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1 Úvod 

 

Sport je nedílnou součásti života většiny z nás, ale jen malé procento lidí se sportem 

dokáže živit. Většina populace bere sport jako výplň svého volného času, relaxaci a odpoutání 

od každodenního stereotypního života. V České republice se přibližně tři čtvrtiny obyvatel 

zajímá o sport v aktivní či pasivní podobě. Sport není ale jen výplní volného času, ale má také 

velký ekonomický význam. Samotní vrcholoví sportovci, kteří podávají nejlepší výkony musí 

mít kolem sebe tým lidí, kteří se o daného sportovce starají a za to jsou odměňování.  

Tématem mé bakalářské práce je marketingový rozvoj tenisového klubu. Toto téma 

jsem si vybral, protože hraji závodně tenis, a myslím si, že tenis je pro veřejnost čím dál více 

atraktivnějším sportem. V klubu TK Havířov se pohybuji již 15 let, a také proto je mým 

zájmem přispět k rozvoji tohoto klubu. Pro každou sportovní organizaci je důležité mít 

sestaven marketingový plán a určit marketingové cíle pro další rozvoj. 

Cílem této bakalářské práce bude analýza současné situace v tenisovém klubu 

TK Haví řov a návrh marketingového plánu pro další rozvoj. 

V teoretické části své bakalářské práce se nejdříve budu věnovat historii a současnosti 

tenisu, charakteristice samotného klubu, a také marketingovému plánování. V praktické části 

budu analyzovat současnou situaci TK Havířov z pohledu vnějšího makro a mikroprostředí a 

rozšířeného marketingového mixu. Pro návrh marketingového rozvoje klubu bude sloužit 

hlavně SWOT analýza, díky které můžu určit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby klubu. 

Pomocí dotazníku, který bude určen zákazníkům TK Havířov zjistíme jejich spokojenost, 

výhrady a případné návrhy na zlepšení.  
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2 Charakteristika tenisového klubu TK Havířov, teorie 

marketingového plánování 

 

2.1 Historie tenisu 

 

Vznik tenisu jako moderního sportu můžeme datovat do dvou samostatných období. 

Mezi lety 1859 a 1865 major Harry Gem a jeho přítel Augurio Perera vytvořili hru, která byla 

kombinace prvků raket a hry pelota a která se hrála v Birminghamu ve Spojeném království. 

V roce 1872 je dvěma místními lékaři založen na světě první tenisový klub v Leamington 

Spa. 23. července 1884 se hrál jeden z prvních tenisových turnajů, který se konal v areálu 

Shrubland Hall. 

Roku 1592 byla v Paříži zaznamenána pravidla francouzské hry Paume. Angličan 

Walter Clopton Wingfield se nechal těmito pravidly inspirovat, aby si roku 1875 nechal 

patentovat hru zvanou tenis. Podle většiny historiků moderní tenisová terminologie pochází z 

tohoto období. První mistrovství se konalo ve Wimbledonu v Londýně v roce 1877. 

Další tři největší turnaje se konaly v New Yorku (Flushing Meadows, od roku 1881), v 

australském Melbourne (1905) a v Paříži Roland Garros (1925).  

Dne 21. května 1881 Spojené státy Národní tenisové Asociace standardizovaly 

pravidla pro pořádání turnajů. Mezi první turnaje patří také US Open, který se konal v roce 

1881 v Newport, Rhode Island. Tenis byl také populární ve Francii, kde se konal turnaj 

French Open v roce 1891. 

Mezinárodní tenisové federace vyhlásila v roce 1924 pravidla, která zůstala bez 

velkých změn platná až doposud. Mezi největší změnu patří tie-break. Systém navržený 

James Van Alenem. V témže roce se tenis přestal hrát na olympických hrách. Návrat tenisu do 

olympických her proběhl v roce 1988 s přičiněním předsedy ITF Philippe Chatrier, 

generálního tajemníka ITF David Gray a víceprezidentem ITF Pablo Lorens za podpory 

předsedy MOV Juan Antonio Samaranch. 

Davis Cup je každoroční soutěž mužů v národních týmech, která se datuje už od roku 

1900. Obdobná soutěž ženských národních týmů se nazývá Fed Cup a poprvé se začala hrát v 

roce 1963 na oslavu 50. výročí založení ITF.[19] 
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2.2 Současnost tenisu 

 

V dnešní době patří tenis mezi nejoblíbenější sporty na celém světě. Tenis jako většinu 

sportu rozdělujeme na mužský a ženský. Mužský tenis řídí tenisová organizace ATP 

(Association of Tenis Professional), která sdružuje profesionální tenisty na mezinárodní 

úrovni a dohlíží na sestavování uznávaného žebříčku tenistů, podle kterého jsou obvykle 

nasazováni do turnajů. Vznikla roku 1972. Turnaje ATP Tour zahrnují kategorie Grand Slam 

(Australan open, French open, Wimbledon, US open). ATP Masters 1000 (Indian wells, 

Miami, Monte-Carlo, Rome, Madrid, Toronto, Cincinnati, Shanghai, London), ATP World 

Tour 500 series, ATP World Tour 250 series, ATP Challenger Series a turnaje Futures. 

Organizace také pořádá každoroční Světový pohár družstev v Düsseldofru a Blackrock Tour 

of Champions pro seniory. Turnaje Futures pořádá organizace ITF, přesto jsou hodnoceny 

v rámci ATP Tour a hráči za ně získávají body do žebříčku ATP. Tenisovému žebříčku 

vévodí známý švýcarský fenomén Roger Federer, mezi další známé, a v současnosti nejlepší 

tenisty patří Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray a Andy Rodick. Z našich hráčů to 

jsou například  Tomáš Berdych a Radek Štěpánek.  

Ženský tenis řídí ženská tenisová federace WTA (Women´s Tenis Association), která 

vznikla roku 1973. V prvních letech svého působení se zasazovala o zrovnoprávnění tenistek 

vůči mužům po stránce finančních odměn na turnajích, což vedlo po řadě let k úspěšnému 

výsledku. Celoroční systém turnajů je obdobný jako u mužů. Ženskou tenisovou jedničkou je 

Američanka Serena Williams, dvojkou Dánka Caroline Wozniacki, a mezi další velká jména 

ženského tenisu patří Dinára Safina, Justine Henin, Kim Clijsters, Maria Sharapova. 

Z českých hráček to je například Iveta Benešová, Petra Kvitová a Lucie Hradecká. 

 

2.3 Charakteristika TK Havířov 

 

Tenisový klub TK Havířov se nachází v části Havířova, která se nazývá Havířov-

Šumbark. V tenisovém areálu se nachází 10 tenisových kurtů, z toho 3 tenisové kurty jsou 

v zimě zastřešeny nafukovací halou. Dva hlavní kurty jsou umístěny před hlavní budovou. 

Další kurty jsou umístěny kolem celé hlavní budovy. Nechybí zde tenisová zeď, která je 

důležitá pro každý tenisový areál. V dolním patře hlavní budovy jsou pánské a dámské šatny 

se sociálním zařízením a obchod s tenisovým zbožím, kde mají zákazníci možnost zakoupit 
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tenisové rakety, oblečení, a také tenisovou obuv. V prvním patře se nachází bar s rychlým 

občerstvením, dvě místnosti, které jsou využívaný pro různé schůze a porady. Dále je zde 

velký balkon s výhledem na hlavni dva kurty. 

Tenisový oddíl v rámci TJ Slovan Havířov vznikl v roce 1972 a od roku 1975 se 

zapojil do soutěží družstev pořádaných ČTS v kategorii žáků a dospělých. V roce 1993 měl 

oddíl pouhých 55 členů, z toho 20 dětí ve věku do 18 let, a provozoval pět tenisových dvorců. 

Od roku 1994 je Tenisový klub Havířov jako nástupce tenisového oddílu samostatným 

právním subjektem. Od tohoto roku začíná i růst výkonnostního tenisu. V letech 1997 – 2000 

hraje TK Havířov 2. celostátní ligu smíšených družstev dospělých. Od roku 1997 hraje klub 

nejvyšší soutěž v kategorii mladších žáků – Severomoravskou ligu. Ve všech věkových 

kategoriích má klub zastoupení minimálně v druhé nejvyšší soutěži. V roce 2010 má klub A 

družstvo mladších a starších žáků v nejvyšší soutěži. Celkem má v soutěžích zapojena dvě 

družstva mladších žáků, dvě družstva starších žáků a dvě družstva dorostu, po jednom 

družstvu v kategorii babytenis a minitenis. Družstvo dospělých bude hrát Severomoravskou 

divizi a v soutěžích budou startovat 3 družstva veteránů a 1 družstvo seniorek. 

K 1.lednu 2010 má klub 216 členů, z toho 162 dětí do 18 let. Na základních školách v 

kroužcích se učí tenis dalších 80 dětí. Výkonnostní tenis provozuje cca 100 dětí, ostatní děti 

mají tenis jako smysluplné využití volného času spojené s výukou tenisu (tenisové kroužky).  

Pro děti a mládež je denně vyčleněno v době 13 – 20 hod minimálně 5 tenisových 

dvorců, kde probíhá každý všední den tréninkový proces dětí a mládeže. Soboty a neděle jsou 

od dubna do konce června vyhrazeny jako hrací dny všech soutěží družstev a období 

červenec-září a prosinec-duben jsou obdobím celostátních turnajů jednotlivců. 

