větší. 

Navíc mají tyto oddíly výhodu prakticky nulové konkurence a tak, když už se někdo rozhodne 

sponzorovat spor,t je volba pro něj prakticky jasná.

Spolupracujete nějakým způsobem s médii?

S médii spolupracujeme naprosto minimálně. Dalo by se říci, že nemáme prakticky žádné 

kontakty například s  novináři  nebo fotografy.  Navíc je to takový začarovaný kruh, dokud 

o sobě v médiích nedáte více vědět, tak o vás nebude mít veřejnost zájem. No a protože o vás  

nemá zájem veřejnost, nevyhledávají vás ani média.

Myslíte si, že tato nízká spolupráce s médii ovlivňuje sponzoring vašeho oddílu?

Naprosto souhlasím s tím, že je to jeden z hlavních prvků ovlivňujících sponzory. Žádný 

sponzor  nebude mít  zájem sponzorovat  sport,  ve  kterém se  nedostane  do  povědomí  širší 

veřejnosti. Sponzoring je v dnešní době velký byznys a ten bohužel my v momentální době 

sponzorům nabídnout nemůžeme.
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Jak vidíte současné možnosti uplatnění absolventa Sportovního managementu?

Vzhledem k množství  studentů,  kteří  každoročně dostudují  vidím uplatnění  absolventa 

velmi negativně. Dle mého názoru v Ostravě existují asi čtyři velké sporty, které jsou fotbal, 

hokej,  basketbal  a  volejbal,  ve  kterých  je  možné  se  plně  uplatnit  a  živit  se  touto  prací. 

V menších klubech je možné se uplatnit, ale nevěřím tomu, že je možné se tou prací uživit. 

Myslím, že většina absolventů se uplatní ne ve sféře sportovní, ale ekonomické.

Jaký je váš manažerský cíl ?

Můžu říci, že výsledky, kterých náš oddíl dosahuje, jsou vzhledem k jeho velikosti velmi 

kvalitní.  Toto  tvrzení  dokládá  například  umístění  jako  třetí  nejúspěšnější  klub  v  soutěži 

jednotlivců i družstev. Na sportovní úrovni je tím pádem můj cíl tento stav udržet. Z toho 

jasně vyplývá,  že mým ekonomickým cílem je udržovat situaci tak, abych zajistil  vhodné 

podmínky potřebné k stálé sportovní úrovni.

Mým osobním cílem,  který  s  managementem úzce  nesouvisí  je  vychovat  z  některých 

jedinců takové sportovce,  kteří  budou mít  možnost  zvolit  si  mezi  dráhou profesionálního 

sportovce nebo jiným civilním zaměstnáním.
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 4 Shrnutí výsledků šetření, návrhy, doporučení

Po analýze všech nasbíraných dat týkajících se finančního toku jsme zjistili,  že výdaje 

klubu se rovnají jeho příjmům.

 Tato  situace  sice  klub  nezadlužuje,  což  je  pozitivní,  na  druhé  straně  však  oddílu 

nezůstávají žádné volné finanční prostředky, kterými by mohl manipulovat.

Analýza rozhovoru s trenérem oddílu,  který zastává i manažerský post, a prozkoumání 

výsledků SWOT analýzy jsme dospěli  k zjištění několika silných stránek oddílu.  Odhalili 

jsme  však  i  velké  množství  nedostatků,  které  mají  negativní  dopad  na  management 

a ekonomický rozvoj oddílu.

Mezi  největší  nedostatky  oddílu  pak  patří  špatná  spolupráce  se  sponzory  a  minimální 

komunikace  s  médii  a  veřejností.  Dalším  nedostatkem,  který  má  negativní  dopad  na 

management oddílu je nedostatečné personální zastoupení.

 4.1 Návrhy na zlepšení financování

Zlepšení financování by mělo probíhat v několika krocích. Tyto kroky na sebe navazují 

a jsou skupinou navzájem se ovlivňujících operací. A proto i při určité posloupnosti postupů 

bude neustále  docházet  k interakci  mezi  nimi.  Neplatí  zde,  že pokud nebude posloupnost 

postupů dodržena, tak nedojde ke zlepšení situace.

