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1 ÚVOD 

Rozpočetnictví představuje důležitou součást manažerské práce. Zabývá se tvorbou 

a využitím rozpočtů při řízení ziskových i neziskových organizací a je nepostradatelným 

nástrojem plánovacího procesu. Soustředí se na výhradně na propočet či předpoklad 

budoucího vývoje ekonomické činnosti organizace. Celý proces plánování a sestavování 

rozpočtu je v konečné fázi nutné podrobit účelné kontrole dodržení rozpočtu a 

vyhodnocení jeho efektivity, což je důležitým úkolem manažera organizace. 

V neziskových organizacích v oblasti sportu, kterým se budu v mé práci věnovat, je to 

úkolem právě sportovního manažera. 

V dnešní době se nacházíme ve společnosti, kde se trendem stal zdravý životní 

styl. S tím je pevně spojeno odvětví sportu. Důvodem proč stoupá zájem o sportování, 

není jen sportovní výkonnost, ale především kompenzace nedostatku pohybového zatížení 

jako důsledku současného způsobu života. Společnost se více zajímá o pohybové aktivity, 

vzniká čím dál více fit center s mnoha novými programy pro všechny věkové skupiny, 

stoupají návštěvy sportovních kurzů a činností. Mezi všemi sporty se stávají populárními a 

navštěvovanějšími i bojová umění.   

Jelikož se sportu věnuji již řadu let profesionálně, vedení sportovních klubů a s tím 

spojená problematika financování sportovních organizací mě velice zajímá. Z výše 

uvedených důvodů jsem se rozhodla věnovat svou bakalářskou práci právě této 

problematice a způsobu sestavování rozpočtů sportovních organizací na úrovni 

reprezentace a to konkrétně rozpočtu České státní reprezentace v Taekwon-Do ITF (dále 

jen TKD). TKD jsem si vybrala jako téma práce, protože se tomuto sportu věnuji od roku 

2000 a od roku 2006 dodnes působím ve státní reprezentaci.  

Bakalářská práce bude rozdělena do 3 hlavích částí. První část se bude zabývat 

ekonomickou teorií sestavení rozpočtu, získávaní finančních prostředků ve sportu, 

metodám výzkumu a jejich popisu. Druhá část se bude věnovat současnému stavu 

Českého svazu TKD a státní reprezentaci v tomto sportu. Zde popíši vznik a fungování 

Českého svazu TKD a reprezentace a jejich hospodaření. V třetí části práce se zaměřím na 

podrobný rozpočet za rok 2013 a rozpočtu pro dotaci na rok 2014. 

Cílem mé práce je sestavení rozpočtu pro dotaci na rok 2014, což zjistím 

pomocí informací a srovnávání předchozích let (2011, 2012 a 2013) a na základě kritérií, 

vzorců a jejich výpočtů pro podání žádosti na dotaci.    
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA, METODY VÝZKUMU 

2.1 Neziskové organizace 

Neziskové organizace, jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání 

a dosažení zisku. Není však pravidlem, že nezisková organizace nemůže dosahovat zisku. 

Pokud organizace zisku dosáhne, musí být použit na stanovené cíle organizace.  

Jsou to organizace, které nejsou zřizovány státem a jsou na státu nezávislé. Jsou 

určeny k veřejně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro vlastní prospěch.  

Za organizace s veřejně prospěšnou činností lze považovat: 

- zájmová sdružení právnických osob, 

- občanská sdružení včetně odborových organizací, 

- politické strany a hnutí,  

- registrované církve a náboženské společnosti, 

- nadace, 

- nadační fondy, 

- obecně prospěšné činnosti, 

- obce, 

- okresní úřady, 

- rozpočtové a příspěvkové organizace, 

- státní fondy. 

Většina sportovních organizací je ve formě občanského sdružení, které jsou 

příkladem organizací s veřejně prospěšnou činností. Tímto se sportovní organizace řadí 

mezi neziskové organizace.             [3 – Durdová] 
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Vize 

Pro založení organizace, uplatnění jejího poslání a vypracování strategického 

plánu, je prvním krokem definování vize.  

Vize, hledí do daleké budoucnosti, její definice je krátká, je srozumitelná pro 

každého, popisuje neměnný stav a může ji sdílet několik organizací v místě, regionu, státě, 

na kontinentě, ve světě.             [9 – Rektořík]  

 

Poslání 

Má konkrétní charakter ve vztahu k důvodům, proč byla organizace založena. 

Vyjadřuje poslání přizpůsobení činností, které uskutečňuje, a dále představuje vymezení 

zaměření organizace ve vztahu k dosažení očekávaných užitků. Musí být vystižné a 

definované tak, aby se odlišovalo od organizací, které jsou podobně orientované.  

Poslání se vyznačuje těmito znaky  

- musí vycházet z uspokojování potřeb občanů, které nezajišťuje tržní ani veřejný 

sektor, 

- má ctít morální zásady a nezištný pohled na svět, 

- musí se zaměřovat na to, co se organizace snaží vykonávat, 

- musí být konkrétní, aby se mohly stanovit cíle, strategie, dosahovala užitků, 

výkonnosti a efektivnosti, 

- musí vycházet z potřeb daného segmentu občanů a z možností vznikající nebo již 

fungující organizace,  

- v případě potřeby se do poslání zahrnuje i tvorba zisku,  

- musí umět definovat poslání tak, aby bylo srozumitelné cílovým skupinám a všem 

vnějším subjektům, které jsou poskytovateli finančních zdrojů nezbytných pro 

činnost organizace a kontrolním orgánům.     
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Funkce 

Pomocí funkcí je uskutečňováno poslání organizace a je zajišťován realizační 

proces. Výsledkem naplňování funkcí jsou podmínky pro produkcí statků a produkce 

statků. 

 

 

a) Primární funkce 

Funkce, které pomocí svých činností uskutečňují samo poslání organizace. Jsou 

velmi rozlišné, neboť souvisí s diferencovaným posláním, patří zde školy, nemocnice, 

divadla, apod., proto je obsah činnosti těchto funkcí velmi různorodý a těžce 

formulovatelný. 

b) Sekundární funkce 

Mají téměř ve všech organizacích stejnou skladbu. Plní funkci personální, 

provozní, správní, komplexního hospodaření. 

 

Cíle 

Cíle jsou odvozeny od poslání organizace. Je to stav, kterého má být docíleno 

v daném období. Úkolem manažera neziskové organizace je přeměna poslání do 

specifických cílů. Musí být definovány jasně a srozumitelně. Lze je stanovit pouze za 

předpokladu, že organizace dobře zná své zákazníky.  

Vytyčené cíle by měly být jednoznačné a obecně srozumitelné, změřitelné, 

dosažitelné, důležité, aktuální. 

Kritéria členění cílů:  

- funkce (cíle primárních, cíle sekundárních funkcí), 

- času (cíle dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé, operativní), 

- dle adresnosti (cíle členěny dle jednotlivých útvarů až po jednotlivé pracovníky).  

[9 – Rektořík] 
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2.2 Rozpočet 

„Rozpočet je plán činnosti organizace, na určité období vyjádřený v peněžních 

jednotkách.“ 1 

2.2.1 Finanční plánování podniku 

Základním nástrojem finančního plánování je rozpočet. 

Plánování je celistvý rozhodovací proces, spočívající v navrhování, hodnocení a 

výběru cílů i odpovídajících projektů k jejich docílení. Cíle podniku se orientují na 

postavení na trhu zboží a služeb a na vztah ke kapitálovému trhu. Dle okolností se volí 

strategie stability, expanze nebo útlumu. 

„Finanční plánování je formalizované rozhodování o způsobu financování 

(získávání kapitálu), o investování kapitálu do výnosového majetku a o peněžním 

hospodaření. Plní úlohu systému včasného varování tím, že předvídá možné a 

pravděpodobné finanční situace dříve, než nastanou.“2 

 

Metody finančního plánování 

1) Metoda intuitivní - metoda vychází ze zkušeností a odhadů finančního plánovače. 

Jedná se o promítnutí kauzálních vztahů čistě v hlavě tohoto plánovače. Tato 

metoda je nebezpečná, jelikož obsahuje určité zjednodušení a možnost opominutí 

některých důležitých vazeb. Pokud dané odhady nejsou založeny na reálném 

základě, výsledkem je nereálný plán. 

2) Metoda statistická – spočívá v prodloužení řad do budoucnosti. Používá metody 

proporcionálního růstu majetku, závazků a nákladů ve vztahu k plánovaným tržbám 

nebo metodu regresní analýzy, apod. Je založena na nereálném předpokladu, že jak 

se ekonomické veličiny vyvíjely v minulosti, budou se vyvíjet i v budoucnu, což je 

její nevýhodou. Lepší výsledky často přináší metoda intuitivní, nežli metoda 

statistická. 

                                                 
1 REKTOŘÍK Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualiz. 
vydání, Praha: Ekopress s.r.o., 2007, s. 151. 
2BOUKAL Petr, VÁVROVÁ Hana a kol. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: Vysoká 
škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2009, s.243.  
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3) Metoda kauzální – je považována za nejoptimálnější. Vychází ze čtyř veličin. 

a) Vstupní veličiny (současný majetek a výsledky hospodaření, výstupy ostatních 

ekonomických plánů podniku, makroekonomické prognózy o vývoji 

makroekonomických veličin) 

b) Žádoucí veličiny (hodnoty některých ukazatelů v oblasti likvidity, obratovosti 

majetku, nákladovosti) 

c) Výstupní veličiny (všechny ostatní veličiny v plánové podobě účetních výkazů, 

které nejsou veličinami vstupními nebo žádoucími a vypočítají se dle určitého 

vzorce, kde se vstupní nebo žádoucí veličiny dosadí) 

d) Kontrolní veličiny (sledují, zda hodnota výsledku hospodaření, vypočtena 

v plánovém výkazu zisku a ztráty, odpovídá hodnotě výsledku hospodaření 

z plánové rozvahy, apod.)              [8 – Marek] 

 

Dlouhodobý finanční plán 

Představuje finanční plán sestavovaný v období delším jednoho roku. Obvyklá 

délka plánovacího období je pět let, avšak v souvislosti s investičními záměry podniku 

nebo požadavky bank (při žádosti o úvěr), apod. může být plánovací období stanoveno i 

na delší dobu. Tento plán tudíž vystupuje jako hlavní podklad při rozhodování o budoucí 

činnosti podniku.  

Plánovací proces se skládá ze dvou hlavních činností: správně navrhnout vzorec 

plánu a správně zadat vstupní data. Současně je zapotřebí stanovit, co má být výsledkem 

plánu. Nejčastěji se za výsledek plánovacího procesu považuje stav peněžních prostředků 

na konci plánovaného období.  

Hlavní výstupy dlouhodobého finančního plánu tvoří 

- plánový výkaz zisku a ztráty,  

- plánová rozvaha,  

- plánový přehled o peněžních tocích,  

- plánové rozdělení výsledku hospodaření,  

- plánový propočet daně z příjmu.  
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Krátkodobý finanční plán 

  Představuje finanční plán sestavovaný v období do 1 roku. Podobně jako u 

dlouhodobého finančního plánu tvoří základní výstupy plánovacího procesu krátkodobého 

finančního plánování plánová rozvaha, plánový výkaz zisku a ztráty a plánový přehled o 

peněžních tocích.  

Krátkodobý plán přehledu o peněžních tocích je sestavován za těmito účely 

- zjištění každodenní solventnosti podniku, 

- podpora co nejlepšího využití nadbytečných peněžních prostředků,  

-  co nejlevnější vyrovnání nedostatku peněžních prostředků.  

Tento plán se v praxi též označuje jako platební kalendář.  [8 – Marek] 

 

2.2.2 Rozpočetnictví neziskových organizací 

 V rozpočtu neziskové organizace se musí najít, jaké množství finančních 

prostředků bude potřebovat k zajištění chodu své činnosti a odkud bude čerpat tyto 

prostředky.  

 

Typy rozpočtů 

1) Programový rozpočet  

- Je nejznámější a nejpoužívanější. Je rozdělen podle jednotlivých oblastí činnosti – 

programů, podle rozsahu činností organizace. Ukazuje předpokládané náklady 

k zajištění každého programu proti předpokládaným zdrojům finančních prostředků 

jednotlivých programů. Účelem je zachytit předpokládané náklady a výnosy ve 

stanoveném období nezávisle na opravdových finančních tocích. 

- Navazuje na plán činnosti organizace a je také východiskem pro vznik ostatních 

typů rozpočtů. Nejdůležitějším požadavkem tohoto typu rozpočtu je přehlednost. 

Tvorba: 

a) identifikace jednotlivých programů, 

b) vyjádření přímých ostatních nákladů a přímých nákladů na jednotlivé programy,  
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c) vyjádření režijních nákladů organizace,  

d) vyjádření výnosů organizace. 