 

2.3.1 Historie TK Haví řov 

 

 TK Havířov se nachází v městské části Havířov – Šumbark na adrese Opletalova 

1218/8b, 736 01. Do roku 1993 tenisový oddíl fungoval pod hlavičkou tělovýchovné jednoty  

Slovan Havířov. 1.1.1993 má oddíl pouze 55 členů z toho 20 ve věku do 18 let. 

 V roce 1993 počet členů narůstá, připravují se podmínky na osamostatnění tenisu z TJ 

Slovan. Jsou podepsány smlouvy o smlouvách budoucích tykající se převedení majetku 

(sociální budova a stavby dvorců 1-5). Tenisový oddíl  TJ Slovan Havířov se mění na 

Tenisový klub Havířov.  



7 

 26. listopadu roku 1993 proběhla ustanovující valná hromada Tenisového klubu 

Havířov, kde bylo založeno občanské sdružení, schválené stanovy tohoto sdružení-

Tenisového klubu Havířov a zvolen prezident a předsednictvo klubu.   

 Od roku 1994 se začíná klub modernizovat za úkolem zvednutí úrovně havířovského 

tenisu. Začínají první tréninky malých dětí pod vedením trenérů. 

 Koncem roku 1994 byly dokončeny převody  majetku z TJ Slovan Havířov na TK 

Havířov a byl vybudován kurt číslo 6. Dále následovala výstavba dalších 4 kurtů, které jsou 

od hlavní budovy vzdálené  asi 50 metrů . Dvorce byly dokončeny 5. září 1995. 

 Klub zjišťuje, že pro jeho další rozvoj je třeba zajistit provoz i v zimě, proto se 

rozhodne postavit první tenisovou nafukovací halu. Hala byla postavena 19. listopadu 1996 a 

o den později slavnostně otevřena. Na výstavbu haly byly z části použity dotační prostředky 

z města Havířova ve výši 950.000,- Kč. Celková investice do nafukovací haly a 

vybudovaných přípojek plynu a elektrické energie byla 2,8 milionu Kč. V roce 1997 se 

v Havířově poprvé hraje 2. liga dospělých, která byla převedena ze sousedního města 

Karviná, kde zanikal slavný tenisový oddíl TJ Kovona Karviná. Klub má zastoupení 

v mistrovských utkáních ve všech věkových kategoriích. Na valné hromadě klubu je zvoleno 

předsednictvo na další čtyřleté období, včetně prezidenta klubu.  

 V roce 1998 se v Havířově poprvé konají celostátní turnaje. V roce 2000 spadlo 

havířovské družstvo dospělých z druhé ligy do Severomoravské divize. 

 6. října 2000 byla slavnostně otevřena druhá nafukovací hala na dvorci číslo 1 což pro 

tenisty znamenalo více prostoru na trénování. Roste počet členů v klubu na 245.  

 Nejvýznamnějším rokem byl rok 2002. Tento rok lze nazvat rokem sportovních 

úspěchů klubových družstev a počátkem realizace zásadních stavebních změn v areálu klubu. 

28. ledna tohoto roku byl schválen zastupitelstvem města Havířova příspěvek na přestavbu a 

přístavbu budovy TK ve výši 950.000,- Kč. V srpnu byla stavba zahájena. Na začátku roku 

2004 byla uvedena do provozu nová sociální budova klubu. Budova byla rozšířena o vrchní 

patro se společenskou místností a barem.  

 Před zahájením halové sezony v roce 2004 provádí klub úplnou rekonstrukci osvětlení 

obou nafukovacích hal. O dva roky později halu na kurtu číslo 1 nahrazuje nafukovací 

dvojhala, která pokrývá dvorce č 1. a 2. Na výstavbu této dvojhaly obdržel klub dotaci 

z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve výši 2 milionu Kč, dalším milionem 

přispělo město Havířov. V roce 2008 dokončil klub zateplení sociální budovy. Investicí roku 

2009 bylo pořízení nové nafukovací haly, které na dvorci č.3 nahradila nafukovací halu z roku 

1996.[12] 
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2.3.2 Současnost TK  Havířov 

 

 Stávající areál Tenisového klubu Havířov se skládá z 10 tenisových dvorců s 

antukovým povrchem. V zimě jsou v provozu dvě nové nafukovací haly s třemi antukovými 

dvorci. Součástí areálu je sociální budova se šatnami, klubovnou, hernami pro oddíl šachu a 

potřebným sociálním zázemím. Tréninkový proces v TK Havířov a současně i tenisové 

kroužky jsou řízeny trenérskou radou. TK Havířov spolupracuje s okolními základními 

školami v rámci tělesné výchovy nebo kroužku. Areál je přístupný každý den od 8 – 22 hod. 

TK Havířov upřednostňuje zavodní tenis ale součástí je také tenis rekreační. V současné době 

nabízí TK Havířov také tyto služby: 

 

• pronájem tenisových dvorců, 

• tenisová škola (výuka tenisu pomoci trenéru), 

• tenisová stěna, 

• vyplétaní raket, 

• prodej tenisových potřeb ( rakety, oblečení, obuv), 

• bar s rychlým občerstvením. 

 

2.3.3 Sportovní činnost 

 

Tenisový klub Havířov je účastníkem mistrovských utkání. V klubu působí 52 

závodních hráčů, kteří jsou rozdělení do čtyř  kategorií podle věku. První kategorii tvoří 

mladší žáci, kteří jsou ve věku 10 – 12 let. Tito žáci hrají Wilson ligu mladších žáků a 

oblastní přebor mladších žáků. Další skupinu tvoří starší žáci ve věku 13 – 14, kteří hrají 

Kated tour ligu strarších žáků a oblastní soutěž starších žáků. Třetí kategorii tvoří skupina 

dorostu ve věku 15 – 18 let. Tito sportovci hrají oblastní přebor a oblastní soutěž dorostenců. 

Poslední skupinu tvoří dospělí ve věkovém složení 19 a více let. Tenisté této kategorie hrají 

Severomoravskou divizi ve spolupráci s klubem VSK VŠB-TU Ostrava.  

Po celou sezonu je klub pořadatelem celostátních turnajů ve všech věkových 

kategoriích, včetně babytenisu a minitenisu, pro nejmladší děti ve věku od 5 do 9 let, kteří 

s tenisem začínají. Dále je pořadatelem veteránských turnajů, a různých exhibičních turnajů, 

při zakončení a zahájení sezóny. 
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Za výkony v mistrovských utkáních jsou udělovány odměny ve finanční nebo 

materiální formě (oblečení, tenisové potřeby), a to například za postup do vyšší soutěže nebo 

za udržení v soutěži, podle zvolených cílů klubu. 

 

2.3.4 Právní forma klubu  

 

TK Havířov je občanským sdružením. Občanské sdružení je nejčastější právní formou 

neziskové organizace v ČR. Výsledný hospodářský výsledek, který nepřesahuje 300 000,- Kč 

je osvobozen od daně z příjmu. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která činí nejdůležitější 

rozhodnutí a koná se zpravidla jednou ročně. Výkonným orgánem valné hromady je 

předsednictvo klubu. Předsednictvo klubu se skládá z pěti osob (prezident klubu, hospodář 

klubu sekretář klubu a dva členové předsednictva).Statutárním orgánem klubu je prezident 

klubu, který je oprávněn za klub jednat. 

 

2.3.5 Struktura p říjmů TK Havířov 

 

Příjmy klubu jsou tvořeny hlavně členskými příspěvky, které tvoří společně se 

sponzorskými dary největší část příjmů havířovského klubu. Příjmy klubu můžeme rozdělit na 

hlavní sportovní činnost a vedlejší hospodářskou činnost.  

 

Hlavní činnost sportovní: 

• sponzorské dary fyzických a právnických osob, 

• členské příspěvky,dotace města Havířova, 

• dotace ČSTV na údržbu klubu, 

• dotace ČSTV na činnost klubu, 

• tržby za tělovýchovné služby, 

• pronájem dvorců, 

• pronájem hal v zimním období, 

• trenérské poplatky. 

 

Členské příspěvky platí všichni členové klubu, výše je rozdělená podle věkových 

kategorii. Viz. Tab. č. 2.1. 
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Tabulka č. 2.1: Výše členských příspěvků  

  

 

Zdroj: vlastní vypracování   

  

Členské příspěvky                 

             

 Základní povinností všech členů klubu je kromě zaplacení příspěvků odpracování 

brigádnických hodin na začátku jarní sezony nebo zaplacení poplatku, který brigádnické 

hodiny nahrazuje. Dospělí jsou povinní odpracovat 15 brigádnických hodin, ostatní (10-18 

let) 10 brigádnických hodin. Po splnění těchto povinností  mají členové klubu venkovní hraní 

po celou sezónu zdarma. Ostatní veřejnost má v letní sezoně pronájem kurtu ve výši 80,- až 

100,- Kč/hod.. V zimní sezóně je poplatek za pronájem dvorce ve výši 300,- až 400,- Kč/hod, 

pro veřejnost, členové klubu mají nárok na 10% slevu. Pro závodní hráče jsou ceny upraveny 

dle rozsahu objednaných hodin.  