 4.1.1 Rozšíření personálu managementu

V současné době spravuje management celého oddílu pouze jeden člověk, který zastává 

všechny činnosti s tímto postem spojené. Povinností manažera je ovšem tolik, že je jeden 

člověk není schopen v reálném čase stíhat. 

Z tohoto důvodu se domnívám, že prvním krokem k zlepšení finanční situace oddílu je 

přijetí dalšího manažera nebo alespoň konzultanta, který má dobré komunikační a organizační 

schopnosti.
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Tento  nově  přijatý  konzultant  by  pak  měl  zajišťovat  spolupráci  oddílu  se  sponzory 

a navazovat kontakty s médii.

Nevýhodou, kterou sebou tento návrh nese je vysoká mzdová náročnost manažerů. Oddíl 

by  pak  musel  zvážit  jestli  příjem  finančních  zdrojů,  které  spoluprací  s  nově  přijatým 

manažerem získá, pokryje náklady na mzdu manažerem požadovanou a bude tak vykazovat 

zisk. Řešením této situace by mohla být pomoc od sdružení Sokol.

Sokol je již od svého založení dobrovolnickou organizací, kdy jedinci nevykonávají práci 

spojenou s jejich pozicí za účelem zisku. Ideálním řešením by tedy bylo získat pro spolupráci 

některého z členů Sokola, který se orientuje v ekonomické situaci a je schopen zastat práci 

manažera.

Výsledkem této spolupráce by pak bylo oddělení trenérských a manažerských povinností. 

Trenér i manažer by se pak mohli soustředit jen na povinnosti spojené s jejich postem.

 4.1.2 Navázání kontaktů s médii a veřejností

Navázáním kontaktu s médii se oddíl zviditelní pro veřejnost a zvýší se tak jeho šance na 

rozšíření členské základny nebo možného sponzorského daru.

Pokud se oddílu nepovedlo získat  pomocného manažera je pravděpodobné,  že zvýšená 

komunikace oddílu s médii a tím i vetší povědomí veřejnosti napomůže k tomu, aby tento 

pomocný manažer získal zájem pro oddíl pracovat.

 4.1.3 Zlepšení spolupráce se sponzory

Finálním krokem pak je spolupráce se sponzory. V této fázi by už měl být oddíl více znám 

veřejnosti a mít rozšířen personál managementu. Častější zobrazování oddílu v médiích by 

pak  mělo  pozitivně  ovlivnit  zájem  sponzorů  o  vzpěračský  oddíl  a  jejich  ochotu  oddíl 

sponzorovat.

Tato fáze je spojena s  hodinami tvrdé práce a  rozhovorů,  které  budou muset manažeři 

oddílu vykonat.

43



Výraznou  pomoc  navázání  vztahu  mezi  oddílem a  sponzorem může  zajistit  vytvoření 

takzvaného sponzorského balíčku.

 4.1.4 Sponzorský balíček

Sponzorský  balíček  je  písemně  dokumentován  a  doložen  určitou  cenou.  Jedná  se 

o specifikaci  rozsahu  a  úrovně  nabízených  výkonů  sportovního  klubu,  organizace  za 

poskytnutí finančních prostředků ze strany sponzora. Ceny se mění v závislosti na velikosti 

organizace, akce, rozsahu, zúčastněných sponzorů.

Sponzorský balíček by měl obsahovat rozdělení do několika úrovní tak, aby se sponzor 

mohl rozhodnout, která možnost pro něj bude nejpřijatelnější.

Základní sponzorský balíček by mohl obsahovat tyto prvky:

• reklamy na oděvech a sportovním úboru závodníku

• poskytnutí prostor k vyvěšení reklamních bannerů pro zviditelnění sponzora

Tento základní balíček by měl požadovat částku 5 000 Kč za poskytnuté protislužby.

Sponzorský balíček střední úrovně by měl obsahovat prvky základního balíčku obohacené 

o další prvky jako jsou:

• reklamy na upoutávkách upozorňujících na konání soutěže

• reklamy na internetových stránkách

• reklamu na vstupenkách

Peněžitá hodnota sponzorského balíčku střední úrovně pak bude činit 15 000 Kč.