 

2) Zdrojový rozpočet  

- Ukazuje, z kterých finančních zdrojů budou hrazeny jednotlivé náklady organizace. 

Vhodná varianta pro organizace, které pro svou činnost využívají více finančních 

zdrojů. Komplexně a samostatně uvádí náklady a výnosy jednoho daného 

programu.  

- Sestavuje se pro každý program zvlášť, poté je možné sestavit celkovou tabulku 

k získání celkového přehledu o zdrojích financí na jednotlivé druhy nákladů. 

- Takto sestavený zdrojový rozpočet ukáže, zda jsou zajištěny výnosy pro všechny 

náklady nebo jestli struktura příjmů a jejich specifikací nepokrývá potřeby.  

 

3) Rozpočet peněžních toků, Cash flow 

- Navazuje na programový rozpočet. Upravuje jej vzhledem k reálným tokům 

financí, které nastanou během daného rozpočtového období. Tento typ se objevuje 

v měsíční nebo čtvrtletní formě a je významným nástrojem operativního typu 

finančního řízení.  

- Operuje se skutečnými toky peněz. Rozděluje všechnu činnost organizace 

z hlediska financí na tři základní oblasti – vlastní provoz organizace, hmotné a 

nehmotné investice a finanční investice. Takto může vypadat jednoduchá forma 

rozpočtu peněžních toků.  

Finanční plán připravuje výkonný ředitel, ekonom nebo účetní a předkládá ho 

vrcholným orgánům, které jej připomínkuje a následně schválí.      [9 – Rektořík] 
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2.3  Získávání finančních prostředků ve sportu 

Dnešní zdroje financování sportovních organizací v České republice lze rozdělit na:  

- finanční prostředky z veřejných rozpočtů,   

- finanční prostředky plynoucí z podnikatelské činnosti sportovní organizace,  

- sponzoring,  

- další možnosti získávání financí ve sportu.   

 

2.3.1 Finanční prostředky veřejných rozpočtů 

Zde patří finanční prostředky získané ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, města nebo 

obcí. 

 

Státní rozpočet 

Státní rozpočet je nejvyšším typem veřejného rozpočtu. Každoročně je schvalován 

parlamentem a řídí se podle něj hospodaření státu v daném kalendářním roce. Skladba 

státního rozpočtu je upravena zákonem o státním rozpočtu. 

Příjmy státního rozpočtu jsou daně, pojistné na sociální zabezpečení, cla, příjmy 

z činnosti organizačních složek státu, odvody příspěvkových organizací, odvody 

zbývajícího zisku ČNB, správní a soudní poplatky, splátky návratných finančních 

výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu, příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR, 

další příjmy stanovené zákonem. 

Výdaje státního rozpočtu jsou výdaje na činnost organizačních složek státu, 

příspěvky na provozování a dotace na financování programů a akcí příspěvkovým 

organizacím, výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění, na dávky státní 

sociální podpory, sociální péče, apod., výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, dotace a 

návratné finanční výpomoci územním samostatným celkům na jinou než politickou 

činnost a právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost, dotace občanským 

sdružením a politickým stranám, další výdaje dané zákonem. 

Z tohoto vyplývá, že vztahy organizací mohou být ke státnímu rozpočtu rozdílné povahy, 

a to: 
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 Plynou z nich příjmy do státního rozpočtu. Zde patří např. platby za používání státního 

majetku, daňové povinnosti sportovních organizací, apod.  

Zde stojí výdaje státního rozpočtu, jako jsou dotace a příspěvky.   

„Dotace jsou peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit 

nebo národního fondu poskytované právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený 

účel“.3  

Po využití dotace je povinností organizace doložit přehled o čerpání a využití 

poskytnutých prostředků a povinnost nevyužité prostředky vrátit.   

Příspěvek je jinou formou poskytování finančních prostředků. Je účelově vymezen 

a k dispozici pouze fyzickým osobám. Není povinností organizace dokládat přehled o 

čerpání prostředků a naplnění účelu. 

U sportovních organizací se převážně využívá výše zmíněná dotace. [3 – Durdová] 

 

Rozpočet kraje 

V kompetenci výkonných orgánů krajů, kde se řadí výbory pro výchovu, vzdělání 

a zaměstnanost, je mimo jiné také poskytovat dotace v oblasti tělovýchovy a sportu. Rada 

kraje může schválit poskytnutí dotace občanským sdružením fungujícím ve sportu a 

tělovýchově po dobu jednoho kalendářního roku. 

 

Rozpočet města nebo obce 

Rozpočet obce se může stát významným, nejbližším a nejdostupnějším finančním 

zdrojem pro sportovní organizaci. Řídí se postupem nebo vyhláškou přijatou daným 

zastupitelstvem. Svým charakterem se stává nejbližší sportovním organizacím na úrovni 

sportovních klubů.  

Žádný právní předpis neudává obci povinnost finančně podporovat tělovýchovu a 

sport na svém území. Je úkolem sportovních manažerů, působících ve sportovních 

klubech, přesvědčit obecní orgány k investici, jelikož se jedná o investici velmi 

významnou, zvláště v případě, že se jedná o investování do rozvoje dětí a mládeže. 

                                                 
3 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty marketingu ve sportu. dotisk 1. vydání, Ostrava: VŠB – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2009, s. 33. 
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Prostředky z veřejných rozpočtů jsou v dnešní době, rozděleny do sportovních 

organizací zejména na zabezpečení sportovní reprezentace, sportovních center mládeže, 

veřejně prospěšných programů v oblasti sportu, investice do sportovních zařízení, podporu 

tělovýchovných a sportovních akcí rozličného charakteru.   [3 – Durdová] 

 

2.3.2  Finanční zdroje nabyté podnikáním 

Aby se činnost nazývala podnikáním, musí dle obchodního zákoníku splňovat 

podmínky, kterými jsou 

- soustavnost,  

- samostatnost,  

- provozování činnosti pod vlastním jménem,  

- provozování činnosti na vlastní zodpovědnost, 

- konání za účelem dosažení zisku.  

Sportovní organizace splňují první čtyři podmínky, otázkou zůstává podmínka 

dosažení zisku. Svou výdělečnou činností se sportovní organizace snaží dosáhnout 

finanční samostatnosti, získat co nejvíce dodatečných finančních zdrojů, aby byly méně 

závislé na dotacích ze státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů.  

Mezi nejčastější typy výdělečné činnosti sportovních organizací patří reklamní 

služby, pronájmy a nájemní smlouvy, prodej občerstvení na sportovních akcích, pořádání 

akcí zábavného charakteru, prodej sportovního zboží a služeb, atd. 

 

2.3.3 Sponzoring 

„Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou, podnikem) 

na jedné straně a sportem, přičemž dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných 

stran. Jedná se o specifickou vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, věcné 

prostředky a služby se dávají k dispozici osobám a organizacím působícím ve sportu.“4 

                                                 
4 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty marketingu ve sportu. dotisk 1. vydání, Ostrava: VŠB – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2009, s. 55. 
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Sponzoring je založen na vztahu služba x protislužba. Sponzor očekává za své 

poskytnuté peníze, věcné prostředky nebo služby, od sponzorovaného jasně definované 

protislužby, jako je šíření reklamy, týkající se jména podniku apod.    

Účelem sponzoringu je vytvořit kladný obraz podnikatelského subjektu u 

veřejnosti.  

 

Typy  

1) exkluzivní sponzor („oficiální sponzor“),   

2) hlavní sponzor (přebírá nejdražší a nejatraktivnější protislužby),   

3) vedlejší sponzor (rozdělují si méně atraktivní reklamní možnosti),  

4) kooperační sponzor (protislužby jsou rozděleny na více různých sponzorů). 

Sponzoři neposkytují pouze finanční prostředky sponzorovaným, ale také 

vlastní produkty a služby.  

 

Formy 

1) Sponzorování jednotlivých sportovců  

- Forma, která je nejvíce rozšířena v oblastech vrcholového sportu. Zárukou kvality a 

úspěchu sportovního podniku jsou zde sami sportovci. Sponzorská smlouva 

obsahuje mimo práva provádět reklamu svých produktů, také jiná opatření s cílem 

dosažení podpory prodeje, jako jsou autogramiády, předvádění výrobků, apod. 

Vedle finanční podpory dostává sportovec také materiální pomoc ve formě 

sportovního vybavení.  

2) Sponzorování sportovních týmů 

- Forma, která se nachází nejen v oblasti vrcholového sportu, ale i ve sportu 

výkonnostním a sportu pro všechny. Zde sponzor poskytuje především finanční 

prostředky, sportovní vybavení, ubytovací a jiné služby. Sponzorovaný tým nabízí 

protislužbou především reklamu na dresu, reklamu prostřednictvím inzerátu a 

podobně jako u jednotlivých sportovců také opatření za účelem podpory prodeje. 
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3) Sponzorování sportovních akcí 

-  U této formy sponzorování se nachází široký výběr možností, které lze sponzorovi 

nabídnout. Patří zde reklamy v programových sešitech, na vstupenkách, na 

mantinelech, reklamy hrající o přestávkách na elektronických tabulích, poskytnutí 

titulu oficiální sponzor, apod. 

4) Sponzorování sportovních klubů 

- Tato forma opět nabízí širokou škálu protislužeb, jelikož sportovní klub nakládá se 

sportovci, sportovními týmy. Klub může nabídnout také produkty, které vznikají skrze 

jeho sportovní činnost, např. nabídky tělovýchovných služeb, pořádání sportovních 

akcí (gala večery), různé druhy činností (rehabilitace), zvláštní sportovní akce 

(soustředění). 

5) Sponzorování sportovních institucí 

- Pojmem instituce rozumíme sponzorování celých svazů, federací, apod. Také tato 

forma sponzoringu poskytuje sponzorovi mnoho možností a druhů propagace. 

 

U sponzoringu se často setkáváme s pojmem dar. Znaky daru jsou bezplatnost a 

dobrovolnost. Tímto rozumíme, že obdarovaný se nezavazuje poskytnout jakoukoliv 

protislužbu ve prospěch dárce vyjádřenou penězi a dárce poskytuje tento dar ze své 

vlastní vůle. Neznamená to však, že obdarovaný nemůže dobrovolně protislužbu 

poskytnout, není to však na základě právní povinnosti. Dárce musí mít vlastnická práva 

k majetkovým hodnotám, jenž chce darovat.          [3 – Durdová] 

 

2.3.4 Další možnosti získávání finančních prostředků ve sportu 

Finanční prostředky získané ze zdrojů České unie sportu – ČUS 

ČUS je největší střešní a servisní sportovní organizace v České republice. Vznikla 

v dubnu roku 2013 formou transformace a změny názvu z ČSTV, což byl Český svaz 

tělesné výchovy, na ČUS. Jsou zde sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a 

tělovýchovné jednoty, jsou-li dána jako občanská sdružení dle Zákona o sdružování 

občanů č. 83/1990 Sb.        [14 – internet] 
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Mezi finanční prostředky získané ze zdrojů ČUS, patří například tržby z prodeje 

nadbytečného majetku a majetkových účastí, příjmy z podílů na zisku a z dividend, 

prostředky získané od komerčních partnerů. Dále pak také prostředky čerpané od akciové 

společnosti Sazka z výnosů plynoucích z pořádaných loterií daných podle loterijního 

zákona na podporu tělovýchovy a sportu.   

 

Zdroje z fondů Evropské unie 

Získávání prostředků z fondů Evropské unie je spojeno se vstupem České 

republiky do EU.  

„O evropské fondy je třeba se ucházet kvalitními projekty v oblastech, které 

Evropská unie podporuje.“5 

Řadíme zde rozvoj regionů, infrastruktury, průmyslu, vzdělávání, rekvalifikace, 

cestovní ruch, životní prostředí a zemědělství. Příležitosti zde vidí kraje, obce, malé a 

střední podniky, neziskové organizace. 

  

Další možnosti získávání finančních prostředků ve sportu 

a) Příjmy z vybraných členských příspěvků, což jsou příspěvky, které sportovnímu 

klubu hradí jeho členové.  

b) Z prodeje vstupného, vybíraného při konání různých sportovních akcí. 

c) Tržby z prodeje propagačních materiálů, jako jsou dresy, plakáty, šály, apod. 

d) Příjmy plynoucí z odstupného. Zde daný klub odstoupí své postavení smluvní 

strany jinému sportovnímu klubu, za to obdrží odměnu v podobě finančních 

prostředků, jež je sjednána dohodou. 

e) Příjmy plynoucí z výchovného, které je vypláceno na základě vnitřních předpisů 

sportovní organizace při schváleném přestupu sportovce dané výkonnostní úrovně. 