 

Dotace ČSTV 

 

Dotace ČSTV jsou dotace, které rozděluje Český svaz tělesné výchovy mezi všechny 

sportovní kluby v ČR prostřednictvím okresních a městských sdruženích ČSTV. Jejich závisí 

na velikosti majetku, provozních nákladech (plyn, elektřina, voda) a nájmu sportovních 

zařízení klubu a velikosti členské základny.  

 

Vedlejší činnost hospodářská:  

• tržby za reklamní služby, 

• tržby z pronájmu nemovitostí, 

• tržby z prodeje zboží. 

 

 

Kategorie  Výše příspěvku v Kč 

Minitenis 6 – 7 let           500,- Kč 

Babytenis 8 – 9 let           800,- Kč 

Mladší žáci, straší žáci, dorostenci        1.500,- Kč 

Muži        2.200,- Kč 

Ženy            500,- Kč 
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2.3.6 Hospodaření TK Havířov v letech 2007– 2009 

 

Vývoj hospodaření tenisového klubu TK Havířov v letech 2007 – 2009 je zachycen 

tabulkou č. 2.2 a grafem č. 2.1. 

 

Tabulka č. 2.2: Vývoj hospodaření TK Havířov 2007 – 2009 

 

 

 

 

Zdroj: Výsledek hospodaření TK Havířov 2007 – 2009 

 

Graf č. 2.1: Vývoj hospodaření TK Havířov 2007 - 2009 

Zdroj: Výsledek hospodaření TK Havířov 2007 – 2009  

2.3.7 Tenisová škola TK Havířov  

 

Tréninkový proces v TK Havířov a současně i tenisové kroužky jsou řízeny trenérskou 

radou tenisového klubu. Systém zaručuje kvalitní výuku tenisu od nejmladší generace až po 

výkonnostní tenis mládeže. Trenéři, kteří jsou součástí tohoto procesu mají požadované 

trenérské a někteří navíc i pedagogické vzdělaní. Tenisový klub spolupracuje v oblasti 

Rok Příjmy (K č) Výdaje (Kč) Hospodářský výsledek (Kč) 

2007 4 049 000 4 028 000 21 000 

2008 3 865 000 3 782 000 83 000 

2009 3 815 000 3 814 000  1 000 
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výchovy tenisové mládeže i se třemi základními školami v Havířově, a to ZŠ Pujmanová, ZŠ 

1.Máje, ZŠ Na Nábřeží. Výuka se týká zájemců z řad žáků prvních a druhých tříd. Hlavní část 

tréninkového procesu probíhá na vlastních kurtech tenisového klubu Havířov v areálu na 

Šumbarku.[13] 

 

2.4 Marketing  

 

Pojem marketing je v současnosti velmi užívaným termínem, často ale bývá jeho 

význam nesprávně vymezen. Marketing není pouze průzkumem trhu nebo jeho propagace. 

Můžeme jej chápat jako vzájemně propojený soubor činností, kde tyto činnosti vedou 

v důsledku k dobře fungujícímu trhu, k zajištění potřeb a požadavků zákazníků a následnému 

růstu zisků firmy.[4] 

Marketing je společenský řídící proces, kterými jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními.[6] 

Marketing je vědou, ale také uměním. Mezi teoretickými poznatky z této oblasti a 

tvořivou stránkou marketingu existuje neustále napětí. „Dobrý marketing není výsledkem 

náhody, ale důsledkem pečlivého plánování a provedení.“[7]1 

 

2.4.1 Sportovní marketing  

 

Sport je jedním z nejpozoruhodnějších fenoménů současné etapy vývoje lidstva. Jako 

součást tělesné kultury se dotýká širokého okruhu lidí věnujících se sportu aktivně, rekreačně 

až po pasivní konzumenty. Pro všechny je třeba vytvořit a zajistit co nejkvalitnější podmínky 

odpovídající celosvětovému trendu.[4] 

Sportovní marketing znamená spojit pojmy sport a marketing a vycházet při tomto 

spojení z obecné definice marketingu. Podle B. G. Pittse a D. K. Stotlara (1996) lze marketing 

chápat jako „proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a 

distribuci sportovního produktu tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo 

dosaženo cílů firmy.“ 

                                                 
1 KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management s. 42. 
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Sportovní marketing umožňuje sportovním organizacím strukturovat nabídku 

sportovního produktu, řídit ji v souladu s požadavky trhu a zvolit k tomuto účelu systém 

nástrojů, pomocí nichž lze stanovených cílů dosáhnout.[8] 

 

2.5 Marketingové plánování 

 

 Marketingové plánování úzce souvisí se strategickým plánováním, podnik v něm 

definuje své poslání, můžeme říci, že určuje oblast, v níž bude podnikat. Rozdíl mezi 

marketingovým a strategickým plánem je v tom, že marketingový se více zaměřuje na 

konkrétní produkt (trh) a rozvíjí podrobnější strategie marketingu pro dosahování cílů pro 

daný produkt (trh).[5] 

 

2.6 Marketingový plán  

 

 Marketingový plán je nástrojem, jehož cílem je vylepšit obchodní podmínky podniku 

prostřednictvím efektivních marketingových aktivit. Stanovuje, čeho chce firma dosáhnout, 

s jakými zdroji tak hodlá učinit a kdy. Marketingový plán podniku bývá také základem 

komunikační  kampaně. Využíváme v něm klasický „zákaznický“ marketingový mix – 

konkretizujeme, jaké výrobky či služby bude daný podnik poskytovat pro uspokojení potřeby 

svých současných a potencionálních zákazníků, v jakém množství, kde je bude poskytovat 

tak, aby byla zajištěna pohodlná dostupnost pro zákazníka, v jaké kvalitě a ceně akceptované 

zákazníkem a jakým způsobem je bude propagovat.[5] 

 S marketingovým plánem by se měli seznámit všichni zaměstnanci firmy. Nabízí se 

však lepší varianta, a to, že se zaměstnanec zapojí již do přípravy plánu, tím se získá zpětná 

vazba ze všech oddělení firmy. Příprava marketingového plánu je pro malé firmy důležitá. 

Plán by měl být jednoduchý, výstižný, snadno pochopitelný a měl by být hlasně akceptován a 

podporován zaměstnanci firmy. Většinou je zpracován na období jednoho roku. Mělo by se 

s ním pracovat průběžně po celou dobu. Podmínky na trhu se mohou během roku změnit, 

proto je vhodné v určitých intervalech marketingový plán přezkoumat a případně jej upravit a 

doplnit podle aktuální situace. 
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2.6.1 Obsah marketingového plánu 

 

 Většina marketingových plánů pokrývá období jednoho roku. Marketingové plánovací 

postupy i samotný obsah plánů prochází změnami. K nejčastějším nedostatkům současných 

marketingových plánů patří nedostatek realismu, krátkodobé zaměření a nedostatečná analýza 

konkurenční schopnosti.[7]  

 

 Obsah marketingového plánu malých a středních podniků:[10] 

• situační analýza, 

• SWOT analýzy, 

• stanovení cílů, 

• strategie plnění cílů, 

• kontrola. 

 

2.6.1.1 Situační analýza 

 

 Rozbor a zhodnocení současného stavu podnikání se nazývá situační analýza. Při 

přípravě marketingového plánu je zpracování situační analýzy jednou z časově nejnáročnější 

činností. Analyzovat musíme sportovní organizaci, její nabídku i aktuální situaci na trhu 

(konkurence, zákazníci, vnější podmínky), proto je nutné analyzovat situaci, ve které se 

nachází.  

 V každém prostředí působí určité vlivy, které představují síly, které jsou či nejsou 

ovlivnitelné a působí uvnitř či vně firmy. Marketingové prostředí přináší nejen příležitosti, ale 

i hrozby, na které je nutno včas reagovat a dělí se na vnější makroprostředí a vnější a vnitřní 

mikroprostředí.[5] 

 

Vnější makroprostředí  

 

 Vztahuje se na faktory, které nemůže podnik přímo řídit ani ovlivňovat. Tyto faktory 

je nutno sledovat a věnovat jejich interakcím pozornost, neexistují totiž bez vzájemné 

provázanosti. Podnik by si měl uvědomit, v jakých oblastech činnosti mohou tyto faktory 

kladně, a nebo záporně ovlivnit její rozvoj.[5] 
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• Ekonomické prostředí  

Stav ekonomiky může velmi výrazně ovlivnit vývoj sportovní organizace. Účastníci 

určitého trhu ve sportu musí analyzovat současnou ekonomickou situaci a z této situace 

usuzovat, jaké efekty to může přinést jejich sportovní organizaci.[3] 

 Disponibilní kupní síla je závislá na běžných příjmech, úsporách, dostupnosti úvěru a 

širších ekonomických silách jako je zaměstnanost, průměrná mzda, HDP. 

 

• Politicko-právní prostředí 

Jedná se o vytvoření prostředí tolerance a netolerance ve veřejné sféře pro specifické  

obchodní činnosti sportu z pozice fyzických a právnických osob.[3] 

Celosvětový vývoj politického prostředí, schvalování zákonů a předpisů, vliv 

regionální politiky a vlivy na podnikání. 