Sponzorský balíček  nejvyšší  úrovně pak bude obsahovat prvky předchozích dvou úrovní 

a zároveň bude sponzorovi nabízet další možnosti zviditelnění jako jsou:

• zmínění sponzora při vyhlašování během závodů

• označení sponzora titulem hlavní nebo generální sponzor
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• vyhrazení plochy o rozměrech dva krát dva metry pro umístění reklamního banneru 

upozorňujícího  na  sponzora  v  nejlépe  viditelné  části  haly,  ve  které  se  vzpěračská 

soutěž odehrává

Cena sportovního balíčku nejvyšší úrovně bude činit 35 000 Kč.

Důležitým  prvkem  při  tvorbě  těchto  sponzorských  balíčků  by  pak  měla  být  možnost 

nabídnout sponzorovi dlouhodobou spolupráci. Výhodou této dlouhodobé spolupráce by pak 

byly jisté benefity pro sponzora, kterými by mohly být například:

• procentuální slevy závislé na období, po které bude se sponzorem uzavřena smlouva

• pořádání  exhibičních  vzpěračských  závodů,  při  kterých  by měl  sponzor  a  členové 

sponzorské  firmy  možnost  účastnit  se  těchto  závodů  a  vyzkoušet  si  tak  vzpírání 

a zakusit pocit soutěžní atmosféry

• Ostravský vzpěračský oddíl má možnost využít prostor tělocvičny, která se nachází 

v budově, ve které oddíl sídlí. Tyto prostory by pak mohl využít k pořádání kulturních 

akcí jako jsou například setkání sportovců a sponzorů nebo pořádání plesů
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 5 Závěr

Cílem  bakalářské  práce,  který  se  dle  mého  názoru  podařilo  splnit,  bylo  analyzovat 

management  oddílu  vzpírání  Sokol  Moravská  Ostrava  1,   zjistit  jakým  způsobem  oddíl 

získává finanční  prostředky a jakým způsobem s  těmito  prostředky nakládá a  na  základě 

těchto informací navrhnout postupy, které mohou zlepšit hospodaření oddílu.

V praktické části mé práce jsem se zaměřil na analyzování slabých a silných stránek oddílu 

a jeho nedostatků, tak abych mohl následně navrhnout postupy ke zlepšení jeho funkce.

Z výsledků výzkumu jsem zjistil,  že  největší  podíl  finančních  zdrojů  oddílu  poskytuje 

město Ostrava a Česká obec sokolská.

Největší  nedostatky managementu oddílu jsou pak spolupráce s médii a sponzory.  Tyto 

nedostatky jsem se pokusil vyřešit navrhnutím přijetí nového manažera ze sdružení Sokol, 

který by měl oddílu výrazně pomoci. Dále jsem pak vytvořil návrh sponzorských balíčků, 

které zjednoduší spolupráci se sponzorem. 

Věřím, že postupy na zlepšení managementu, které jsem v této práci vypracoval mohou 

zlepšit situaci v oddílu a mohou být využity současným managementem oddílu k tomu, aby se 

zlepšila jeho funkce.
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1. Dotazník

2. Grafické vyhodnocení dotazníku
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Dotazník

Vaše pohlaví?

a) muž,

b) žena.

Váš věk?

a) 20-35 let,

b) 36-50 let,

c ) 51 a více.

Je podle vašeho názoru v ČR sponzoring malých sportu dostatečně rozšířen?

a) ano,

b) nevím,

c) ne.

Myslíte si, že je sponzoring ovlivněn mediální známostí sportu?

a) ano,

b) ne.

Myslíte si, že zájem sponzorů o malé sporty závisí na velikosti města, ve kterém má 

oddíl svou základnu?

a) ano,

b) ne,

c) nevím.

Jaké jsou podle vás hlavní problémy sponzoringu ve sportu?

a) legislativa,

b) špatná ekonomická situace 



c) nezájem potencionálních sponzorů,

d) nevím.

Grafické vyhodnocení dotazníku

Vaše pohlaví?

Váš věk?
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Je podle vašeho názoru v ČR sponzoring malých sportu dostatečně rozšířen?

Myslíte si, že je sponzoring ovlivněn mediální známostí sportu?
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Myslíte si, že zájem sponzorů o malé sporty závisí na velikosti města, ve kterém má 

oddíl svou základnu?