Jedná se o náhradu nákladů vynaložených na výchovu sportovce. 

f) Příjmy plynoucí z hostování.           [3 – Durdová] 

 

                                                 
5 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty marketingu ve sportu. dotisk 1. vydání, Ostrava: VŠB – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2009, s. 43. 
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2.4 SWOT ANALÝZA 

„Nejjednodušší analýzou vedoucí k identifikaci silných (Strenght) a slabých 

(Weakness) stránek firmy a k vymezení příležitostí (Oportunities) a ohrožení či hrozeb 

(Threath) přicházejících z vnějšího prostředí je tzv. SWOT analýza.“ 6 

Analýza SWOT pomáhá soustředit pozornost na hlavní oblasti v organizaci. Měla 

by se aktivně využívat při rozvoji marketingové strategie, sestavování silných stránek, při 

likvidaci slabých stránek, pokud je nemožné je zlikvidovat, jejich akceptování, využívání 

příležitostí a vyvarování se hrozbám. Poukazuje na odlišné vnitřní silné a slabé stránky 

z pohledu zákazníků ve vztahu k vnějším příležitostem a hrozbám.           [7 – Kozel] 

 

Silné stránky 

Některé silné stránky organizací a firem jsou zřejmé, ale jejich kompletní výčet a 

uspořádání podle důležitosti pomůže identifikovat ty, ze kterých by organizace a firmy 

měly těžit.  

Příklady silných stránek: Poloha (parkoviště, dostupnost MHD, …), kvalifikace a odborné 

znalosti pracovníků, dovednosti pracovních sil, organizace služeb, projekční řešení, vzhled 

budov, image, dobrá pověst, postavení vůči konkurenci, atd. 

 

Slabé stránky 

Pokud se včas podaří slabé stránky identifikovat, je nutné je co nejdříve odstranit, má-li být 

organizace na trhu úspěšná.  

Příklady slabých stránek: Špatná pověst, špatná komunikace, nedostupnost komunikačních 

spojení, nezařízeně nebo špatně zařízené budovy, neefektivní výroba, nezkušenost 

pracovníků, atd.   

 

 

 

                                                 
6 KOZEL Roman, MYNÁŘOVÁ Lenka, SVOBODOVÁ Hana. Moderní metody a techniky marketingového 
výzkumu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing a.s., 2011, s. 45. 
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Příležitosti 

Příležitosti se mohou naskytnout při objevení slabých stránek, což může vést k jejich 

rozvoji. Objevovat příležitosti je jedním z důležitých úkolů marketingového výzkumu.  

Příklady příležitostí: Využití problémů konkurence, vznik nové technologie, otevření trhu 

či získání nových zákazníků, zlepšení logistiky, strategické partnerství s jinou firmou, atd.  

 

Hrozby 

Cílem hrozby je identifikovat, sledovat a likvidovat možná rizika. Nejběžnější hrozbou je 

konkurenční boj. 

Příklady hrozeb: posílení konkurence, ztráta zákazníka, změny v ekonomice, navyšování 

cen od dodavatelů, změna distribučních kanálů, levnější výrobní postupy, odchod 

klíčových pracovníků, atd.             [11 – internet] 

 

2.5 Dotazování 

„Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje se 

pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvoleného kontaktu s nositelem 

informací – dotazovaným (respondentem). Tento kontakt může být přímý, bezprostřední, 

jako je tomu v případě písemného zodpovídání našich otázek. Nebo může být naopak 

zprostředkovaný tazatelem, vstupujícím mezi výzkumníka a respondenta, jako je tomu při 

osobním (ústním) dotazování, včetně třeba telefonického.“ 7  

2.5.1 Rozhovor 

Zvaný také Interview. Lze jej definovat jako rozhovor s určitým cílem. Jedná se o 

rozhovor pouze s jedním dotazovaným. Tazatel čte otázky, jak je naformuloval 

výzkumník.  

Nevýhodou rozhovoru je jeho dosah. Je finančně, časově i organizačně náročné 

získat určitý počet tazatelů, vyškolit je, umožnit jim navštívit respondenty a provést s nimi  

                                                 
7 FORET Miroslav, STÁVKOVÁ Hana. Marketingový výzkum: Jak poznávat své zákazníky. 1. vydání, 
Praha: Grada Publishing a.s., 200, s. 32. 
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rozhovor. Tazatelé dostávají přesné instrukce, jak postupovat, jenže se jedná o 

různé lidi, kteří se dotazují různým způsobem, mají rozdílná chování a také různě 

formulují otázky. Tazatel respondenta výrazně ovlivňuje. Práci tazatelů je nezbytné 

patřičně kontrolovat. Další nevýhodou interview je, že zachovává méně anonymity. 

Na druhou stranu výhodou proti tomu je, že víme přesně, kdo nám odpovídal. Také 

přizpůsobivost je další výhodou rozhovoru. To znamená, že s respondentem můžeme 

navázat kontakt, zmírnit jeho ostych, popřípadě vysvětlit, pokud něčemu nerozumí, atd. 

   [5 – Hannagan] 

 

 Někteří lidé se raději snáze a lépe vyjadřují ústně, proto je v těchto případech a 

v situacích, ve kterých potřebujeme získat důvěru dotazovaného, výhodnější použít techniky 

rozhovoru.„ 8 

Rozhovor lze také výhodně spojovat s pozorováním. 

    

Druhy rozhovoru:  

1) Standardizovaný – Rozhovor je předem připraven, jsou stanoveny otázky, způsob, 

pořadí, formulace pokládání a také případné předepsané varianty odpovědí.  

2) Nestandardizovaný – Nejsou předem určeny formulace a pořadí otázek. Je záměrně 

veden tak, aby se formou co nejvíce přiblížil volnému rozhovoru. 

3) Individuální – Užívaný s dotazníkem zpravidla při kvantitativním rozhovoru.  

4) Skupinový – Využívají vizualizace, asociační projektivní techniky a hraní rolí 

k odhalení spojitostí, postojů, emocí, chování a motivace spotřebitelů. Dle 

předepsaného scénáře. 

 

Příprava rozhovoru  

Probíhá seznámení se zadáním výzkumného projektu a způsoby jeho řešení. Dále 

se vybírá druh rozhovoru, prostředí a časové období, ve kterém se bude rozhovor konat. Je 

vhodné mít připraveny odpovědi, pro vysvětlení nepochopených otázek, uvádění příkladů, 

                                                 
8 FORET Miroslav, STÁVKOVÁ Hana. Marketingový výzkum: Jak poznávat své zákazníky. 1. vydání, 
Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s. 45. 
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atd.  Pro úspěch rozhovoru je důležitý výběr a školení tazatelů. Požadavky na množství a 

znalosti tazatelů se liší podle povahy výzkumu. 

 

 

Zahájení rozhovoru 

Tazatel má za úkol vysvětlit cíl výzkumu a důvod výběru respondenta. Cílem je 

motivovat respondenta ke spolupráci a pravdivým odpovědím. Měla by vládnout, ne 

přehnaně, přátelská atmosféra mezi tazatele a respondentem v průběhu interview.  

 

Průběh rozhovoru 

Závisí na zvoleném druhu rozhovoru. 

Pro tazatele platí, že by měl:   

1) Správně odhadnout složitost požadovaných informací vzhledem k respondentovi. 

Jedná se o věk, vzdělání, inteligenci, znalost zkoumané problematiky.  

2) Používat jazyk srozumitelný konečné skupině dotazovaných (nepoužívat v případě 

laiků odborné výrazy, apod.). 

3) Počítat s únavou a následujícím poklesem pozornosti respondenta, zajistit si jeho 

koncentraci po celou dobu trvání.  

4) Nezasahovat a neovlivňovat záměrně do odpovědí respondentů. 

5) Podle druhu rozhovoru dodržovat předepsané postupy.             [4 – Foret] 

 

 

 

2.6 Myšlenkové mapy 

Myšlenková mapa je obrazovým vyjádřením paprskovitého myšlení. Jde o proces, 

jakým lidský mozek přemýšlí a přichází s nápady. Tím, že jej zachytíme a znázorníme, 

vytvoříme myšlenkovou mapu, mapu toho, co se děje uvnitř naší hlavy. 



 

26 
 

Myšlenková mapa je vizuální nástroj pro celistvé myšlení, který podporuje funkce 

mozku – paměť, kreativitu, učení, přemýšlení.  

Původně vznikly jako pomůcka k posílení paměti. 

 

Myšlenkové mapy při rozhodování  

Mapy jsou dobré pro rekapitulaci názorů předtím, než má padnout rozhodnutí. 

S mapami lze objevit více klíčů k rozhodnutí, než při použití jiných metod. Tvorba map 

často vede k rozhodnutí už jejím samotným tvořením. Díky tomu, že tato technika 

reflektuje vnitřní rozhodovací procesy, pomáhá soustředit se na vše, co je pro rozhodnutí 

důležité. Usnadňují porovnání soupeřících faktorů.  

 

Myšlenkové mapy a prezentace  

Při prezentacích mapy pomáhají navázat přirozený a intenzivní kontakt s publikem. 

Usnadňují orientaci v připraveném textu, jelikož jsou přehledné, na jednom listu. Během 

prezentace je možné, díky flexibilitě map, se přizpůsobovat publiku, spontánně reagovat, 

dotvářet přímo na místě, apod. Prezentace pomocí myšlenkových map jsou velice 

efektivním nástrojem a vyvolávají diskuze ze strany publika směrem k přednášejícímu.  

  

 

Myšlenkové mapy a management 

Při manažerské práci patří k největším problémům nedostatek srozumitelnosti, 

nedostatečná kontrola a špatná komunikace. Myšlenkové mapy tohle ulehčují, jelikož 

přinášejí přehled o celku i o jednotlivostech zároveň, zlepšují spolupráci, jsou přístupné 

všem, nabízejí pocit, že jedinec je součástí týmu.  

Díky své vizuálnosti a intenzivně se mapy hodí ideálně manažerům, kteří mají 

učinit důležitá, zásadní rozhodnutí – a to rychle, jasně, zapamatovatelně.       [1 – Buzan] 
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2.7 Taekwon-do ITF 

Historie 

V dubnu roku 1955 bylo korejským generálem Choi Hong Hi poprvé představeno 

veřejnosti moderní umění sebeobrany taekwon-do. Název taekwon-do byl tohoto roku 

přijat souhlasem většiny korejských mistrů bojových umění, s cílem spojit různé styly 

bojových umění jako kongsu, taekkyon, Kwonbup, subakdo, tanksudo a další. V dnešní 

době, což je již 59 let od vzniku taekwon-do, jej aktivně provozuje a vyznává přes sto 

milionů obyvatel na celém světě. 

Cílem taekwon-da bylo vytvořit účinné bojové umění sebeobrany, které je 

přizpůsobeno moderní době 20. Století. Důležitým prvkem korejského bojového umění 

sebeobrany je hledisko morálních principů, ze kterých vychází pět zásad, ketrých se 

cvičenci, vyznavatelé taekwon-da drží, jsou to – zdvořilost, čestnost, vytrvalost, 

sebeovládání, nezdolný duch.  

Dnes je taekwon-do charakteristické svou velkou silou, dokonalou technikou 

nohou, rychlostí a obratností.  

 

Největší světové organizace Taekwon-do 

- International Taekwon-do Federation (vznik r. 1966) 

- World Taekwon-do Federation (vznik r. 1973) 

- Global Taekwon-do Federation (vznik r. 1990)         [13 – internet] 

 

Soutěžní disciplíny v Taekwon-do ITF 

- Všechny disciplíny probíhají v soutěži jednotlivců a týmů, kromě sebeobrany, která 

je pouze týmovou disciplínou. 

a) Technické sestavy – TUL 

- Technická sestava je soubor určitého počtu základních pohybů jdoucích za sebou 

v pevném a logickém pořadí.  

- V encyklopedii taekwon-da je popsáno 3300 základních technik.  
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- Těchto sestav je 24 a jsou rozděleny podle náročnosti a dle dosaženého technického 

stupně. 

- Bodování dle schváleného systému bodování, kvalifikovanými rozhodčími. 

b) Sportovní boj – MATSOGI 

- Volný boj dle stanovených pravidel, v ringu 9x9 m, provozovaný v chráničích: 

Povinné – přilba (do 18 let); chránič zubů; rukavice, dle povolených předpisů; 

chránič prsou (ženy); chránič holení; chránič nártů; suspenzor; Nepovinné – přilba 

(od 18 let); chránič předloktí; ženský suspenzor. 

- Bodování dle schváleného systému bodování, kvalifikovanými rozhodčími. 

c) Silové přerážení – WIRYOK 

- Přerážení stanoveného počtu desek, předepsanými technikami, s procedurou, dle 

daných pravidel. Předepsanými technikami rozumíme dvě techniky rukou, tři 

techniky nohou, kdy muži a ženy mají tyto techniky rozdílné. 