 

• Demografické prostředí 

Velikost a tempo růstu populace v regionech, zemích, věková a národnostní struktura,  

chování, postoje a očekávané rozvojové trendy.  

 

• Přírodní prostředí 

Poskytuje zásoby přírodních zdrojů, které firmy využívají ve svém výrobním 

programu. Existuje předpokládaný nedostatek obvyklých surovin.  

 

• Sociální a kulturní prostředí 

Pro rozvoj sportovní organizace a její obchodní činnost je znalost kulturních a 

sociálních tradic velice důležitá. Jejich znalost a využívání může přinést významné efekty 

sportovní organizaci a své efekty může získat i společnost.[3] 

 Lidé vstřebávají světový názor, vytvářejí si vztahy k sobě samým, jiným lidem, 

postoje k národům, k přírodě, k organizacím. 

 

• Technologické prostředí 

Neomezené inovační příležitosti, nové technologické postupy ve výzkumu, vědě, 

výrobách, vývoji.  
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Vnější mikroprost ředí 

 

 Vztahuje se na faktory, které ovlivňují možnost podniku realizovat svou hlavní funkci, 

a to uspokojování potřeb zákazníků, a které může podnik využít. Hlavními faktory jsou: daný 

subjekt (podnik, firma, organizace), zákazníci a konkurence. 

 

• Konkurence ve sportu a analýza zákazníka 

Obchodní i neziskové organizace ve sportu, které se zabývají obchodní činností, 

potřebují znát svého zákazníka, jeho potřeby, požadavky, jeho chování na trhu. Potřebují 

vědět, co vede zákazníka ke koupi právě jejich produktu, jaké jsou jeho představy o dalším 

vývoji produktu, jejich zdokonalování. Analýza informací o zákaznících a konkurenci musí 

probíhat současně. Každý sportovní klub funguje v určitém okolí. Organizace musí neustále 

sledovat konkurenci, a to s cílem získání informací o tom, co konkurenti dělají a co jsou 

schopni dělat, a jak mohou ovlivnit vlastní chod organizace.[3] 

 

2.6.1.2 SWOT analýza 

 

 Tento marketingový analytický nástroj je důležitou součástí marketingového 

plánovacího procesu a řídí se tím, že informace nestačí jenom shromažďovat, ale je třeba i 

zjistit co říkají. Zahrnuje monitorování externího a interního marketingového prostředí. Tento 

zkrácený název označuje počáteční písmena anglických názvů: Strenght – S – silné stránky, 

Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. U této analýzy 

bychom se měli snažit o co největší objektivitu.[9]  

 

2.6.1.3 Stanovení cílů   

 

 Cíle podniku definujeme na základě SWOT analýzy. V celém marketingovém plánu je 

stanovení cílů důležitým krokem. Cíl je manažery používán k popisu úkolů, které jsou 

specifické a berou ohled na jejich rozsah a potřebný čas. Podle stanovených cílů se poté 

podnikatelské subjekty řídí. Podle Kotlera (2001) musí být cíle uspořádány hierarchicky od 

nejdůležitějšího k nejméně důležitému, měly by být určeny kvantitativně a musí být 

konzistentní.  
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 Metoda stanovování cíle se nazývá SMART. Název vychází z počátečních písmem 

kritérií, které by měly splňovat. Cíle by měly být:  

• specifické, 

• měřitelné, 

• akceptovatelné, 

• realistické, 

• termínované.  

 

Cíle firmy mohou být specifikovány pro jednotlivé výrobky, služby, nebo také pro 

jednotlivé segmenty zákazníků. Nemusejí mít pouze ekonomický charakter, můžeme se také 

setkat i se sociálními a ekologickými cíli, jejichž dosažení může mít i ekonomický přínos.[2] 

 

2.6.1.4 Strategie plnění cílů 

 

 Při vytváření marketingové strategie ve sportu musí marketingoví pracovníci počítat se 

všemi charakteristikami sportu. Velice důležité je orientovat strategie na zákazníky 

sportovních organizací. Zákazníkem přitom není zákazník v tradičním pojetí, ale všechny 

zájemce o nabízené tělocvičné a sportovní aktivity.[4] 

 Strategie plnění cílů nám popisuje, jakým způsobem chce firma dosáhnout 

marketingových cílů. Je to jedna z nejdůležitějších částí marketingové činnosti podniku. 

Postup při plánování strategie plnění cílů musí odpovídat charakteristice podnikání, ale musí 

také pokrývat i celou marketingovou působnost podniku.[2] 

 

2.6.1.5 Kontrola 

 

 Důležitou součástí realizace marketingového plánu je zpětná kontrola plnění či 

neplnění stanovených cílů. Bývá často opomíjená, ale je několik důvodů proč je nezbytná: 

motivační politika, možná potřeba korigování strategie, a také pružná finanční, výrobní a 

personální opatření. Průběžné kontroly a jejich vyhodnocování je nezbytné. Kontrolní systém 

by měl poskytnout možnost rychle reagovat na nově vzniklou situaci.[1] 

 Hodnocení by mělo probíhat minimálně kvartálně, je však doporučováno jej provádět 

alespoň jedenkrát za měsíc.  
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2.6.2 Marketingový výzkum 

 

 „Marketingový výzkum poskytuje informace umožňující marketingovým manažerům 

rozpoznávat marketingové příležitosti a hrozby a reagovat na ně, přičemž zahrnuje plánování, 

sběr a analýzu dat, která jsou relevantní pro marketingové rozhodování, a předávání výsledků 

této analýzy řídícím pracovníkům. Marketingový výzkum je souhrn všech aktivit, které 

zkoumají všechny jevy a vztahy na trhu a vlivy marketingových nástrojů na ně.“[5] 

 Marketingový výzkum je nezbytnou součástí marketingového plánování, je však 

velice často opomíjená, a to i přes to, že je velice důležitá i pro malé podniky. Marketingový 

výzkum pomáhá získat podnikům cenné informace, které později, po provedení analýzy 

těchto informací, tvoří současně s touto analýzou základ pro přesné stanovení marketingových 

cílů. Je velice důležitým nástrojem pro určení postavení podniku, produktu, ceny, 

komunikace, a také konkurence. Pomocí marketingových výzkumů zjišťujeme potenciální 

nebo již existující rizika, na které se podnik může připravit.[7]  

 

 Data marketingového výzkumu se dělí na primární a sekundární: 

• primární data jsou ta, která získává management organizací nově, 

• sekundární data jsou ta, která již byla shromážděna, publikována jinde k jinému     

      účelu. 

 

Proces marketingového výzkumu a jeho jednotlivé etapy: 

• Příprava výzkumu 

• Realizace výzkumu 

 

Základní metody sběru dat: 

• Pozorování 

• Dotazování 

• Experiment 

 

V této práci bude použitá forma dotazování prostřednictvím anonymního dotazníku. 

Formulace otázek v dotazníku musí být srozumitelná a jednoznačná, aby mohl dotazovaný co 

nejpřesněji odpověď na položenou otázku. Dotazník by měl být sestaven tak, aby dotazovaní 

respondenti odpovídali stručně a pravdivě a měl by mít také určitou grafickou podobu. 
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3 Analýza sou časné situace tenisového klubu TK Haví řov 
 

3.1 Charakteristika vn ějšího makroprost ředí 

  

3.1.1 Ekonomické prost ředí  

 

HDP 

 

Hrubý domácí produkt za rok 2009, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, 

klesl ve srovnání s rokem 2008 o 4,3 %. V samotném 4. čtvrtletí byl HDP nižší v meziročním 

srovnání o 4,2 % a oproti 3. čtvrtletí o 0,6 %.[16] 

 

Průměrná mzda 

 

Ve 4. čtvrtletí 2009 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené 

počty zaměstnanců v celém národním hospodářství o 5,2% proti stejnému období předchozího 

roku, reálná mzda vzrostla o 4,8%. Tento relativně vysoký růst byl však ovlivněn 

strukturálními vlivy, zejména propouštěním zaměstnanců s nižšími mzdami a poklesem 

nemocnosti a vyplácením akumulovaných mimořádných odměn v důsledku legislativních 

změn. Objem mezd poklesl o 2,0%, počet zaměstnanců se snížil o 6,8%. 

Průměrná nominální mzda na fyzické osoby, bez podnikatelských subjektů do 20 

zaměstnanců, vzrostla ve 4. čtvrtletí 2009 meziročně o 4,8 %.[16] 

 

Nezaměstnanost 

 

Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2009 snížila proti stejnému období roku 2008 o 

106,2 tis. osob, míra zaměstnanosti (15 – 64letých) dosáhla 65,3 % a meziročně klesla o 1,6 

procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o 

154,2 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom zvýšil pouze o 5,6 tis. osob. 

Obecná míra nezaměstnanosti 15 – 64letých meziročně vzrostla o 2,9 procentního bodu na 

7,3%.[16] 
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3.1.2 Politicko-právní prost ředí 

 
TK Havířov musí dodržovat zákony, nařízení vlády a ostatní právní předpisy. Stejně 

jako každý podnikatelský subjekt se musí řídit zákonem č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník, 

dále zákonem č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník, zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví a 

zákonem č. 634/1992 Sb. – o ochraně spotřebitele. 