Jaké jsou podle vás hlavní problémy sponzoringu ve sportu?
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PROVÁDĚCÍ POKYNY PRO ČINNOST SPORTOVNÍHO 
CENTRA MLÁDEŽE

I. ÚVOD

     Výkonná  rada  Českého  svazu  vzpírání  projednala  metodický  materiál  „Zásady 

programů státní podpory sportu“ ze dne 30. září 2008 a předkládá „Prováděcí pokyny pro 

činnost  Sportovního centra mládeže“ (SCM) na období let 2009-2012, vycházející ze zásad 

Programu II. - Sportovní centra mládeže. 

Prováděcí pokyny jsou nově upraveny na zajištění účelového využití finančních prostředků 

ze státních dotací, kritéria pro jejich rozdělování a stanovení priorit v přípravě talentovaných 

sportovců k zabezpečení státní sportovní reprezentace České republiky s ohledem zejména na 

Olympijské hry 2012.

Po  vyhodnocení  úspěšnosti  jednotlivých  SCM  v uplynulém čtyřletém období  rozhodla 

výkonná rada ČSV přehodnotit stávající systém čtyř SCM, která fungovala v minulých letech 

a pro cílenější tok finančních prostředků zřídit jedno SCM při Českém svazu vzpírání (ČSV) 

s variabilním počtem odloučených pracovišť, dle zařazených sportovců, kteří splní nominační 

kritéria.

Vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých odloučených pracovišť bude prováděno vedoucím 

trenérem 1x za půl roku.  Výsledky a návrhy na opatření bude vedoucí trenér předkládat VR 

ČSV.

II. POSLÁNÍ A ÚKOLY SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE

- Výběr  talentované mládeže  ve  věkové kategorii  15-20 let  a  odborné  vedení  jejich 

sportovní přípravy.

- Koordinace  činnosti  a  péče  o  sportovně  talentovanou  mládež  ve  vzpěračských 

oddílech organizovaných v Českém svazu vzpírání.

- Vytvoření  podmínek  pro  systematické  trenérské  působení  u  kategorie  mládeže, 

zejména s ohledem na zabezpečení reprezentace České republiky.



- Vytvoření  ekonomicko-organizačních podmínek pro zabezpečení  sportovní  přípravy 

dalšího počtu talentované mládeže.

III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SCM

     Projekt počítá se zřízením jednoho SCM při ČSV, jež bude zabezpečovat péči o 50 

nejlepších sportovců,  kteří  budou vybráni  mezi  chlapci  i  dívkami ve věku 15-20 let.  Tito 

sportovci se připravují v oddílech pod vedením úvazkových trenérů. Zvláštní péče se dostane 

skupině 10-15 sportovců, kteří se budou dlouhodobě připravovat na plnění úkolů spojených se 

zabezpečením reprezentace ČR na vrcholných soutěžích.

Vedením  SCM  při  ČSV  je  pověřen  vedoucí  trenér  SCM,  který  je  přímo  podřízen 

předsedovi ČSV a rozhodnutím VR ČSV, vedoucí trenér metodicky spolupracuje s předsedou 

reprezentační komise ČSV.

IV. PLÁN ČINNOSTI SCM A ZAŘAZOVÁNÍ DO SCM

a) Do péče SCM mohou být zařazeni všichni řádně registrovaní závodníci vzpěračských 

oddílů, které jsou přímo nebo prostřednictvím TJ přihlášeny k ČSTV nebo ČOS, ve 

věku 15-20 let, jež dovrší v kalendářním roce, na který jsou zařazováni.

b) Do seznamu zabezpečovaných závodníků nelze zařadit  sportovce zařazené do RSC 

MŠMT ČR, MV ČR, MO ČR. 

c) Členy SCM mohou být studenti sportovních gymnázií.

d) Počet zabezpečovaných sportovců je omezen na 50, neboť je třeba brát  zřetel na výši 

poskytovaných finančních prostředků na sportovní přípravu.

e) Návrh  na  zařazení  sportovců  ve  věku  15-20  let  předkládá  vedoucí  trenér  SCM k 

projednání VR ČSV vždy v termínu do 15. prosince. Pokud není vyjádřen písemný 

nesouhlas s návrhem, je považován za  schválený na dané období.