- Bodování dle schváleného systému bodování, kvalifikovanými rozhodčími. 

 

d) Speciální přerážecí techniky – TUKGI 

- Speciální techniky nohou do výšky, předepsanými technikami, s procedurou, dle 

daných pravidel.  

- Bodování dle schváleného systému bodování, kvalifikovanými rozhodčími. 

e) Sebeobrana – HOSINSOOL 

- Sehraná, časově omezená sebeobrana s povinnými technikami, dle daných pravidel.  

- Bodování dle schváleného systému bodování, dle daných pravidel. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU TAEKWON-DO 

ITF/REPREZENTACE 

V rámci analýzy současného stavu, se zaměřím nejprve na Český svaz Taekwon-

do ITF jako celek, a poté se budu blíže zabývat oddělením reprezentace jako takovým 

(pod oblast).  

3.1 Historie Českého svazu Taekwon-Do ITF/vznik oddělení 

reprezentace 

V České republice se Taekwon-do ITF (dále pouze TKD) cvičí od roku 1987 a 

v dnešní době jsou čeští  taekwondisté sdruženi především pod Českým svazem Taekwon-

do ITF  ve 33 registrovaných školách. Dohled nad výukou v České republice má již od 

roku 1987 korejský, dnes už Velmistr, Hwang Ho-yong (9. dan). 

Česká republika vysílá své nejlepší vybrané sportovce na mezinárodní soutěže již 

od roku 1992 a s tímto rokem je také spjat vznik oddělení reprezentace. Česká 

reprezentace (dále jen reprezentace) má na kontě nemálo titulů mistrů Evropy i světa a 

pravidelně se jako Česká republika umisťuje na předních pozicích mezinárodních závodů, 

tím se rozumí do 5. místa v Evropě, do 8. místa ve světě. TKD tak patří mezi velice 

úspěšné české sportovní odvětví a přípravě reprezentantů i talentům je věnována 

každoročně veliká péče.  

Nemalou měrou se o to zasluhuje výše zmíněný Velmistr Hwang Ho-yong, který je 

mezi cvičenci TKD uznávanou světovou veličinou a právem patří mezi nejlepší učitele 

TKD na světě. 

K vrcholným soutěžím státní reprezentace v TKD patří mistrovství Evropy, konané 

každý rok pro veterány, seniory a juniory společně, a mistrovství světa, které se koná co 

dva roky, pro seniory samostatně, pro veterány a juniory společně.  [13 – internet] 
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3.2 Organizační struktura Českého svazu TKD/oddělení 

reprezentace 

Organizační struktura Českého svazu TKD  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valná 
hromada 

 

Rada svazu 

 

Disciplinární 
komise 

Revizní 
komise 

 

Vicepreziden
t I 

 

Vicepreziden
t II 

Technické 
oddělení 

Oddělení dětí 
a mládeže 

 

Legislativa 
Oddělení 
sportovní 

reprezentace 
svazu 

Soutěžního 
oddělení 

 

Prezident 
svazu 

Sekretariát 

Zdroj: Vlastní zpracování 1 dle: Český svaz TKD 
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Organizační struktura reprezentace 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezident 

Více prezident, 
Vedoucí 
oddělení 

reprezentace 

 

Více prezident 

 

Manažer 
reprezentace 

 
Hlavní trenér 
reprezentace 

 

Trenér seniorů 
 

Trenér veteránů 
+ veteránek 

 

Trenér juniorek 
 

Trenér juniorů 
 

Trenér seniorek 

 
Hlavní instruktor 

ITF pro ČR 

Zdroj: Vlastní zpracování 2 dle: Český svaz TKD 
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3.3 Hospodaření svazu  

Český svaz TKD má v letošním roce 2014 celkem 4 599 členů. Z tohoto počtu je 

2 760 žáků, 546 juniorů, 1293 seniorů (věkové kategorie viz. kapitola 3.4). 

Tabulka 1 – Přehled příjmů a výdajů Českého svazu TKD 

 
Příjmy Výdaje 

Členské příspěvky - finanční prostředky 

plynoucí svazu ročně od členů stávajících i 

nově příchozích ve formě členských známek. 

Sekretariát – výdaje sekretariátu, jako jsou 

např. drobný materiál, reprezentace svazu, 

poštovné, telefony, mzda prezidenta a sekretáře 

svazu, atd. 

Zkoušky – poplatky za zkoušky („páskování“) 

na vyšší technický stupeň („pásek“). 

Soutěžní oddělení – výdaje spojené 

s organizací soutěže, jako např. nájem prostor, 

ubytování a strava rozhodčích, nákup medailí, 

pohárů a jiné.  

Průkazy – registrace nových členů, 

znovuobnovení neaktivních členů svazu.  

Technické oddělení – výdaje za pořádání 

seminářů s Velmistrem, konání zkoušek, 

cestovné.  

Ostatní příjmy svazu – příjmy ze 

sponzorských darů.  

Rozhodčí – výdaje za pořádání kurzů 

rozhodčích.  

Soutěžní oddělení – příjmy ze startovného. 
Ministerstvo ČR – čerpání dotací Programu I, 

II a V. 

Technické oddělení – poplatky za 

mezinárodní semináře, školení apod. 

Oddělení Střediska talentované mládeže – 

výdaje spojené s pořádáním akcí STM.  

Rozhodčí – příjmy za účastnické poplatky. 
Oddělení reprezentace – výdaje určené pro 

chod sportovní reprezentace. 

Ministerstvo ČR – dotace MŠMT Program I, 

II, V.9 
 

Propagační oddělení – příjmy plynoucí 

z propagace.   
 

Zdroj: Vlastní zpracování 3 dle: Český svaz TKD 

                                                 
9 Program I je program pro dotaci Sportovní reprezentace ČR, Program II – Sportovně talentované mládeži, 
Program V – Organizaci sportu 



 

33 
 

3.4 Hospodaření reprezentace 

Veškerý chod České státní reprezentace je v plné výši hrazen z dotace MŠMT. 

Případné drobné odchylky zjištěné na konci účetního období, jsou dofinancovány 

z rozpočtu svazu. Jedná se však pouze o tisíce až desetitisíce korun. V rámci této kapitoly, 

se budu blíže zabývat aktivitami státní reprezentace, rozborem rozpočtu reprezentace 

z posledních tří let, SWOT analýzou a doplňujícím řízeným rozhovorem s manažerem 

reprezentace Ing. Bc. Zdeňkem Chaloupkou.  

3.4.1 Aktivity státní reprezentace/složení reprezentace 

 

Povinné akce reprezentace 

1) Soustředění   

- v průběhu roku probíhají kontrolní nebo přípravná soustředění, která mají povinnou 

účast všech reprezentantů, kteří podepsali smlouvu o působení ve státní 

reprezentaci na daný rok, 

- probíhají buď víkendová (vždy 3 dny), nebo dlouhodobá (což je 4-10 dní),     

- v roce 2013 proběhlo 11 soustředění. Z tohoto počtu se konala 2 soustředění 

v Kravařích (2x víkendové), 8 v Třeboni (3x víkendové, 5x dlouhodobé) a 1 v Brně 

(víkendové),   

- tréninky na víkendových soustředěních jsou třífázové, na dlouhodobých 

dvoufázové. Což za rok 2013 odpovídá počtu 94 tréninků. 

2) Soutěže 

- ve smlouvě reprezentanta jsou uvedeny svazové soutěže, kterých je povinen se 

účastnit, zde patří Otevřené Mistrovství Čech, Otevřené Mistrovství Moravy, Czech 

Open a Mistrovství České republiky,  

- dále je reprezentant povinen se účastnit všech soutěží, kterých se účastní 

reprezentace v zahraničí, např. Slovenia Open, Polish Open, Nitra Cup, apod.    

- mezi stěžejní soutěže, se kterými je smlouva reprezentanta spjata, patří mistrovství 

Evropy (dále jen ME) a mistrovství světa (dále jen MS).  



 

34 
 

Soutěžní věkové kategorie  

Žák        - po dosažení 13 let 

Junior    - po dosažení 13 let do dosažení 18 let 

Senior   -  po dosažení 18 let do dosažení 40 let 

Veterán -  po dosažení 40 let - I.   kategorie stříbrná 40-49 let,  

  II.  kategorie zlatá 50-59 let,     

     III. kategorie platinová 60 a více let. 

V roce 2014 má státní reprezentace 46 členů, z tohoto počtu jsou 3 veteráni, 1 

veteránka, 11 seniorů, 10 seniorek, 10 juniorů a 11 juniorek.  

 

3.4.2 Rozpočty v letech 2011, 2012 a 2013  

V této kapitole se zaměřím na srovnání rozpočtů za roky 2011, 2012 a 2013, neboť 

jsou pro mě stěžejní k stanovení předběžného rozpočtu na rok 2014.  

Veškeré tabulky v této kapitole (Tabulka 2-10) jsou samostatně vypracovány na 

základě podkladů, které mi byly poskytnuty Českým svazem TKD, konkrétně oddělením 

reprezentace.  

 

Příjmy celkem 

 
Tabulka 2 - Přehled příjmů oddělení reprezentace  
 

2011 5 310 900 Kč 

2012 5 711 800 Kč 

2013 5 211 300 Kč 

 
Příjmy reprezentace rozumíme dotaci z MŠMT v jednotlivých letech. Z této částky 

jsou hrazeny veškeré výdaje reprezentace. 
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Výdaje celkem 

 

Tabulka 3 – Přehled výdajů oddělení reprezentace 

 

2011 5 310 900 Kč 

2012 5 711 800 Kč 

2013 5 211 300 Kč 

 

Výdaje celkem se rovnají výši dotace, neboť ta se vždy vyčerpá nebo přečerpá.  

 

 

Výdaje na přípravu a účast na mistrovství Evropy a mistrovství světa 

 

Tabulka 4 – Přehled výdajů na přípravu a účast na ME a MS 

 

2011 3 724 859 Kč 

2012 3 516 815 Kč 

2013 3 279 117 Kč 

 

 

Klesající tendence může být způsobená např. destinací, ve které se ME a MS 

pořádá, počtem nominovaných závodníků, apod. V roce 2011 bylo místem konání ME 

Estonsko a MS Severní Korea. ME 2012 proběhlo v Bulharsku, MS v Estonsku a pro rok 

2013 bylo místem konání ME Slovinsko a MS proběhlo v Bulharsku. 
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Sportovní materiál 

 

Tabulka 5 – Přehled výdajů na sportovní materiál 
 

2011 100 255 Kč 

2012 498 521 Kč 

2013 154 323 Kč 

 

 

Došlo k rapidnímu nárůstu částky v roce 2012. Důvodem byla nezbytnost doplnění 

sportovní kolekce reprezentantů a materiálu na skladu. 

 

 

Open soutěže 

 

Tabulka 6 – Přehled výdajů za účast na Open soutěžích 

 

2011 227 319 Kč 

2012 - 

2013 - 

 

 
V roce 2011 se reprezentace účastnila soutěže ve Slovinsku s názvem Ljubljana 

Open, dále na domácí půdě byly reprezentantům hrazeny soutěže Třeboň Open a Czech 

Open. V letech 2012 a 2013 se reprezentace neúčastnila zahraničních Open soutěží, ani 

reprezentantům nehradila domácí Open soutěže. 
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Zdravotní služby 

 

Tabulka 7 – Přehled výdajů za zdravotní služby 

 

2011 133 968 Kč 

2012 107 531 Kč 

2013 117 799 Kč 

 

 

Částky se pohybují v roce 2012 a 2013 zhruba obdobně. V roce 2011 bylo více 

soustředění, zvýšil se počet reprezentantů, z čehož plynuly vyšší náklady na úhrady 

masérů, regenerace, sportovních prohlídek, apod. Dále se v roce 2011 konalo MS 

v Severní Koreji, kde bylo potřeba reprezentantům uhradit potřebná očkování.  

 

 

Vedení reprezentace 

 

Tabulka 8 – Přehled výdajů za vedení reprezentace 

 

2011    835 909 Kč 

2012 1 118 766 Kč 

2013 1 141 988 Kč 

 

 

Změny nákladů jsou způsobeny obměnami v trenérském týmu. V roce 2011 se 

kompletně měnil trenérský tým, v ostatních letech se trenéři obměňovali mezi sebou dle 

nutnosti a potřeby, např. mateřská dovolená, zdravotní komplikace, apod. Z výše 

uvedených důvodů a pro efektivnější práci s reprezentačním týmem, se trenérský tým z let 

2012 na 2013 zvýšil o jednoho člena, tedy ze 4 na 5 členů.   
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Režijní výdaje 

 

Tabulka 9 – Přehled výdajů za režii 
 

2011 11 330 Kč 

2012 12 867 Kč 

2013      900 Kč 

 

 

Výdaje za režii se přizpůsobují a mění dle kurzovních rozdílů v jednotlivých 

letech, bankovních poplatků, apod.  