 

3.1.3 Demografické prost ředí 

 

V roce 2009 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 39,3 tisíce na 10 506,8 tisíce. 

Počet narozených převýšil počet zemřelých o 10,9 tisíce osob, zahraniční migrací přibylo 

celkem 28,3 tisíce osob. Přistěhovalých bylo však oproti roku 2008 téměř o polovinu méně, 

vystěhovalých naopak dvojnásobek. Méně bylo i rozvodů (o 2,2 tisíce), živě narozených dětí 

o 1,2 tisíce a potratů o 0,9 tisíce, ale výrazně se snížil především počet sňatků (o 4,6 tisíce). 

V roce 2009 je počet obyvatel Havířova 83 873 obyvatel. Z toho 41 114 mužů a 42 732 žen . 

Průměrný věk obyvatelstva města je 40,9 let.[15] 

 

3.1.4 Přírodní prost ředí  

 

Povrch území města je mírně členitý, v nadmořské výšce kolem 260 metrů a je 

rozbrázděn několika údolími podél říček a potoků. Jižní částí protéká řeka Lučina. Terénním 

předělem probíhajícím od západu na východ je železniční trať z Ostravy-Svinova do Českého 

Těšína. Nejvýznamnější komunikací procházející městem je silnice první třídy č. 11 z Ostravy 

do Českého Těšína. Podél ní se táhne hlavní sídlištní útvar města - výšková zástavba. Další 

silnice spojují město s Orlovou a Karvinou. Město má vcelku mírné klimatické podmínky. 

Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8°C a průměrné roční srážky kolem 800 mm. 

Převládají větry od jihozápadu a západu. Katastrální území města má rozlohu 3 200 ha, 

souřadnice jádra města jsou 49°N47´, 18°E26´.[15] 

 

3.1.5 Kulturní a sociální prost ředí  

 
Sport a aktivní trávení volného času se stává součástí životního stylu. Stále více lidí si 

dovedou najít čas pro své záliby. Tenis má u nás dlouholetou tradici. Od založení tenisu v 

České republice se velice změnil, jak styly tak nároky, pojetí hry, výbava, oblečení a další.  
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Hodně jej ovlivňují zvyky, tradice a preference národa, taky historie celého sportu nejen u 

nás, ale i ve světě. 

 

3.2 Charakteristika  vn ějšího mikroprost ředí 

 

3.2.1 Konkurence 

 

Velkou výhodou TK Havířov je fakt, že je jediným tenisovým klubem ve městě. Pro 

klub to znamená jistotu, že všichni zavodní hráči budou působit právě zde, protože logicky 

právě v TK Havířov budou mít nejlepší podmínky pro trénování. To však může vést ke 

zneužití  postavení klubu,  klub může zvednout ceny za nabízené produkty. TK Havířov však 

nabízí služby a ceny služeb obdobné jako konkurence. Konkurenci jsou myšleny kluby 

v okolních městech jako je Orlova, Český Těšín a Ostrava. 

 

3.2.1.1 Charakteristika nejv ětší konkurence TK Havířov 

 

TK Slavia Orlová 

 

TK Havířov má největší konkurenci v tenisových klubech v  Ostravě, hlavním 

mimoostravským konkurentem je určitě TK Slavia Orlová, která za posledních par let udělala 

velký pokrok.  

TK Slavia Orlová se nachází v městské části Orlová-Lutyně na ulici Na Stuchlikovci 

340. Klub je umístěn ve sportovním areálu města Orlová, kde se vedle tenisových kurtů 

nachází fotbalový stadion, hokejová hala a koupaliště. V létě TK Slavia Orlová nabízí hraní 

na 7 antukových kurtech a v zimě na 2 antukových kurtech krytých nafukovací halou. Mezi 

další nabízené produkty patří bar s občerstvením, obchod se sportovním vybavením, vyplétací 

servis a betonová tenisová stěna. 

 

Výhody:   

• Hlavní výhodou je práce se sponzory díky kterým klub může lépe 

spolupracovat s mládeži a soustředit se hlavně na rozvoj talentů v klubu. 

• Lepší umístění klubu z hlediska dostupnosti, klub je umístěn v blízkosti centra 

města. 
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Nevýhody 

• Méně tenisových dvorců v zimě i v létě v porovnáni s konkurenci. 

• Horší sociální zařízení budovy klubu. 

 

TK Slavoj Český Těšín 

 

Tenisový klub Slavoj Český Těšín se nachází v Českém Těšíně. Český Těšín je 

pohraniční město, které sousedí s Polskem. Klub se nachází  na ulici Dr. Slámy 17/2004 a 

rozléhá se podél hraniční řeky Olše, která určuje hranici mezi Českou republikou a Polskem. 

Klidné a hezké prostředí plné zeleně je velkou výhodou tohoto klubu. V areálu se nachází 7 

antukových dvorců, betonová tréninková stěna, restaurace a sociální zařízení. Hned vedle 

klubu je fotbalový stadion. Velkou nevýhodou je hraní v zimě, protože zde není žádný 

zastřešeny dvorec a proto TJ Slavoj Český Těšín musí zajišťovat trénování mládeže 

v konkurenčních klubech nebo v tělocvičnách škol. V klubu působí závodní, ale hlavně 

rekreační hráči, kterých je zde velký počet. Klub je vyhlášen svou rodinnou atmosférou a 

smyslem pro tradici. Obyvatelé v hojnem množství chodí na mistrovská utkání, kde chodí 

fandit svému družstvu, tohle bohužel v mnoha klubech chybí. 

 

Výhody: 

• Příjemné a klidné prostředí pro tenis. 

• Příjemná vnitřní atmosféra klubu. 

 

Nevýhody: 

• Malé množství trenérů, úpadek  rozvoje práce s mládeži. 

• Absence haly pro možnost hraní v zimním období. 

 

TK SC Ostrava 

 

TK SC Ostrava je nejmodernějším klubem v Ostravě. Svým zázemím a sociálním 

zabezpečením nemá v Ostravě ani v jejím okolo konkurenci.  

TK SC Ostrava je tenisový klub, který se nachází v centru Ostravy na ulici Budečská 

3214/4. Tento tenisový komplex je ideální pro přípravu špičkových závodních hráčů, kteří zde 

najdou úplně vše. Klub má 6 kvalitních antukových dvorců, v zimě jsou zastřešeny 2 
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antukové dvorce nafukovací halou plus další 3 dvorce s pevným povrchem (Taraflex), které 

jsou kryté pevnou halou. V areálu se nachází posilovna, bowling, squash, badminton, 

relaxační prostředky (finská sauna, infra sauna, mořský vzduch, masáže), profesionální 

obchod s tenisovými potřebami a vyplétačským servisem také samozřejmě s restaurací a 

ubytováním. Areál je umístěn v příjemné a klidném prostředí obklopen městským parkem. 

V tomto klubu se pořádá i druhý největší turnaj mužů v České Republice Prosperita Open 

s dotací 42.500,- Eur. Součástí je i tenisová akademie. Je určena pro všechny věkové a 

výkonnostní kategorie. Většina účastníků jsou děti a mládež, kterým je přizpůsobena 

organizace výuky. Areál je obklopen kamerovým mechanismem a bezpečnostní bránou.  

 

Výhody: 

• Moderní sociální zázemí. 

• Velký počet kvalitních trenérů. 

• 3 dvorce s pevným povrchem. 

• Umístění klubu. 

• Pořádání významných turnajů na světové úrovni. 

 

Nevýhody 

• Vyšší ceny za nabízené služby. 

 

VSK VŠB – TU Ostrava 

 

VSK VŠB – TU Ostrava je tenisový klub, který je spojen s vysokou školou báňskou. 

Sídlo tenisového klubu je v Ostravě v části Ostrava-Poruba na ulici 17 listopadu 15/2172. TO 

VŠB byl založen v roce 1955. Klub je umístěn ve sportovním komplexu, kde se kromě 4 

antukových dvorců a v zimě 3 dvorců s pevným povrchem (fatra sporting), které jsou 

zastřešeny pevnou halou, nachází fotbalové hřiště s umělou trávou, dvě hřiště na beach 

volejbal a asfaltové hřiště na volejbal a házenou. Dále pak v blízkosti areálu najdeme 

posilovnu, krytou halu na basketbal, volejbal, futsal, florbal a badminton. Klub je vybaven 

velice dobrým sociálním zařízením, tenisovým obchodem, vyplétacím servisem, a také 

tréninkovou stěnou. Zajištěno je i stravovaní v nedalekém bufetu nebo ve vysokoškolské 

jídelně Menza. Hráčská základna se skládá hlavně z vysokoškolských studentů hrajících 

závodně tenis, kterým škola zajišťuje nejlepší podmínky pro trénink. Hráči mohou zdarma 
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využívat tenisové dvorce, jak v zimním, tak i v letním období. VSK VŠB – TU Ostrava 

reprezentuje ostravský tenis již druhým rokem v druhé nejvyšší tenisové soutěži, kterou je 

1.liga dospělých a v dorostu  v nejvyšší celostátní soutěži družstev JUNIOUR TOUR. VSK 

VŠB – TU Ostrava každoročně pořádá zimní oblastní přebory mužů a žen. Klub si udržuje 

velmi dobré vztahy s okolními kluby, se kterými spolupracuje a dochází ke sloučení v rámci 

soutěže družstev. Spolupracující kluby jsou TK Havířov, Beskydský TK a TK Opava. 