f) Mimořádně  lze  zařadit  do  SCM  závodníky  věkové  kategorie  20-23  let.  Návrh 

předkládá vedoucí trenér ke schválení VR ČSV. 



g) U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do SCM nezbytný souhlas rodičů nebo 

zákonných zástupců sportovce.

h) V opodstatněných případech (např. při porušení sportovní etiky) může vedoucí trenér, 

se souhlasem VR ČSV, vyřadit sportovce z péče SCM s okamžitou platností.

i) Výkonnostní kritéria pro zařazování do SCM

U děvčat vzhledem k nízkému počtu startujících volím jako jediné hledisko Sinclairovy 

body. Limit je stanoven na 135 Sb. Což v posledním půlroce splnilo 7 dívek. Rozlišovat u 

dívek věkové kategorie vzhledem k jejich celkovému počtu nemá smysl. 

Výkonnostní limity pro chlapce

Junioři 15 let Junioři 16-17 let Junioři 18-19 let Junioři 20 let
Průměr Sb. 181,9 Průměr Sb. 230 Průměr Sb. 253 Průměr Sb. 274

Hm. Kat. limit Hm.Kat. limit Hm. Kat. Limit Hm.Kat. limit
50 kg 106 kg 50 kg 134 kg 56 kg 162 kg 56 kg 176 kg
56 kg 116 kg 56 kg 148 kg 62 kg 175 kg 62 kg 190 kg
62 kg 126 kg 62 kg 160 kg 69 kg 189 kg 69 kg 205 kg
69 kg 136 kg 69 kg 172 kg 77 kg 202 kg 77 kg 219 kg
77 kg 145 kg 77 kg 183 kg 85 kg 213 kg 85 kg 231 kg
85 kg 153 kg 85 kg 194 kg 94 kg 223 kg 94 kg 242 kg
94 kg 160 kg 94 kg 202 kg 105 kg 233 kg 105 kg 253 kg

+ 94 kg 168 kg + 94 kg 211 kg + 105 kg 240 kg + 105 kg 260 kg

Jako  pomocné  kritérium pro  zařazení  sportovců  do  SCM poslouží  Sinclairovy body a 

výkonnostní progres. Do SCM bude pro první polovinu roku 2009 zařazeno 50 sportovců 

z řad juniorů i juniorek.

V. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČLENŮ SCM

a) SCM  v rámci  lékařsko-pedagogického  sledování  zajišťuje  funkční  fyziologické 

vyšetření.

b) SCM zajišťuje zařazeným sportovcům periodickou tělovýchovně-lékařskou prohlídku.



c) Členové SCM mohou využívat činnost Centra zdravotnického zabezpečení sportovní 

reprezentace se sídlem U vojenské nemocnice 1 200, Praha 6, v prostorách Ústřední 

vojenské nemocnice, Praha 6.

d)  SCM  se  podílí  na  zajišťování  podmínek  pro  dopingové  kontroly  ve  spolupráci 

s antidopingovým výborem ČR

VI. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI SCM

1. Základní ustanovení

a) Finanční  prostředky ze  státního  rozpočtu  přidělené  sportovnímu svazu  účelově  na 

činnost  SCM,  rozděluje  svaz  na  základě  podkladů,  dodaných  vedoucím  trenérem 

SCM, jednotlivým úvazkovým trenérům (oddílům), kteří mají zařazené sportovce.

b) Nájemné tréninkových prostor lze hradit pouze v případě, že se jedná o tréninkové 

prostory mimo klub či oddíl, u něhož je odloučené pracoviště SCM zřízeno.

c) Neinvestiční majetek pořízený z prostředků SCM je majetkem tělovýchovné jednoty, 

klubu,  oddílu,  případně  ČSV po  celou  dobu  trvání  činosti  SCM.  Evidován  je  na 

evidenčních kartách a zapůjčován výhradně členům SCM.

d) Využití finančních prostředků je kontrolováno vedoucím trenérem SCM a příslušnými 

kontrolními orgány a pověřenými pracovníky ČSV.