 

 

Odměny a náhrady 

 

Tabulka 10 – Přehled výdajů za odměny a náhrady 

 

2011 277 260 Kč 

2012 457 300 Kč 

2013 517 163 Kč 

 

Odměny a náhrady jsou částky, které jsou vyplaceny reprezenantům vždy na konci 

roku. Výše a rozdělení vždy závisí na fungování a umístění reprezentantů na ME a MS 

v daném roce. 

 
 

Veškeré bližší specifikace jednotlivých nákladů jsou rozepsány v kapitole 4, kde se 

podrobně věnuji rozpočtu pro rok 2013. 
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3.4.3 SWOT analýza reprezentace 

Silné stránky: 
- ITF silná federace, 

- záštita ČUS, 

- dlouholetá působnost v ČR, 

- velké členská základna, 

- umístění na evropském žebříčku do 5 místa, 

- umístění na světovém žebříčku do 8. místa,   

- dobrá pověst ve světě,  

- velmistr Hwang ho Yong působí v ČR a úzce 

spolupracuje s odd. reprezentace – zároveň 

zastává pozici prvního viceprezidenta ITF (což 

zaručuje vysokou kvalitu), 

- velký počet kvalifikovaných, zkušených, neustále 

se vzdělávajících trenérů. 

Slabé stránky: 
- původ ITF federace - Severní Korea, 

- neoslovování sponzorů, 

- nedostatečná propagace, 

- ITF není na olympiádě, 

- velmi striktní pravidla pro působnost 

v reprezentaci, 

- upadající počet dospělých závodníků. 

 

Příležitosti: 

- četnější publikace výsledků v časopisech o 

bojových uměních, 

- využití jiných médií (televize, rádio, apod.), 

- propagace reprezentace na základě konkrétních 

jmen úspěšných jednotlivců z daných regionů, 

- podpora ČUS, 

- získání sponzorů, 

- vznik nových projektů, 

- výchova nových talentů z řad dětí a mládeže. 

Hrozby: 

- původ ITF federace - Severní Korea, 

- neoslovování sponzorů, 

- nedostatečná propagace, 

- ITF není na olympiádě, 

- velmi striktní pravidla pro působnost 

v reprezentaci, 

- upadající počet dospělých závodníků, 

- klesající zájem o organizovaný sport. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 4 dle: Český svaz TKD 
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Silné stránky 

TKD má více federací, např. ITF, WTF, Unie, apod. Právě ITF federace patří spolu 

s WTF mezi ty nejsilnější a nejznámější z nich.  

Český svaz TKD je v České republice již od roku 1897. Za tu dobu si vybudoval 

dobré jméno a pověst. S tím je spojen také neustálý růst zájmu o tento sport, tím pádem 

roste i počet nově registrovaných členů. Je pod záštitou ČUS. Subjekty sdružené v ČUS si 

ponechávají samostatnost právního postavení, majetku a činnosti. Hlavním posláním ČUS 

je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje ve sportovních 

klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech.        [14 – internet] 

Díky reprezentantům se Česká republika pravidelně umisťuje na předních pozicích 

evropských a světových šampionátů. Tím si neustále potvrzuje dobrou pověst ve světě. 

Dosahování takovýchto výsledků může česká reprezentace být vděčná i velmistru Hwang 

Ho-Yong, který s oddělením reprezentace úzce spolupracuje a je silnou osobností ve 

federaci ITF. 

V Českém svazu TKD se nachází mnoho zkušených, kvalifikovaných trenérů, kteří 

se neustále vzdělávají a tím přispívají ke kvalitě výuky TKD v České republice.   

 

Slabé stránky 

Federace ITF je původem ze Severní Korey. Je možné, že potencionální zájemce 

by mohla stálá situace a režim v této zemi odradit. Možná i z tohoto důvodu není ITF 

federace na olympiádě, zatímco WTF ano. 

Mezi slabé stránky řadím i pravidla Českého svazu ohledně působnosti 

v reprezentaci. Týká se to zejména mezinárodních instruktorů, kteří po složení zkoušek na 

4. dan mají zákaz závodit.  

V tomto sportu ubývá dospělých závodníků, zvláště ve věku 25-30 let. Je to 

z důvodu přechodu ze studia do práce, nedostatečné motivace, atd.  

 

Příležitosti 

Příležitost je v častější publikaci výsledků v časopisech o bojových uměních, ve 

využití masových médií, jako je televize, rádio, atd. Oddělení reprezentace, resp. Český 
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svaz TKD by měl věnovat větší pozornost propagaci jednotlivých sportovců na základě 

jmen úspěšných jednotlivců v daných regionech. Mnoho taekwondistů se stává 

nejúspěšnějšími sportovci okresů, krajů, škol aniž by se to následně ze strany svazu 

rozšířilo do povědomí veřejnosti.  

Velkou příležitostí je vznik nových projektů, které mohou TKD přiblížit veřejnosti 

např. pořádání galavečerů se zápasy, pořádání akcí za účelem dobročinnosti a jiné.  

Výchova talentů z řad dětí a mládeže je v neposlední řadě příležitostí, která může 

určovat celou budoucnost nejen českého TKD.  

 

Hrozby 

Hrozbou spatřuji v nedostatečné propagaci a neoslovování sponzorů, díky nimž by 

mohlo být české TKD na vyšší úrovni. Týká se to zejména péče o sportovce nebo jejich 

zviditelnění, podmínek pro tréninky a závody a to jak pro jednotlivé školy, tak zejména 

pro sportovní reprezentaci jako takovou.   

 

3.4.4 Rozhovor se sportovním manažerem 

Rozhovor mi poskytl bývalý dlouholetý manažer České státní reprezentace TKD 

Ing. Bc. Zdeněk Chaloupka, který svou působnost na pozici manažera ukončil na konci 

roku 2013.  

 

1. Jak dlouho jste byl manažerem české státní reprezentace Taekwon-do ITF? 

Už nejsem, nicméně byl jsem necelé čtyři roky. Ke konci loňskému roku jsem tuto 

funkci předal hlavnímu trenérovi, což byla konec konců vize, se kterou jsem se funkce 

ujímal. 

2. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější činnosti sportovního manažera v kontextu české 

reprezentace TKD? 

Považuji ten název „sportovní manažer“ za poněkud nadnesený, ono se nejedná až 

tak o management (formální název funkce však také je vedoucí oddělení státní 

reprezentace), jako spíše o podpůrnou organizační a administrativní práci. Dlouhé roky 
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jsem působil v manažerských funkcích (řídil jsem firmu o téměř pěti stech 

zaměstnancích), tak doufám vím, o čem mluvím. Samozřejmě klíčovým úkolem je získání 

a administrace dotace, která po finanční stránce zajišťuje chod reprezentace. Další úkoly, 

vesměs administrativního charakteru, jsou dílčí a vztahují se k jednotlivým aktivitám 

reprezentace – typu zajištění vrcholných soutěží jako ME a MS: letenky, hotel, pojištění, 

víza atp. 

3. V čem spočívá vaše práce manažera pro reprezentaci TKD? 

Můj úkol byl stabilizovat reprezentaci po změně svazového vedení a po následné 

změně trenérského týmu. Ve svazu v zásadě nikdo netušil, jakým způsobem je zajišťováno 

dotační financování reprezentace – jak se o dotaci žádá, jak se vypočte nárok, jak je 

oponován, co vše se jak vykazuje, jakým legislativním omezením podléhá nakládání 

s dotačními financemi – vzhledem ke zkušenostem finančního manažera i ke zkušenostem 

s prací s veřejnými prostředky jsem zřejmě byl jeden z mála možných kandidátů v dané 

době k dispozici. Dále bylo potřeba pomoct novému trenérskému týmu s výše uvedenými 

organizačně-administrativnímu záležitostmi. 

A protože po skoro čtyřech letech není v této věci dále potřeba mé další 

systematické aktivity, dozrál čas k tomu, aby vedení reprezentace převzal trenérský tým. 

4. Jakými nejdůležitějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat sportovní 

manažer reprezentace? 

Rozdělím to – v situaci, kdy jsem se jím stal já, šlo o specifické dovednosti 

finančního manažera a člověka, který disponuje zkušenostmi s dotačními tituly; aktuálně 

jde o široké spektrum dovedností od trenérské kvalifikace, přes komunikační dovednosti, 

autoritu mezi taekwondisty až po trpělivost při nekonečné administrativě.  

Každopádně by měl být sportovní manažer reprezentace ochoten se své funkci 

trochu obětovat, protože zabírá relativně nemálo času a je dobrovolná, tedy neplacená. 

 

5. Který styl vedení ve své manažerské praxi upřednostňujete? Jakým způsobem 

komunikujete se svazem a trenéry reprezentace? 

Zásadně – v celé své praxi - vyznávám kooperativní styl a důslednou delegaci. 

S hlavním trenérem jsem se potkával v zásadě každý týden, s kolegy z vedení svazu 
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jednou za měsíc až dva. Nicméně jsme otroky elektronických prostředků komunikace, 

takže mailujeme a telefonujeme 7 dní v týdnu 17 hodin denně.  

6. Jakým způsobem získáváte prostředky pro reprezentaci? 

Jak bylo již výše řešeno, státní reprezentace je financována výhradně z dotačního 

titulu „Program I – státní reprezentace“, jež je poskytován MŠMT. 

Nicméně je tu snad jistý prostor pro sponzoring – tomu se chci do budoucna 

věnovat v rámci marketingového oddělení svazu, které jsem od roku 2014 převzal, resp. 

jej budu vytvářet. 

7. Jaké jsou vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? - oslovujete? - s kolika 

sponzory spolupracujete? - máte jednoho hlavního sponzora?  

Jak jsem zmínil výše, práce se v této době není žádná.     

8. Potřebujete cizí jazyk, ekonomické, právní znalosti pro výkon práce manažera 

reprezentace TKD?  

Ekonomické znalosti jsou nezbytné, pokud za sebou nemáte někoho, kdo Vám ve 

věci může pomoci, alespoň právní minimum je nutné při každé obdobné činnosti. 

Minimálně slušná angličtina je podmínkou nutnou. 

9. Jaké jsou potíže při vedení financí sportovní reprezentace TKD? 

Dotační program naštěstí pokrývá potřeby repre, problémem je to, že jeho výše 

bývá schvalována až ve druhém čtvrtletí (tedy většinou až po velmi nákladném ME) a také 

to, že výše dotace se velmi špatně predikuje, neboť jsme s to spočítat vlastní „nárok“, ale 

nevíme, jaké „nároky“ mají jiní a v jaké jsou relaci s dotačními financemi. 

10. Dochází ke sporům ohledně způsobu vedení financí v reprezentaci - s trenéry, 

svazem, apod.? 

Systém je natolik zaběhnutý, že problémy jsou relativně malé a většina 

relevantních účastníků diskuze zavedený stav respektuje. 

11. Kdo rozhoduje o rozdělení finančních prostředků reprezentace? Je nezbytné 

schvalování?  

Obecně je s financemi nakládáno na základě rozpočtu schváleného valnou 

hromadou, použití finančních prostředků se řídí předpisy MŠMT. 
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12. Jakým způsobem řešíte situaci v případě nedostatečných finančních prostředků 

získaných z dotací či jiných zdrojů? Je fungování reprezentace přímo závislé na 

zisku dotace?  

Případný deficit je hrazen z prostředků svazu, deficit je ale většinou zanedbatelný. 

13.  Je pozice sportovního manažera reprezentace ohodnocena finančně? Lze to 

považovat za zaměstnání, nebo pouze jako dobrovolná činnost? 

To rozhodně ne, jde jen dobrovolnou volnočasovou aktivitu. Jako jeden ze 

svazových radních dostávám pouze mimořádnou roční odměnu a to řádově 15 tis. 

14. Věnoval jste se dříve aktivně tomuto sportu? Je toto nezbytné pro výkon 

sportovního manažera reprezentace? 

S taekwondem jsem začal v roce 1987, v roce 1990 mi mistr Hwang propůjčil 

1.dan, byl jsem členem první neoficiální reprezentace. Po založení rodiny jsem se 

s taekwondem na delší dobu rozloučil a cvičit jsem začal znovu asi před osmi lety 

s nejstarším synem. Musel jsem si opět udělat danové zkoušky a momentálně jsem se 

„dohrabal“ na 4. dan a mezinárodního instruktora.  