V rámci studia klub zajišťuje výuku tenisu pro studenty. 

 

Výhody: 

• Velký počet hráčů  v oblastí dorostu a dospělých. 

• Sociální zabezpečení, široké spektrum doplňkových sportů. 

• Využití tenisových dvorců zdarma v rámci studia. 

 

Nevýhody: 

• Žádná mládežnická základna, závislost pouze na studentech. 

• Malý počet dvorců v období letní sezony.  

 

3.2.2 Zákazníci   
 

Za zákazníky jsou považování ti, kteří využívají tělovýchovných nebo doplňkových 

služeb TK Havířov. Zákazníky můžeme rozdělit do dvou kategorií, které tvoří členové a 

nečlenové klubu. Členové klubu jsou stálí zákazníci klubu, kteří velmi často využívají 

nabízených služeb TK Havířov. Být členem přináší pro zákazníky výhody. Po zaplacení 

členského poplatku a po odpracovaní brigádnických hodin mohou využívat letní provoz 

tenisových dvorců bez omezení. Většina zákazníku TK Havířov mají své bydliště právě ve 

městě Havířov. Shánění zákazníků z okolích měst je velmi složité, protože v každém okolním 

městě se nachází konkurenční tenisový klub. Možnost jak rozšířit základnu zákazníků spočívá 

v kvalitě nabízených služeb. Všechny kluby se potýkají s problémy s tenisovými dvorci, které 

jsou velmi složité na údržbu a s nedostatkem dobrých trenérů. Kdyby se klub v těchto dvou 

faktorech dostal nad okolní konkurenci, mohlo by to vést k získaní většího počtu zákazníků 

z širšího okolí. 
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3.3 Marketingový mix 

 

3.3.1 Produkt 

 

Pronájem tenisových dvorců 

 

Hlavní nabízenou službou každého tenisového klubu je pronájem tenisových dvorců. 

Cílem každého klubu je co nejvíce a co nejefektivněji zaplnit všechny tenisové dvorce 

v průběhu každého hracího dne v roce. TK Havířov nabízí 10 antukových dvorců v letním 

období sezóny a 3 antukové dvorce kryté nafukovací halou v zimním období sezóny. Navíc 

dva hlavní antukové kurty, které jsou umístěny pod hlavní budovou umožňují noční hraní pod 

umělým osvětlením což je pro tenis příjemné zpestření, a proto je o tyto hodiny velký zájem. 

Antuka je nejrozšířenějším povrchem v letním období na celém světě a velmi oblíbeným u 

závodních a rekreačních hráčů. Údržbu tenisových dvorců zajišťuji správci TK Havířov, kteří 

se starají o každodenní údržbu dvorců a jsou zodpovědní za jejich kvalitu. 

 

Tenisová škola  

 

Dalším důležitým produktem je nabízení služeb tenisovou školou, která je velmi 

důležitá pro budoucnost klubu a jeho reprezentaci. TK Havířov zajišťuje rozvoj 

mládežnického tenisu, o který se starají profesionální  tenisoví trenéři, kteří mají požadované 

trenérské vzdělaní a zaručují tak profesionální přístup při práci s dětmi. Tréninkovou činnost 

řídí předseda trenérské rady, který je zároveň předsedou klubu. Rodiče dětí si mohou vybrat 

mezi 4-mi profesionálními trenéry, kteří zajišťují trenérskou činnost. 

  

Nabízené možnosti trénování 

 

Minitenis – určený pro nejmenší děti ve věku 5 – 7 let. Výuka probíhá zábavnou a 

jednoduchou formou tréninku, která nezatěžuje dětský organizmus, má kolektivní a soutěživé 

pojetí. Tréninky pro tyto děti probíhají 2x – 3x týdně.  

Babytenis – určená pro děti v rozmění 8 – 9 let. Jedná se o přípravu dětí 

k výkonnostnímu tenisu a snahu o postupné zapojení do soutěží družstev a jednotlivců.  
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Výkonnostní tenis – rozdělen do tří kategorií. První kategorie jsou mladší žáci ve 

věku 10 – 12 let, druhou kategorii tvoří starší žáci ve věkovém rozmezí 13 – 14 let a poslední 

kategorii tvoří dorostenci do 18 let. Děti svoje tréninkové zkušenosti zúročují na 

republikových turnajích a v soutěžích družstev reprezentujících havířovský klub.  

 

Tenisová stěna  

 

Tenisová stěna je důležitým doplňkovým prvkem v rozvoji dětí a mládeže. TK 

Havířov nabízí služby tenisové stěny bezplatně v průběhu celého dne. Cvičná tenisová stěna 

slouží k samostatnému hraní tenisu rekreačních nebo závodních hráčů. Bohužel cvičné stěny 

nejsou moc využívány, protože hráči raději hrají na kurtech, kde je hra přece jenom pestřejší.  

 

Vyplétání raket 

 

Každý správný klub by měl mít k dispozici kvalitní vyplétací stroj, aby poskytl 

okamžitou službu klientům, u kterých dojde k poškození tenisového výpletu. TK Havířov je 

vlastníkem moderního elektronického vyplétacího stroje značky Tecnifibre, který zaručuje 

přesné vypletení tenisové rakety na míru zákazníkovi. Zákazník má na výběr ze široké škály 

tenisových výpletů. O kvalitě výpletu se může poradit s trenéry tenisového klubu. Vyplétáním  

jsou pověření trenéři, kteří touto službou disponují.  

 

Prodej tenisových potřeb 

 

TK Havířov nabízí svým klientům nákup tenisových potřeb přímo v klubu. Nachází se 

zde malý obchod se zbožím, jako jsou tenisové rakety, speciální boty na tenis, tenisové 

výplety, batohy, omotávky, tenisové míče a další tenisové doplňky. Všechno vyjmenované 

zboží je firmy Tecnifibre, se kterou má klub podepsanou smlouvu, a proto zavodní hráči 

mohou využívat slevy na toto zboží. 

 

Bar s rychlým občerstvením  

 

Nedílnou součástí každého klubu je určitá forma občerstvení. TK Havířov má v horní 

části budovy umístěn bar, ve kterém se podávají různé druhy alkoholických i nealkoholických 



27 

nápojů a rychlého občerstvení (toasty, párky, utopenci). Okolo baru je velká místnost určena 

k posezení a balkon s výhledem na dva hlavní kurty. 

 

3.3.2 Cena 

 

Cena je velice důležitým faktorem pro správný chod klubu a při boji s konkurencí. 

Rozhodujícím prvkem stanovení cen je poměr kvality a ceny. Čím budou nabízené služby TK 

Havířov kvalitnější, tím může růst cena nabízených služeb. TK Havířov se snaží stanovit cenu 

na úrovni konkurence, svou cenu zvyšovat či snižovat s elasticitou poptávky po produktu.  

 

Pronájem tenisových dvorců 

 

Cena za pronájem tenisových dvorců je závislá na faktu, zda je zákazník členem TK 

Havířov či nikoliv. Členové platí roční členský příspěvek, jehož výše je závislá na věku člena 

TK Havířov. Pro děti ve věku 6 – 7 let je tento příspěvek ve výši 500,- Kč a pro děti ve věku 8 

– 9 let ve výši 800,- Kč. Další kategorií jsou mladší žáci, starší žáci a dorostenci, kteří jsou 

povinni platit příspěvek ve výši 1.500,- Kč. Poslední kategorii tvoří dospělí, kteří jsou 

rozdělení na muže, pro které je poplatek nejvyšší, a to 2.200,- Kč a pro ženy 500,- Kč. 

Členské příspěvky se platí každoročně na dobu jednoho roku. Po zaplacení příspěvku mají 

právě tito členové možnost  neomezeného hraní v letní sezóně viz. tabulka č. 3.1. V zimní 

sezoně je stanovená cena za pronájem kurtu jednotně ve výši 300-400,- Kč/hod. 

 

Tabulka č. 3.1 Výše poplatku za tenisový kurt  

Letní sezona Po – Pá So – Ne 

8:00 – 14:00 80,- Kč/hod 100,- Kč/hod 

14:00 – 20:00 100,- Kč/hod 100,- Kč/hod 

Zdroj: vlastní vypracování                           

 

Tenisová škola 

 

Ceny za služby trenérů jsou individuální, každý trenér si určuje cenu tréninkové  

jednotky sám. Tréninkovou jednotkou je myšlena hodinová cena trenéra, která je regulovaná 

trenérskou radou a pohybuje se v rozmezí 200,- až 350,- Kč za hodinu. Cena nezahrnuje 
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pronájem haly v zimním období. Ceny jsou ovlivněny počtem účastníků tréninkové jednotky. 

Nejlepším hráčům TK Havířov klub přispívá pokrytím tréninkových nákladu na rozvoj jejich 

talentu. 