2. Využití finančních prostředků na činnost SCM

      SCM může dotaci použít na:

a) Sportovní přípravu sportovců a členů realizačního týmu, včetně zahraniční (náklady 

na  soustředění  a  přípravné  akce,  na  trenérské,  zdravotní,  metodické,  vybavení 

sportovními  potřebami  neinvestičního charakteru,  nájemné prostor  pro zabezpečení 

sportovní přípravy, v souladu s bodem c) Základního ustanovení).

b) Zabezpečení sportovců, trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na 

dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na kontrolní činnost, 



pojištění  odpovědnosti,  standardní  úrazové,  léčebné  náklady  v zahraničí,  cestovní, 

včetně pojištění sportovního materiálu).

c) Mzdu  vedoucího  trenéra  SCM,  odměny  úvazkových  trenérů  SCM,  jednorázové 

odměny úvazkových trenérů SCM a příp. realizačního týmu, schváleného VR ČSV. To 

vše maximálně do výše 60 % celkového objemu dotace.

d) Zkvalitnění  stravy  a  poplatky  za  telekomunikační  služby  související  s plněním 

programu (max. 2% celkového objemu dotace).

Výplata mzdy a odměn:

a) Odměna vedoucího trenéra SCM bude vyplácena čtvrtletně, podrobnosti jsou obsahem 

uzavřené  pracovní  smlouvy.  Základní  odměna  je  stanovena  ve  výši  5.000,-  Kč  + 

náhrady na  cestovné  a  telekomunikační  služby ve  výši  2.000,-  Kč +  odpovídající 

povinné odvody.

b) Odměny trenérům SCM na odloučených pracovištích budou vypláceny pololetně na 

základě  počtu  zařazených  sportovců.  Za  každého  zařazeného  sportovce  náleží 

trenérovi  odměna  ve  výši  750,-  Kč  za  měsíc.  Platí  se  jedenáct  měsíců  v roce. 

Jednorázové odměny trenérům budou vypláceny pololetně na základě následujících 

kritérií:

- Reprezentační start zař. sportovce na ME, či MS      -    5.000,- Kč

- Jiný reprezentační start zař. sportovce (V4 a pod.)   -    3.000,- Kč

- Počet zařazených sportovců 6 a více                          -    5.000,- Kč

- Předání sportovce do OS MV                                    -  10.000,- Kč

- Nárůst výkonnosti (oproti výkonu při zařazení a dále pololetně): 

- o 3 – 5 % -                                                               částka 500,- Kč

- o 5,1 – 10 %                                                            částka 1.000,- Kč

- o více než 10 %                                                        částka 2.000,- Kč

- o více než 10 % u tří a více sportovců                     částka 10.000,- Kč



c) Návrh odměn předkládá vedoucí trenér SCM ke schválení Výkonné radě ČSV.

d) V případě pozitivního dopingového testu zařazeného sportovce, nemá jeho trenér, za 

sledované období a daného závodníka, nárok na jakékoliv finanční plnění. 

Finanční zabezpečení sportovní přípravy členů SCM

a) Finanční prostředky na přípravu členů SCM budou přidělovány pololetně a podléhají 

schválení VR ČSV na základě návrhu vedoucího trenéra SCM.

b) Výše finančích prostředků pro jednotlivá odloučená pracoviště bude závislá na počtu 

členů zařazených v SCM a činí 450,- Kč měsíčně za jednoho sportovce.

Zodpovědnost za poskytnuté finanční prostředky na činnost SCM

a) SCM je  financováno  na  základě  Plánu činnosti,  schváleného Výkonnou radou,  na 

jeden kalendářní rok. Plán činnosti předkládá vedoucí trenér.

b) Finanční  prostředky  jsou,  na  návrh  vedoucího  trenéra  a  po  schválení  VR  ČSV, 

vypláceny bezhotovostně sekretářem ČSV (na základě vystavené faktury). 

c) Poskytnuté  finanční  prostředky  budou  řádně  vyúčtovány  v souladu  s předpisy  pro 

příspěvkové organizace.

d) Celkové  vyúčtování  provádí  sekretář  svazu na  konci  roku,  doklady se  předkládají 

sekretáři svazu k zaúčtování.

e) Vedoucí  trenér  vede  přehled  o  stavu  čerpání  finančních  prostředků  a  účelu  jejich 

využití.