Obecně není nutné se danému sportu aktivně věnovat, aby člověk mohl dělat 

sportovního manažera – u nás je to ale trochu jinak, neboť se jedná o dobrovolnickou 

aktivitu, těžko by bylo pro ni někoho z venku získat. Každopádně je ale minimálně 

výhoda znát dobře prostředí svazu a lidi v něm. 
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4 PODROBNÝ ROČNÍ ROZPOČET SPORTOVNÍ 

REPREZENTACE   

Předchozí kapitola byla zaměřená na analýzu současného stavu a chod Českého 

svazu TKD/reprezentace a srovnáním výdajů za předchozí období, což jsou roky 2011, 

2012 a 2013.  

Kapitola číslo 4 se zabývá již konkrétním rozpočtem za rok 2013, podrobným 

popisem jednotlivých nákladů, jejich čerpání, popř. překročení stanoveného limitu 

v jednotlivých odvětvích.   

Po kompletním rozboru rozpočtu 2013, získaného z informací oddělení 

reprezentace, následně sestavím předpokládaný rozpočet za rok 2014, který může být 

předložen MŠMT pro žádost o dotaci na rok 2014, což je cílem této práce.  

 

4.1 Rozpočet reprezentace v roce 2013 

Rozpočet se pro Českou státní reprezentaci sestavuje vždy ve verzi "0", na 

maximum možného. Tento rozpočet se předkládá MŠMT spolu se žádostí o dotaci. 

Protože je jisté, že reprezentace dostane dle systému odměňování maximálně 

kolem 5 mil. korun, sestavuje se pro potřeby svazu a oddělení reprezentace rozpočet ve 

verzi "1", tedy odhad toho, co by reprezentace mohla mít k dispozici. V květnu se vedení 

reprezentace dozví výši dotace a pak je rozpočet upraven ve verzi "2" na skutečnou výši 

dotace.  

Oproti výši dotace se pak vykazuje čerpání rozpočtu, ve skutečnosti tedy 

reprezentace utrácí peníze, které získá z MŠMT (+/- malá odchylka, která je následně 

v případě potřeby dofinancována Českým svazem TKD).  
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Tabulka 11 – Podrobný rozpočet za rok 2013. Částky jsou uvedeny v Kč. 
 

Položka 

Žádost o 

dotaci (Kč) 

verze „0“ 

Rozpočet (Kč) 

verze „1“ 

Plnění (Kč) 

verze „2“ 
Zbývá (Kč) 

PŘÍJMY 

Dotace MŠMT 7 079 500  5 211 700  5 211 300 0 

Celkem 

příjmy 
7 079 500 5 211 700 5 211 300 0 

VÝDAJE 

ME, MS 2 250 000 3 290 000 3 279 117      10 883 

Materiál     600 000     150 000     154 323      -4 323 

Open     250 000   0   0  0 

Zdravotní 

služby 
    200 000     110 000     117 799       -7 799 

Vedení 

reprezentace 
1 390 000 1 110 000 1 141 998     -31 998 

Režijní 

náklady 
     50 000      20 000           900      19 100 

Odměny a 

náhrady 
    689 500     530 000     517 163      12 837 

Celkem 

výdaje 
7 079 500 5 210 000 5 211 300        1 300 

Zdroj: Vlastní zpracování 5 dle: Oddělení reprezentace TKD 
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Příjmy 

Pojmem příjmy reprezentace jsou myšleny veškeré finanční prostředky, které má 

reprezentace pro daný rok k dispozici. Jsou to výhradně dotace z MŠMT. Případné drobné 

odchylky jsou dofinancovány svazem, ale zde se jedná pouze o tisíce až desetitisíce. 

Pro rok 2013 byla dotace ve výši 5 211 300 Kč. 

 

Výdaje 

Celkové výdaje se rovnají výši dotace tedy příjmům, neboť se její výše vždy 

vyčerpá nebo přečerpá. Do výdajů patří položky, které jsou spjaty s přípravou a účastí na 

ME a MS, fasovaný materiál pro reprezentanty, účast na mezinárodních soutěžích, 

zdravotní služby, částky pro vedení reprezentace, režijní náklady, odměny a náhrady 

reprezentantům za daný rok.  

Za rok 2013 byly výdaje ve výši 5 211 300 Kč.  

 

ME, MS 

Veškeré výdaje na přípravu a účast na ME a MS jsou všem reprezentantům 

hrazeny v plné výši reprezentací. Patří zde výdaje za tyto položky:   

- soustředění – cestovné, strava, ubytování, prostory pro tréninky, regenerace, diety,  

- cesta do země konání ME, MS – letenky, autobus, 

- účast – ubytování, strava, diety, startovné, protesty,  

- pojistné – úrazové pojištění, 

- ostatní – víza. 

Výše výdajů je ovlivněna v neposlední řadě místem konání ME a MS a počtem 

nominovaných závodníků. ME 2013 se konalo ve Slovinsku a MS v Bulharsku. 

Za soustředění se v roce 2013 zaplatilo 1 384 273 Kč. Cesta a celková účast na ME 

a MS v tomto roce činila 1 807 214 Kč. Ostatní výdaje jako pojistné, víza apod. byly ve 

výši 87 630 Kč. 

Do plánovaného rozpočtu zbylo 10 883 Kč.       
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Materiál 

Do této části výdajů zahrnujeme evidovaný sportovní materiál a ostatní materiál, 

jako je dlouhodobý hmotný majetek. Jsou to položky z řad sportovního vybavení, 

určeného reprezentantům pro tréninky a závody. Patří zde: 

- sportovní soupravy určené pro akce reprezentace – bunda, šusťáky, mikina, 

kraťasy, trička, sportovní taška, atd.,     

- tréninkové vybavení – trička, doboky, boty do tělocvičny, sportovní podprsenky a 

jiné,  

- tréninkové pomůcky – moderní nářadí pro posilování, pomůcky pro zdokonalování 

TKD disciplín, atd.,  

- výbava na závody – chrániče, doboky, a ostatní materiál. 

Toto vybavení se nefasuje každoročně, ale dle opotřebení. Sportovní soupravy se 

nakupují přibližně co 2 roky. Tréninkové vybavení má větší frekvenci využití, proto je 

nutné jej pořizovat reprezentantům každoročně.  

Za nákup sportovního materiálu pro rok 2013 činily výdaje 119 857 Kč, za 

pořízený DHM to bylo celkem 34 466 Kč.  

Plánovaný rozpočet zde byl přečerpán o částku 4 323Kč. 

 

Open 

Náklady za „Open“ soutěže plynou z účasti reprezentace na mezinárodních 

soutěžích, které reprezentantům zcela hradí reprezentace. Do těchto výdajů patří cesta, 

ubytování, stravování, startovné a diety. 

V roce 2013 nebyly reprezentací hrazeny žádné Open soutěže, tím pádem jsou za 

tuto položku výdaje nulové.  

 

Zdravotní služby 

Výdaje za zdravotní služby zahrnují položky pro udržení dobrého zdravotního 

stavu reprezentantů. Patří zde: 
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- vitamíny – multivitamín, BCAA, pangaminy, carnitin10, apod. 

- regenerace – sauna, bazén, maséři,  

- zdravotní prohlídky – každý reprezentant je povinen si zajistit na začátku roku 

sportovní prohlídku, kterou hradí do výše 500 Kč reprezentace,  

- očkování – při konání MS v některých Asijských zemích, např. Uzbekistán, Severní 

Korea, Tádžikistán, atd. 

Za doplňky a výživu se v roce 2013 zaplatilo 10 093 Kč a za regeneraci 107 706 

Kč. 

Plánovaný rozpočet zdravotních služeb byl přečerpán o 7 799 Kč. 

 

Vedení reprezentace 

Výdajům za vedení reprezentace se rozumí jako plat za: 

-  trenérskou činnost – trenérský tým + prezident svazu,  

- činnost instruktora – Velmistra Hwang Ho-yonga,  

- činnost lékaře, 

 

Dále zde patří výdaje na cestovné, stravné, atd., telefon a ostatní drobné výdaje.  

Trenérská činnost + funkce prezidenta svazu byla v roce 2013 ohodnocena částkou 

652 268 Kč, činnost instruktora vyšla reprezentaci na 420 000 Kč, činnost lékaře a drobné 

výdaje v tomto roce vyšly na 26 844 Kč a částka za telefon je 12 343 Kč. 

Plánovaná částka pro vedení reprezentace byla přečerpána o 31 998 Kč. 

 

Režijní výdaje 

Mezi režijní výdaje patří bankovní poplatky, kurzové rozdíly, ostatní režie, jako je 

např. přeprava materiálu, apod. 

Ostatní režijní výdaje byly v roce 2013 ve výši 900 Kč. 

                                                 
10 BCAA – aminokyseliny pro lepší regeneraci svalů; Pangaminy – podpora trávení, bohatý zdroj vitamínu B 
a minerálních látek; Carnitin – prostředek k rychlejšímu spolování. 
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Do plného čerpání předpokládaných výdajů za režii zbylo 19 100 Kč. 

 

Odměny a náhrady 

Pod pojmem odměny, rozumíme finanční odměny/ohodnocení reprezentantů na 

konci roku, ve kterém mají podepsanou smlouvu, kdy obdrží za působení v reprezentaci, 

plnění podmínek smlouvy a účasti na ME a MS finanční částku, která se odvíjí od 

dosažených výsledků právě na ME a MS v daném roce. Tato částka se určuje dle systému, 

ve kterém hraje roli, zda se jednalo o individuální nebo týmový výsledek.  

- Individuální – odměna určena dle výsledku a počtu účastníků v kategorii. 

- Týmové – odměna dle počtu týmů v kategorii, dle individuálního podílu na 

výsledku. 

Dále je vyhrazena určitá částka ve stejné výši pro každou věkovou skupinu (senioři, 

seniorky, junioři, juniorky, veteráni, veteránky). Tuto částku rozděluje trenér jednotlivých 

skupin dle uvážení ve formě „odměny trenéra“. 

Z těchto částek jsou strhávány penalizace za nesplnění povinností stanovených smlouvou. 

(viz Příloha1) 

Refundace jsou vypláceny jako náhrada ušlé mzdy zaměstnaným reprezentantům.    

Do ostatních výdajů je zahrnuta rezerva.  

Jako odměny reprezentantům se v roce 2013 rozdělilo 482 763 Kč. Refundace byly 

vyplaceny ve výši 32 000 Kč, rezerva činila 2 400 Kč. 

Do plánovaného rozpočtu za odměny a náhrady zbylo 12 837 Kč. 

 

 

4.2 Rozpočet pro dotaci na rok 2014 

Z předchozích kapitol vyplývá, že reprezentace TKD je financována výhradně 

z dotace MŠMT.    

Žádost o dotaci na MŠMT se sestavuje na základě výsledků reprezentace za 

poslední tři roky, což je relativně složitá struktura příspěvku na přípravu, kde jsou 
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uznávány výsledky v některých divizích a disciplinách za podmínky umístění v první 

polovině startovního pole a zároveň do 16. místa + příspěvku na akci, který vychází z 

uznávaných výsledků v první polovině startovního pole a do 8. místa a zároveň z toho, kde 

se ME a MS koná + příspěvek na materiál, který si MŠMT počítá samo.  

Poté, co jej předloží všechny svazy, je neveřejným způsobem výpočet krácen na 

základě poměru požadované/dostupné peníze. 

Proto se rozpočet sestavuje ve verzi „0“ tedy na maximum možného. Tento 

rozpočet se předkládá s žádostí o dotaci.  

Právě tímto rozpočtem (verze „0“) se budu zabývat v této kapitole. Bude to na 

základě výsledků za předchozí 3 roky (2011, 2012, 2013) a výše dotací z těchto let. 

K těmto rokům mi byly poskytnuty veškeré dostupné informace oddělením reprezentace a 

jejich srovnáním jsem se věnovala v kapitole 3.5. 

 

Výsledky reprezentace od roku 2011 

Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 12 vždy ve tvaru (zlato-stříbro-bronz) a jsou 

kompletní pro jednotlivé věkové kategorie. Tyto výsledky jsou důležité pro sestavení 

rozpočtu pro dotaci na rok 2014. Jedná se o výsledky ze seniorské a juniorské kategorie, 

neboť veteránské medaile a úspěchy se pro výpočet dotace neberou v potaz. 

Dalším faktorem pro dotaci je místo konání mezinárodních soutěží, vypsáno 

v Tabulce 13.  