 

Vyplétání raket 

 

Cena za vypletení tenisové rakety je stanovená klubem v jednotné výši, která činí 

100,- Kč. K této ceně je připočítáván příplatek za použití elektrického vyplétacího stroje ve 

výši 30,- Kč. Pokud zákazník nevlastní svůj tenisový výplet má možnost si vybrat ze široké 

škály nabízených tenisových výpletů přímo v tenisovém klubu TK Havířov, jejichž ceny jsou 

odlišné podle kvality a dodavatele.  

 

Ostatní nabízené služby 

 

TK Havířov nabízí možnost zakoupení tenisových potřeb ve specializovaném 

obchodě, který se nachází v hlavní budově klubu. Ceny nabízených produktů jsou stanoveny 

přímo výrobcem a klubu není umožněno tuto stanovenou cenu snižovat či zvyšovat. Klub 

všem zákazníkům nabízí bezplatné využití tenisové stěny, která je volně přístupná pro 

veřejnost a nachází se vedle hlavních kurtů. Poslední nabízenou službou je bar s rychlým 

občerstvením u jehož nabízených produktů si klub sám stanovuje tržní cenu. 

 

 

3.3.3 Místo 

 

Areál TK Havířov je umístěn v městské části Šumbark. Rozloha této častí je 379.7ha a 

bydlí v ní 21 673 obyvatel. TK Havířov se nachází  na ulici Opletalová 1218/8b, kde kromě 

sídla tenisového klubu můžeme najít dvě fotbalová hřiště (travnaté a škvárové), víceúčelovou 

halu s bazénem, saunou, posilovnou a tělocvičnou. Výhodou místa je vlaková a autobusová 

dostupnost. Vlaková stanice je vzdálena od tenisového klubu přibližně 500m a autobusové 

zastávky 200m. Autobusové spojení mohou využívat všechny děti z města a okolí. Důležitým 

faktem a nevýhodou umístění klubu je, že právě městská část Šumbark je známá velkým 

počtem romských obyvatel, kteří někdy narušují klubové prostředí a pohodu. Jinak je TK 

Havířov  poměrně klidným střediskem s hezkým přírodním prostředím. 
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3.3.4 Propagace 

 

Hlavním cílem propagace TK Havířov je rozšíření hráčské základny o co nejvíce 

závodních a rekreačních hráčů. Klub musí potencionální zákazníky informovat o samostatné 

existenci klubu a jeho službách. Správně zvolena propagace a reklama je důležitou součástí 

strategie získávání zákazníků.  

TK Havířov k propagaci klubu využívá několik metod. Jedním s nástrojů propagace je 

reklama prostřednictvím medií. Aktuální dění a úspěchy havířovské tenisové školy jsou 

zmiňovány v novinách Havířovsko, v časopise Tenis, který vychází jednou měsíčně a píše o 

všech aktualitách a zajímavostech českého a světového tenisu. Další metoda reprezentování 

klubu je pomocí samotných členů klubu, kterým daruje různé propagační prostředky s názvem 

klubu (trička, mikiny, soupravy). Nejdůležitější propagační metodou  jsou internetové stránky 

klubu, které svým rozsahem reprezentují klub ve velmi dobrém světle. Na stránkách  www.tk-

havirov.cz se nachází všechny potřebné informace pro všeobecný přehled zákazníka. 

 

3.3.5 Lidé 

 

V čele TK Havířov stojí prezident klubu, který je podporován předsednictvem klubu. 

Předsednictvo klubu se skládá z pěti osob (prezident klubu, hospodář klubu, sekretář klubu a 

dva členové předsednictva klubu). Všichni členové předsednictva jsou zodpovědní za vzniklé 

problémy v klubu. Předsednictvo zasedá ke schůzkám jednou ročně a jejich hlavním cílem je 

plynulý chod klubu. Dalšími zaměstnanci klubu jsou dva správci, kteří mají na starost kvalitu 

tenisových dvorců, o které jsou povinni se starat. Chod klubového baru mají na starost dvě 

zaměstnankyně, které se pravidelně střídají. 

 

3.4 SWOT Analýza 

   

Silné stránky 

 

• Počet tenisových dvorců v letním i zimním období. 

• Široká hráčská základna dětí a mládeže. 

• Dobré sociální zázemí klubu. 
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• Dostupnost klubu autobusovou a vlakovou dopravou. 

• Možnost využití umělého osvětlení. 

• Mimotenisové sportovní a relaxační možnosti. 

• Členské výhody pro zákazníky. 

• Velký počet družstev v celostátních soutěžích družstev. 

• Kvalitní tenisová příprava děti a mládeže. 

• Oficiální webové stránky klubu. 

• Pořadatelem velkého počtu celostátních turnajů. 

 

Slabé stránky 

 

• Umístění klubu z pohledu složení obyvatel (rómská oblast). 

• Horší kvalita tenisových kurtů (nerovný povrch). 

• Malá kapacita parkovacích míst. 

• Menší nabídka občerstvovacích služeb oproti konkurenci. 

• Malá hráčská základna dospělých. 

• Absence kvalitního a v oboru vzdělaného správce. 

 

Příležitosti 

 

• Nahrazení antukového povrchu pevným povrchem v zimním období. 

• Spolupráce klubu se základními školami. 

• Spolupráce s okolními kluby. 

• Stále se zvětšující zájem populace o sport. 

 

Hrozby 

 

• Rostoucí konkurence ve formě výstavby nových tenisový dvorců v okolí. 

• Zvyšování cen v oblasti elektřiny plynu a vody. 

• Konkurence v podobě ostatních sportovních odvětví. 

• Úpadek zájmu děti o sport vlivem moderních technologií. 
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3.5 Výzkum spokojenosti zákazník ů TK Havířov 

 

Marketingový výzkum je důležitou součástí marketingového plánování. Pomocí 

marketingového výzkumu můžeme analyzovat provádění služeb ke vztahu k zákazníkovi. 

 Výzkum spokojenosti zákazníků byl prováděn v období měsíce března. Dotazník se 

skládal z 12 otázek se zaměřením na výzkum spokojenosti zákazníků se službami, které TK 

Havířov nabízí. Dotazování byli pouze zákazníci, kteří v této době tenisový klub navštívili.  

Vyplnění dotazníku absolvovalo 34 respondentů viz. Příloha č. 1.  

 

Otázka č. 1: Jaké je vaše pohlaví? 

 
 
 

Graf č. 3.1 

 

Jako skoro v každém sportovním odvětví převažuje počet mužů nad počtem žen. 

Stejně tomu tak je i v klubu TK Havířov. Muži zde tvoří až 74% dotazovaných respondentů, 

zatímco žen pouhých 26%. Vysoký počet mužů umožňuje v rámci klubu pořádat pravidelné 

turnaje ve dvouhře nebo čtyřhře.  

 

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

Méně než 20 let 6 
21-30 let 8 
31-40 let 7 
41-50 let 9 
51-60 let 1 

60 a více let 3 
 

Muži 25 
Ženy 9 
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Graf č. 3.2 

 

Z této otázky vyplývá, že tenisu v tomto klubu se věnují hlavně  lidé středního věku 

v rozmezí od 41 do 50 let a to 26% všech dotazovaných. Faktem je, že v klubu působí velký 

počet mladších žáků (děti a mládež, které se ale dotazníkového šetření neúčastnili). Nejmenší 

skupinu tvoří lidé ve věku 51 – 60 let, kterých je pouze 3%. Přesto z mého pozorování vím, že 

tuto skupinu přesto tvoří velký počet zákazníku klubu, ale spíše o víkendech a přes hlavní 

sezonu.  

 

Otázka č. 3: Jaké je vaše povolání? 

 

podnikatel 12 
zaměstnaný 9 

nezaměstnaný 0 
Student 10 

důchodce 3 
 

 
Graf č. 3.3 
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Tenis patří mezi nákladnější sporty, a proto mě odpovědi na tuto otázku nepřekvapují. 

Základní tenisová výbava, do které patří především tenisové rakety, speciální obuv na tenis a 

tenisové míče se pohybuje od 10.000,- do 15.000,- Kč. Tyto výdaje si většina lidí dovolit 

nemůže a hlavně z toho důvodu tvoří největší skupinu podnikatelé, a to až 35% dotazovaných. 

Druhou skupinu tvoří studenti, a to hlavně z toho důvodu, že hlavním zájmem klubu je práce 

a rozvoj talentu mládeže. Tato skupina má až 29% dotazovaných.  

 

Otázka č. 4: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělaní? 

 

Základní 6 
Vyučený (á) 1 

Střední bez maturity 1 
Střední s maturitou 13 

Vyšší odborné 5 
Vysokoškolské 8 
 
 
Graf č. 3.4 

 

Tato otázka navazuje na předchozí otázku o povolání dotazovaných respondentů. Je 

logické, že podnikatelé a lidé s vyšším příjmem, kteří se tenisu věnují mají vysokoškolské 

vzdělání nebo střední vzdělání ukončené maturitou. Největší skupinu tvoří lidé s maturitou a 

to ve výši 37% a vysokoškolské vzdělání hned na druhém místě, a to 24% oslovených 

zákazníků. Vysoký počet u odpovědi dokončeného vzdělání základní tvoří mládež ve věku 15 

– 20 let, kteří jsou stále ještě studenty, a jejich vzdělání ještě není ukončené.  

 

Otázka č. 5: Jste členem TK Havířov? 