VII. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI SCM

a) Vedoucí trenér SCM – kvalifikace trenér vzpírání I. třídy.

b) Trenéři na odloučených pracovištích SCM – kvalifikace trenér  vzpírání II. třídy. Ve 

zvláštních případech lze uznat  i  nižší  trenérskou kvalifikaci  ve  spojení  s odbornou 

praxí v trvání minimálně 10 let.



Popis práce vedoucího trenéra SCM – vzpírání

1) Vedoucí  trenér  SCM  je  přímo  podřízen  předsedovi  Českého  svazu  vzpírání  a 

rozhodnutím Výkonné rady ČSV, metodicky spolupracuje s předsedou reprezentační 

komise ČSV.

2) Hlavní  náplní  práce  vedoucího  trenéra  je  komplexní  zajišťování  chodu  SCM, 

koordinace odloučených pracovišť a jejich kontrola.

3) Hlavním  cílem  je  sledování  co  nejvyšší  efektivity  SCM  vzhledem  ke  kvalitě 

zařazovaných  sportovců,  nárůstu  jejich  výkonnosti  a  vynaloženým  finančním 

prostředkům

4) Těchto cílů dosahuje vedoucí trenér zejména činnostmi:

a) metodicko  –  organizačními   (tvorbou  koncepcí  sportovní  přípravy  a  jejich 

vyhodnocováním, sledováním výkonnosti zařazených sportovců s návrhy na případné 

změny, přípravou a realizací výcvikových táborů SCM, tvorbou či podílením se na 

tvorbě tréninkových plánů, spoluprací s odbornými komisemi ČSV, podílenm se na 

zajišťování  účasti  zařazených  sportovců  na  mezinárodních  soutěžích  a  jejich 

případným „vedením“ na těchto soutěžích),

b) kontrolními   (kontrolou sportovní přípravy a přehledem o stavu přípravy zařazených

    členů, účastí na národních mistrovských soutěžích),

c) vzdělávacími               (zajišťováním svého dalšího odborného růstu sebevzděláváním,

    zajišťováním  předáváním nových  poznatků z teorie a  praxe   vzpěračského  tréninku

    úvazkovým trenérům)

Popis práce trenéra odloučeného pracoviště SCM – vzpírání

     Trenér odloučeného pracoviště SCM – vzpírání zajišťuje sportovní přípravu sportovce 

zejména po stránce odborného vedení tréninkového procesu. 

Dále pak: 

-     Ve spolupráci s kluby zajišťuje vhodné prostory s možností tréninku minimálně 3x



      týdně

-     Je přítomen na tréninkových  jednotkách (v případě neúčasti z vážných důvodů, zajistí

      za sebe náhradu)

-  vyplňuje evidenční listy členů SCM (ihned po konečném výběru sportovců)

- Po každém ukončeném kalendářním měsíci posílá vedoucímu trenérovi zprávu, která 

bude  obsahovat  –  data  tréninkových  dní  zařazeného  sportovce  a  všechna  důležitá 

sdělení  (osobní  rekordy;  starty  na  soutěžích,  neřízených  ČSV;  zranění;  nemoc; 

ukončení činnosti apod.)

     Neplnění  základních  povinností  trenéra  je  důvodem  k odebrání  části  (50%  při 

bezdůvodném neposlání zprávy), či celé (pozměňování nebo zkreslování údajů) odměny.  

 

VIII. HLAVNÍ SPORTOVNÍ ÚKOLY SCM NA ČTYŘLETÝ OLYMPIJSKÝ CYKLUS 

2009-2112

a) Zabezpečit přípravu členů na takové úrovni, aby byli schopni úspěšně reprezentovat na 

vrcholných soutěžích pořádaných IWF a EWF.

b) Účast jednoho člena SCM na OH mládeže v roce 2010. 

c) Zabezpečení účasti dvou členů SCM na letní Univerziádě. 

d) Podíl členů SCM na kvalifikaci pro účast na OH. 

                                                                                                        Mgr. Petr Krol
                                                                                                        předseda ČSV

V Praze dne 25.11.2008
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