 

Tabulka 12 – Souhrn výsledků v jednotlivých letech 

 

Rok 
Mistrovství Evropy  Mistrovství světa 

Senioři Junioři  Senioři Junioři 

2011 5-9-6 2-5-5  2-2-8 x 

2012 4-11-7 2-5-11  x 1-6-2 

2013 7-6-11 2-9-6  1-2-7 x 

Zdroj: Vlastní zpracování 6 dle: http://taekwondo.cz/vysledky/ 
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Místa konání ME a MS v letech 2011, 2012, 2013 a 2014 

Tabulka 13 – Místa konán ME a MS v jednotlivých letech 

 
Rok ME MS 

2011 Estonsko Severní Korea 

2012 Bulharsko Estonsko 

2013 Slovinsko Bulharsko 

2014 Bělorusko Tádžikistán 

Zdroj: Vlastní zpracování 7 dle: http://taekwondo.cz/kalendar/ 
 

Rozpočet pro dotaci na rok 2014 

 
Tabulka 14 – Rozpočet pro dotaci MŠMT 2014 

 
Položka Žádost o dotaci (Kč) verze „0“ 

PŘÍJMY 

Dotace MŠMT 8 700 000  

Celkem příjmy 8 700 000 

VÝDAJE 

 ME, MS 6 200 000 

Materiál    500 000 

Open    250 000 

Zdravotní služby    200 000 

Vedení reprezentace 1 000 000 

Režijní náklady      50 000 

Odměny a náhrady     500 000 

Celkem výdaje  8 700 000 

SALDO               0 

Zdroj: Vlastní zpracování 8 
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Tento rozpočet jsem sestavila na základě „Zásad“ dotace, které jsou uvedeny na 

internetových stránkách MŠMT. V těchto zásadách jsem našla veškeré informace a 

vzorce, které byly nutné k výpočtu předpokládané dotace.  

Pro výpočet jsou důležité tyto údaje: 

- identifikace svazu a ITF (členská základna, počet oddílů, atd.), 

- počet uznaných reprezentantů do 16. místa při umístění v 1. polovině startovního 

pole a do 8. místa (nejlepší výsledky z posledních 3 let) na mezinárodních 

závodech,  

- místo konání ME, MS (délka akce, náklady na cestu), 

- seznam reprezentantů,  

- výkaz výsledků.  

Na základě těchto informací jsem vyplnila formulář pro dotaci (tento formulář 

vyplněný pro rok 2013 je v Příloze 3) a odhadla výši dotace pro rok 2014.  

Mnou sestavený odhad dotace 2014 ve verzi „0“ tedy na maximum možného je částka 

8 700 000 Kč.  
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5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ, DOPORUČENÍ 

Při sestavování rozpočtu reprezentace, jsem díky poskytnutým informacím zjistila, 

že sportovní reprezentace funguje výhradně z dotace MŠMT. Na základě informací z let 

2011, 2012 a 2013, které mi byly poskytnuty, jsem zjistila, že tato dotace se v posledních 

letech pohybuje okolo 5 mil. Kč. Případné odchylky, které se pohybují v řádech tisíců 

max. desetitisíců, bývají dofinancovány svazem. Proto je nutnost se do plánovaného 

rozpočtu vejít, neboť reprezentace nemá jiné finanční prostředky pro své výdaje.  

K analýze současného stavu mi pomohl rozbor finančních prostředků z let 2011 - 

2013, SWOT analýza a rozhovor se sportovním manažerem reprezentace. Ze SWOT 

analýzy mi vyplynuly příležitosti a hrozby pro reprezentaci a sportovní manažer mi popsal 

problematiku a průběh financování reprezentace. Shrnutím informací a výsledků o 

fungování a chodu svazu/reprezentace můžu napsat doporučení pro tuto problematiku.    

Mým hlavní doporučením je zaměřit se na sponzoring a propagaci Taekwon-da 

ITF. Z bakalářské práce vyplývá, že Český svaz TKD je mimo výnosů z vlastní výdělečné 

činnosti výhradně hrazen z dotací MŠMT, ať už se jedná o dotaci pro Organizaci sportu 

(Program II), Střediska talentované mládeže (Program V), tak pro sportovní reprezentaci 

(Program I).  

TKD je velice atraktivním sportem, skládá se z 5 disciplín jak individuálních, tak 

týmových a soutěže se konají ve všech regionech, včetně soutěží s mezinárodní účastí, 

jako je např. Czech Open.  

Propagační materiály a oslovování sponzorů doporučuji stavět zvláště na sportovní 

reprezentaci, neboť dosahují skvělých výsledků na mezinárodních soutěžích, zejména na 

ME a MS.  

Další zaměření propagace TKD vidím v zaměření na děti, jejichž počet ve svazu 

stále narůstá. Pro děti je TKD ideálním sportem, jelikož není náročné a rozvíjí všechny 

formy pohybu, jako jsou obratnost, koordinace, rychlost. Svými zásadami pomáhá s 

„výchovou“ mládeže. Talentům je už od začátku věnována pozornost, tím, že existují 

Střediska talentované mládeže, z nichž mimo jiné je spousta bývalých členů nynějšími 

reprezentanty.  
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Nemenším objektem propagace jsou dospělí, pro které není TKD časově náročné. I 

v pokročilém věku mají možnost postupu ve formě zkoušek na vyšší technické stupně, tzn. 

pásky. Nejsou na ně kladeny vysoké nároky na rozsah pohybu a mohou se naučit účinné 

sebeobrany nebo si udržovat pohybové dovednosti a mentální zdraví.   

Propagace by se měla soustředit na zveřejňování prostřednictvím novin, časopisů, 

rádií a snažit se dostat co nejvíce do televize, jelikož je v dnešní době právě televize 

nejsilnějším masovým médiem. Nejde o to prezentovat pouhé výsledky reprezentantů a 

tím zvýšit povědomí o TKD, ale lákat veřejnost na nábory prostřednictvím letáčků 

směrovaných jednotlivě na všechny cílové skupiny, snažit se o vyšší účast veřejnosti na 

domácích soutěžích prostřednictvím plakátů, rozšířit informace o jejich konáních 

v rádiích, atd. 

Co se týče sponzoringu pro TKD, lze zde uplatnit všechny jeho formy. Jednotlivé 

oddíly by se měly zaměřit na oslovování právě pro své školy, např. pomocí rodičů svých 

cvičenců. Oddělení sportovní reprezentace by mohlo sázet na oslovení sponzorů, kteří si 

poté mohou vybrat, zda sponzorovat celou reprezentaci, individualisty, kterých je spousta 

s tituly mistrů Evropy a mistrů světa nebo jednotlivých týmů, které jsou pravidelně 

nejúspěšnějšími týmy na ME a MS (seniorský tým je již od roku 2007 nejúspěšnějším 

týmem světa). Tyto výsledky by měly upoutat zájem sponzorů.  

Dalším mým doporučením pro Český svaz TKD je rozšířit svou činnost v oblasti 

zdravotně postižených sportovců. Je to jak možnost získání další dotace z MŠMT, tak 

hlavně možnost získání dobré pověsti na základě pořádání dobrovolných/dobročinných 

akcí a pomoci. V této sféře zatím Český svaz TKD nemá velkou působnost.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo sestavit rozpočet předkládaný MŠMT pro rok 2014. 

Pro jeho splnění byla práce rozdělena do 3 hlavních částí.  

V první části bylo zapotřebí vymezit si hlavní teoretická východiska v oblasti 

rozpočetnictví ziskových i neziskových organizací, získávání finančních prostředků ve 

sportu a metod, které byly použity pro výzkum a analýzu.  

Dále jsem se obecně věnovala Českému svazu TKD a jeho sportovní reprezentaci, 

kde jsem zpočátku analyzovala jejich současný stav. K dosažení výsledků mi pomohla 

SWAT analýza a rozhovor se sportovním manažerem reprezentace a rozbor rozpočtu 

v letech 2011 - 2013. Shrnutím informací a výsledků o fungování a chodu 

svazu/reprezentace jsem mohla napsat doporučení pro tuto problematiku. 

Třetí část byla věnována zejména sestavení rozpočtu pro reprezentaci. V první fázi 

jsem se opřela o výsledky zjištěné z rozboru rozpočtů předchozích let (2011-2013). 

Následně jsem názorně předložila rozpočet pro rok 2013, ve třech verzích a to ve verzi „0“ 

(pro žádost o dotaci), „1“ (výše dotace) a „2“ (skutečné plnění). K tomuto mi byly 

oddělením reprezentace poskytnuty kompletní informace. Podrobně jsem popsala 

jednotlivé příjmy a výdaje určené pro chod reprezentace v roce 2013. Na konec jsem díky 

nalezeným informacím a z práce v předchozích kapitolách sestavila předpokládaný 

rozpočet pro dotaci na rok 2014.  

Závěrem apeluji na vytvoření marketingového oddělení ve svazu a tím na zlepšení 

propagace TKD a oslovování sponzorů, aby se tento sport co nejvíce zviditelnil. 

Problémem je, že TKD není příliš známé, neboť není rozšířen v oblasti široké veřejnosti. 

Přičemž české TKD je na velice dobré světové úrovni. Reprezentace má k dispozici 

dostatek finančních prostředků, díky kterým mohou sportovci trénovat za dobrých 

podmínek a nemusí si nic hradit sami.  Při zlepšení marketingu TKD se veřejnost může 

více o tomto krásném sportu dozvědět a také reprezentanti, kteří dosahují skvělých 

sportovních výsledků, by se mohli dočkat uznání, ocenění, vyšších odměn a jakési 

„slávy“, kterou si zaslouží, stejně jako ostatní sportovci populárnějších sportů, jejichž 

jména neustále kolují všemi médii.    
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I 
 

Příloha 1: Smlouva o působení v reprezentaci 

 
Smlouva o působení v reprezentaci 

 
 
Český svaz Taekwon-Do ITF, 16017 Praha 6 Břevnov, Zátopkova 100/2, zastoupený 
prezidentem svazu Martinem Zámečníkem (dále jen „svaz“) 
 
 
a 
 
 
………………………………………………………………, 
narozen/a………………….………………    
člen výběru sportovní reprezentace svazu 
  
                                                                               číslo členského průkazu………………… 
 
 (dále jen „reprezentant“) 
 
spolu uzavřeli tuto smlouvu: 
 
 
 
Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je působení výše uvedeného reprezentanta, řádného člena Svazu 
v reprezentačním výběru Svazu (dále také „reprezentace“), se všemi právy a povinnostmi 
vyplývající z této smlouvy. 
 
2.  Podmínky smlouvy 
 Reprezentant, který tuto smlouvu uzavírá, musí být řádným členem svazu a mít uhrazeny 
odpovídající členské známky dle svazové směrnice č.05/09, včetně všech pozdějších změn 
a doplňků. Při podpisu této smlouvy musí být reprezentantem předloženo lékařské 
potvrzení dle směrnice č.3/1981 MZ ČSR, platné po celou dobu platnosti této smlouvy. 
 
Povinnosti reprezentanta 
Reprezentant je povinen: 

a) zúčastnit se všech akcí určených reprezentaci, pokud mu v tom nebrání vážné 
zdravotní, rodinné, nebo pracovní problémy. V případě neúčasti na soustředění, 
nebo jiné akci reprezentace v rámci přípravy je reprezentant povinen se nejpozději 
jeden týden předem omluvit trenérovi reprezentace a na vyžádání doložit omluvu 
písemným potvrzením. Při neúčasti na dvou víkendových soustředěních, 
dlouhodobém soustředění, nebo v případě dlouhodobých zdravotních problémů 
v průběhu jednoho roku může být reprezentant vyřazen z reprezentace, tj. může být 
vypovězena tato smlouva ze strany svazu 

 
b) zúčastnit se všech soutěží, na které jej svaz nominuje, z domácích zejména: 

územního mistrovství, Mistrovství ČR a Czech Open a podat na nich co nejlepší 
sportovní výkon, pokud nebudou omluveni z důvodu zranění nebo nemoci, která 
musí být doložena řádnou lékařskou zprávou 



 

II 
 

 
c) chovat se v průběhu mezinárodních i tuzemských soutěží tak, aby dělal čest svazu, 

České republice a Taekwon-Do. Reprezentant bere na vědomí, že reprezentování 
České republiky na mezinárodních soutěžích a mistrovstvích v Taekwon-Do ITF je 
vysoce prestižní a čestnou pozicí a proto se očekává, že působení ve sportovní 
reprezentaci svazu zařadí každý reprezentant na jedno z nejvyšších míst svého 
individuálního žebříčku hodnot. Členství ve sportovní reprezentaci svazu však 
nesmí být záminkou pro absence na řádných trénincích kmenového oddílu 
reprezentanta, na svazových soutěžích, jemu určených školeních a seminářích. 
Sportovní reprezentace svazu není náhrada za všechny tyto činnosti, ale je jejím 
účelným doplněním a rozšířením 

 
d) na všech akcích reprezentace nosit oficiální oblečení reprezentace, dle pokynů 

vedení reprezentace 
 
 

e) na všech akcích reprezentace se řídit výhradně pokyny trenérů, příp. ostatních 
pověřených členů realizačního týmu svazu. V případně nejasnosti reprezentanta 
týkajících se programu či pokynů pro činnost, je reprezentant povinen vyžádat si od 
trenéra upřesnění instrukcí 

 
f) pečovat o svěřený sportovní materiál podle pokynů svazu, bránit jeho poškození, 

nebo zkrácení životnosti nesprávným či neoprávněným používáním, v případě 
ukončení působení v reprezentaci je reprezentant povinen vrátit jemu svěřený 
majetek před likvidací  

 
g) dodržovat všechny platné předpisy i nařízení svazu 

 
h) dodržovat zásady Taekwon-Do jak během akcí reprezentace, tak i v civilním životě 

 
i) ihned hlásit trenérovi reprezentace či lékaři reprezentace veškeré úrazy, resp. 

změny zdravotního stavu, které by mohly mít jakýkoliv vliv na sportovní činnost 
reprezentanta  

 
j) dodržovat obecně platné zásady životosprávy sportovce, včetně zákazu konzumace 

alkoholických nápojů během všech akcí reprezentace a užívání jakýchkoliv 
nepovolených dopingových látek po dobu platnosti této smlouvy. Užívání 
jakýchkoliv léků, stimulačních látek, nebo jiných farmaceutických preparátů během 
platnosti této smlouvy je nutné hlásit předem hlavnímu trenérovi reprezentace 

 
k) po dobu platnosti této smlouvy je reprezentant povinen se aktivně informovat o 

aktuálním seznamu zakázaných látek a metod dopingu a plnit všechny podmínky a 
požadavky stanovené pro reprezentanty Svazem a Antidopingovým výborem ČR 
(formuláře o místě pobytu a pod…).  

 Aktuální seznamy zakázaných látek a další informace a instrukce ADV ČR závazné 
pro  sportovce a reprezentanty jsou trvale k dispozici na stránkách ADV ČR 
www.antidoping.cz  popřípadě na stránkách www.taekwondo.cz  
 

l) reprezentant je po dobu platnosti této smlouvy povinen oznámit každému 
ošetřujícímu lékaři, že je aktivní sportovec, na kterého se vztahuje zákaz užívání 



 

III 
 

zakázaných látek a metod dopingu dle příslušných platných seznamů vydaných 
ADV ČR a v případě, že ošetřující lékař tento seznam nemá k dispozici jej lékaři 
předložit. 

 
m) zúčastnit se aktivně tréninkové činnosti domovského oddílu nebo jiného 

sdruženého subjektu Českého svazu Taekwon-do ITF týdně minimálně v rozsahu 4 
hodin, pokud mu v tom nebrání vážné zdravotní, rodinné, nebo pracovní a studijní 
problémy; brání-li reprezentantovi vážné zdravotní, rodinné, nebo pracovní a 
studijní problémy v plnění této povinnosti po dobu 1 měsíce a delší, bude o tom 
neprodleně informovat příslušného reprezentačního trenéra 

 
n) neprovozovat sportovní ani jinou činnost, se kterou je spojeno zvýšené riziko 

zranění či úrazu a která by tak mohla ohrozit plnění předmětu této smlouvy 
 

o) zúčastnit se v průběhu kalendářního roku minimálně 4 seminářů  
p) reprezentant je povinen vést tréninkový deník po celé období působnosti ve státní 

reprezentaci, při vyzvání  trenérského týmu je povinen předložit tréninkový deník 
za aktuální kalendářní rok ke kontrole 

 
 
Porušení povinností reprezentanta 
Porušení výše uvedených povinností může mít za následek okamžité vyloučení 
z reprezentace, včetně okamžitého vypovězení této smlouvy ze strany svazu. Reprezentant 
může být svazem vyřazen z reprezentace i z jiných např. výkonnostních důvodů, na 
základě doporučení trenéra reprezentace. Dále může být vypovězena tato smlouva a 
reprezentant vyřazen z reprezentace např. v případě svévolného odmítnutí startu v průběhu 
soutěže, nedostavení se k odjezdu bez důvodů hodných zřetele, nebo z důvodu jiného 
chování, či jednání, kterými dojde k hmotnému, nebo nehmotnému poškození svazu, či 
jeho zájmů.  
V závažných případech porušení této smlouvy bude svaz na reprezentantovi požadovat 
úhradu doposud vzniklých nákladů na jeho přípravu, výbavu či účast na soutěži, resp. 
úhradu škod vzniklých porušením jeho povinností vyplývajících z  této smlouvy, spolu 
s případnými dalšími náklady vzniklými v souvislosti s uplatněním práv svazu, dle 
platných zákonů 
 
 
Práva a povinnosti reprezentanta v souvislosti s reklamou a propagací. 
 Reprezentant je povinen chovat se a jednat v souladu se všemi právy a povinnostmi svazu 
a v souladu se všemi závazky, které vyplývají ze smluv s jeho sponzory a dalšími partnery. 
Reprezentant je povinen dodržovat všechny pokyny pro plnění těchto smluvních vztahů. 
 
Při veškerých aktivitách mimo činnost, která je předmětem této smlouvy dle čl. 1, je 
reprezentant oprávněn vystupovat jako člen sportovní reprezentace, držitel titulů, účastník 
sportovních soutěží apod. jen s předchozím souhlasem svazu a to zejména při: 
 

a) uzavírání případných individuálních reklamních a sponzorských smluv s tím, 
že práva a povinnosti z těchto smluv nesmí být v rozporu s právy a 
povinnostmi svazu resp. právy a povinnostmi, které vyplývají ze smluvních 
vztahů svazu 



 

IV 
 

b) při veřejném vystoupení reprezentanta, a to v jakékoli formě (články v tisku, 
vystoupení v televizi a rozhlase, poskytování interview, prezentace na 
internetových stránkách atd.) 

c) při zamýšlené účasti na jakékoli sportovní akci v ČR či v zahraničí, včetně 
exhibicí, s výjimkou náborových exhibicí pořádaných sdruženým subjektem 
svazu a akcemi pořádanými přímo svazem 

 
 
Při vyloučení, vyřazení, nebo odchodu z reprezentace, je reprezentant povinen neprodleně 
vyrovnat všechny závazky vůči svazu, zejména vrátit sportovní výbavu, v případech, kdy 
je toto svazem požadováno nejpozději však do 14 dnů od ukončení platnosti této smlouvy. 
 
 
7.     Práva reprezentanta 

a) Svaz poskytne reprezentantovi nezbytně nutnou sportovní výbavu pro přípravu a 
pro vybrané soutěže a zabezpečí podmínky pro přípravu na tyto soutěže 

 
b) reprezentace poskytne příspěvek na sportovní prohlídku ve výši maximálně 500,- 

Kč 
 

c) na všech akcích reprezentace, na které svaz reprezentanta nominoval (příprava na 
soutěž a účast na soutěži) zajistí svaz reprezentantovi bezplatně nezbytně nutné 
pojištění, dopravu, celodenní stravování, ubytování, startovné a zabezpečí krytí 
případných nezbytně nutných zdravotních výloh. Další náklady hradí svaz jen ve 
výjimečných případech. 

 
d) zajištění uvedené v odst. c) tohoto článku se netýká akcí pořádaných Českým 

svazem Taekwon-do ITF (zejm. Mistrovství ČR, Czech Open a Územní 
mistrovství), byť je k účasti na nich reprezentant nominován a dle článku 3. odst. b) 
zavázán. 

 
e) v průběhu akcí, na které je reprezentant svazem nominován, pro které si musí 

reprezentant (pouze zaměstnanec) brát neplacené volno, uhradí svaz za 
reprezentanta povinné pojistné, placené jinak jeho zaměstnavatelem.  Na akcích, 
které přesáhnou tři dny, poskytne svaz reprezentantovi finanční náhradu ve výši 
300,-Kč za každý pracovní den (pouze zaměstnanec a OSVČ) trvání akce. 

 
 
8.     Ukončení smlouvy 
 Smlouvu lze ukončit: 

a) dohodou písemně s podpisy obou smluvních stran 
b) vypovězením smlouvy jednostranně ze strany reprezentanta. V tomto případě je 

stanovena výpovědní lhůta tři měsíce. Vypovězením této smlouvy reprezentantem 
nejsou dotčena práva svazu, vyplývající z této smlouvy, včetně povinnosti 
reprezentanta vyrovnat veškeré závazky vůči svazu. Po celou dobu výpovědní 
lhůty je reprezentant povinen řádně plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
V případě nedodržení výpovědní lhůty může svaz uplatňovat náhradu nákladů na 
dosavadní přípravu reprezentanta, či za způsobené škody dle bodu 3. této smlouvy. 
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c) vypovězením smlouvy ze strany svazu, bez výpovědní lhůty i bez udání důvodu. 
V tomto případě je reprezentantovi stanovena lhůta 14 dnů na vyrovnání všech 
závazků vůči svazu. 

 
Výpovědní lhůta počíná běžet od doručení výpovědi, kterým je myšleno převzetí výpovědi 
kdekoliv, kde bude reprezentant zastižen. Doručuje-li se výpověď poštou, považuje se za 
doručení den, kdy reprezentant výpověď převzal. Pokud nebude výpověď reprezentantem 
převzata, nebo vyzvednuta z uložení na poště, považuje se za den doručení 5. den ode dne 
odmítnutí převzetí zásilky, nebo ode dne uložení zásilky na poště. 
 
 
9.     Závěrečná ustanovení 

a) tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2014 tato smlouva 
nabývá účinnosti i platnosti dnem podepsání oběma účastníky 

c)  tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních s platností originálu, přičemž 
každá ze zúčastněných stran obdrží po jednom 

d) účastníci prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a na 
důkaz tohoto připojují své podpisy 

e) reprezentant souhlasí s tím, aby svaz zpracovával a evidoval jeho osobní údaje 
poskytnuté v souvislosti s touto smlouvou a členstvím ve svazu. Dále reprezentant 
souhlasí s tím, že svaz je oprávněn poskytovat osobní údaje reprezentanta do 
centrální evidence ČSTV (identifikace sportovce při soutěžích apod.) popř. ADV 
ČR. Údaje je svaz oprávněn evidovat po ukončení platnosti této smlouvy i po 
ukončení členství ve svazu.  

Reprezentant prohlašuje, že byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení § 
11 zák. č. 101/2000 Sb. 
 
 
 
V  ……………………..     dne……………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. ….                          …………………………………….. 
 Za Český svaz Taekwon-Do ITF           reprezentant (zákonný zástupce) 
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 Příloha 2: Myšlenková mapa 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII 
 

Příloha 3: Podklad pro dotaci 
 

 

FINANČNÍ  DOTAZNÍK   -   podklad pro dotaci REPRE rok:

Sportovní svaz: Pozor  zašlete na MŠMT do 30.11. 2013  !!!

zastřeš. sdružení: ČUS Taekwon-do ITF

Celkem Mládeže hlášeno uznáno

1. Počet členů: 6 562 4 111 Počet klubů/oddílů: 34

Členské příspěvky celkem:      v tis. Kč

  dle věk. kategorií např. U17; U19; U20; U20-Ž; ….. 951

2. Světová mezinárodní sportovní federace - název: Zkratka Počet členů MSF

ITF 123

Příslušné sekce:

3. Počet uznaných reprezentantů pro dotaci   
za základ výpočtu byl vybrán: uznáno hlášeno uznáno

u seniorů  rok: 2011 počet seniorů 27

u juniorů  rok: 2012 počet juniorů 33

Počet hráčů podle zápisu k utkání ( týmové hry ):

senioři + junioři 60 jiné:

žádáno uznáno žádáno uznáno

4. Výcvikové tábory a přípravná utkání v tis. v tis.

počet uznaných reprezentantů  x  2  nebo  + 7 (týmové hry)

senioři  +  junioři 120 x 20  tis. 2 400,0 0,0

počet uznaných reprezentantů  

nájmy senioři  +  junioři 60 x 5  tis. 300,0 0,0

5. Regenerace, zdravotní péče, vědecký servis
počet uznaných reprezentantů  

senioři  +  junioři 60 x 3  tis. 180,0 0,0

6. Ušlá mzda a stipendia
počet uznaných reprezentantů  

senioři  +  junioři 60 x 20  tis. 1 200,0 0,0

SOUČET POLOŽEK 4 až 6 4 080,0 0,0

    Ekonomická náročnost sportovního odvětví

7. Sportovní materiál
viz. ekonomická náročnost svazu - nevyplňovat! osoby Přepočet

Dne: Vyplnil: Funkce:

10.11.2013

2014

International Taekwon-do Federation

Zdeněk Chaloupka ved.odd.reprezentace

žáco do 14, junioři do 19, senioři 19-39, veteráni 40 a výše

Domácí mistrov. 
soutěže