Ano 19 
Ne 15 
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Graf č. 3.5 

 

Každý zákazník TK  Havířov se může stát členem klubu. O členství se rozhoduje na 

valné hromadě klubu, která zasedá každoročně na přelomu měsíce května a června, kde jsou 

noví členové schvalování. Členství v sobě skrývá pro zákazníka klubu mnoho výhod, proto 

většina stálých  zákazníků, jsou právě členové TK Havířov, a tito tvoří skupinu 56% všech 

dotazovaných respondentů.  

 

Otázka č. 6: Jak často hrajete tenis v klubu TK Havířov? 

 

1 x měsíčně 12 

1 x týdně 7 
2-3 x týdně 6 

Častěji než 5 x týdně 9 
 
 
Graf č. 3.6 

 

Z tohoto grafu lze vyčíst, že návštěvnost je téměř stejná ve všech odpovědích. Přesto 

největší skupinu tvoří návštěvníci, kteří hrají tenis pouze rekreačně a klub navštěvují pouze 
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jednou za měsíc. Tuto skupinu tvoří 35% dotazovaných respondentů. Nejmenší skupinu tvoří 

zákazníci, kteří klub navštěvují 5x týdně a více, a to 18% dotazovaných. Výsledky této otázky 

mě velice překvapily, jelikož jsem byl přesvědčený, že největší skupinu budou tvořit 

zákazníci, kteří jsou členy klubu a tenis hrají skoro každý den.  

 

Otázka č. 7: Jak jste spokojen s kvalitou tenisových kurtu? 

 

spokojen 14 
nespokojen 20 

 
Graf č. 3.7 

 

Velký počet dotazovaných projevila svou nespokojenost s kvalitou tenisových dvorců, 

a to až 59% oslovených zákazníků, a jako hlavní důvody byly uváděny hlavně nerovný 

antukový povrch a špatné oplocení kolem tenisových kurtů. Tuto odpověď jsem očekával. 

Antuka je velmi náročný povrch na údržbu a s tímto problémem se však potýká většina 

tenisových klubů a Havířov bohužel není výjimkou.  

 

Otázka č. 8: Jste spokojen s vybavením zázemí tenisového klubu? (hodnoceni jako ve    

škole 1-5) 

1 3 
2 7 
3 9 
4 10 
5 5 
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Graf č. 3.8 

 

Z grafu lze vyčíst, že opět převažují negativní odpovědi, kterou jsou dány hlavně 

velmi špatných sociálním zařízením. Velký počet oslovených zákazníků uváděla jako velký 

problém špatný stav obou šaten, WC a hlavně sprch.  

 

Otázka č. 9: Jak jste spokojen s poměrem kvalita/cena ? 

Spokojen 22 
Nespokojen 10 

 
Graf č. 3.9 

 

Většina dotazovaných respondentů je s poměrem kvalita a cena spokojena. Tuto 

skupinu tvoří až 65% dotazovaných. Zbylých 35% oslovených opět naráží na špatný stav 

tenisových dvorců a sociálního zařízení.  

 

Otázka č. 10: Jste spokojen s dostupností klubu z místa Vašeho bydliště? 

Ano jsem 27 
Ne nejsem 7 
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Graf č. 3.10 

Z grafu lze vyčíst, že velký počet zákazníků TK Havířov je s dostupností tenisových 

kurtů spokojená. Tato odpověď se dala očekávat, jelikož všichni členové jsou z Havířova a 

jeho přilehlých části. Skupinu tvoří 79% oslovených.  

Tato otázka je spíše informačního charakteru a pro samotný klub nemá velký význam. 

Důležitá je převaha spokojených zákazníku nad nespokojenými.   

 

Otázka č. 11: Domníváte se, že lze něco v tomto areálu zlepšit? 

Ne 7 
Ano 27 

 
Graf č. 3.11 
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Téměř všichni oslovení zákazníci uvedli, že je v areálu tenisového klubu stále co 

zlepšovat. Mezi hlavní body patřilo zlepšení kvality tenisových dvorců, rozšíření kapacity 

parkovacích místa a hlavně rekonstrukce sociálního zabezpečení. 18% dotazovaných si myslí, 

že v klubu není co zlepšovat, ale tyto odpovědi uváděli děti a dorost, kteří tyto problémy tolik 

nepociťují.  
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Otázka č. 12: Účastnil(a) jste se nějakého turnaje v rámci tenisového klubu? 

Ano 26 
Ne 6 

Plánuji to 2 
 
Graf č. 3.12 
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Tuto otázku jsem do dotazníku zařadil hlavně z toho důvodu, abych se dozvěděl, zda 

se i zákazníci, kteří nejsou přímo členy klubu zúčastnili některého z pořádaných turnajů. 76% 

se již nějakého turnaje zúčastnil a 6% toto plánuje. Z této otázky vyplývá, že se klub v tomto 

směru snaží svým zákazníkům zpestřit jejich působení v klubu.  
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4 Návrh marketingového plánu rozvoje 

 

Na základě analýzy současné situace, jejímž obsahem je také SWOT analýza, se 

zaměřím na návrh konkrétního marketingového plánu TK Havířov.  

4.1 Marketingový mix 

 

4.1.1 Produkt 

TK Havířov nabízí širokou škálu služeb (pronájem tenisových kurtu, tenisovou školu, 

tréninkovou stěnu, vyplétání raket, prodej tenisových potřeb, bar). V tomto rozsahu služeb 

vidím velikou výhodu klubu oproti okolní konkurenci. Klub by se však měl zaměřit na 

zkvalitnění těchto služeb. Dle mého názoru, by měla být největší pozornost věnována 

samotným tenisovým dvorcům, které jsou pro klub nejdůležitějším faktorem při získávání 

zákazníků. Kvalita tenisových dvorců je pro klub velkou reklamou, bohužel u mnoha klubu 

zaostává za očekáváním zákazníka. Se stejným problémem se potýká i TK Havířov. Zákazníci 

jsou často nespokojení, pro klub to znamená, že o své stalé zákazníky může přijít. Tenisové 

dvorce jsou základ každého dobře fungujícího klubu, proto bych navrhoval zkvalitnění této 

služby. Řešením by bylo přijetí kvalitního a zkušeného správce, který by na dvorce dohlížel a 

staral se o ně. Další službou ve které vidím rezervy oproti konkurenci je tenisový bar, ve 

kterém je dle mého názoru malá nabídka rychlého občerstvení. Další služba, která by určitě 

zvýšila poptávku zákazníka by bylo nahrazení antukového povrchu v nafukovací hale pevným 

povrchem. Ve všech ostatních službách se klub vyrovnává konkurenci, v některých 

konkurenci i převyšuje jako například výborným servisem pro zákazníky ohledně tenisových 

potřeb a služeb (tenisový obchod, vyplétací servis). 

4.1.2 Cena 

Ceny nabízených služeb TK Havířov se pohybují na úrovni okolní konkurence. Klub 

si nemůže dovolit zvýšit ceny nabízených služeb, jelikož kvalita služeb se velmi podobá 

konkurenci, a to by mohlo vést ke ztrátě zákazníků. TK Havířov se snaží přizpůsobit svou 

cenovou strategii pro co možná nejvyšší počet zákazníků. Klub si uchovává dlouhodobě 

cenovou stabilitu a snaží se finanční prostředky využívat co nejefektivněji. Největší položka 

příjmu klubu jsou členské poplatky, proto by cílem klubu mělo být rozrůstání členské 
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základny. Pro přilákání nových klientů, by havířovský klub dle mého mohl pořádat pravidelné 

turnaje rekreačních hráčů což by vedlo k růstu počtu zákazníků a větší zájem o trenérské 

služby. 

4.1.3 Místo 

TK Havířov je umístěn v klidném přírodním prostředí. Prostředí bohužel je někdy 

narušováno složením okolního obyvatelstva. Šumbark je pověstný velkým počtem romských 

obyvatel, v silách klubu bohužel není možné tento problém nijak řešit. Proto by se klub měl 

zaměřit na řešení spojených se samotným klubem. Začal bych rekonstrukci pánských a 

dámských šaten, dále pak rekonstrukci sprch a WC, kde vidím největší slabinu klubu. TK 

Havířov se nachází spíše na okraji města, proto bych zavedl lepší značení příjezdové cesty 

klubu s kterým bývají často problémy. Dalším cílem klubu by mělo být rozšíření parkovacích 

míst, kterých je nedostatek hlavně v odpoledních hodinách, kdy je o tenis největší zájem. 

4.1.4 Propagace 

Velice důležitá část marketingového mixu, ve které vidím velké rezervy klubu. TK 

Havířov by měl propagaci a reklamě věnovat větší pozornost. Klub by mohl zlepšit práci se 

sponzory, okolí tenisových dvorců nabízí mnoho nevyužitého místa k umístění reklamy. 

Silnou stránkou klubu jsou internetové stránky a propagace v havířovských novinách, klub by 

však měl svou propagaci rozšířit o různé reklamní letáky nabízených služeb a náboru dětí do 

tenisových škol, které by mohly být umístěny po celém městě na vymezených plochách pro 

reklamu nebo v autobusech. Největší reklamu si však klub vytváří sám a to kvalitou svých 

poskytovaných služeb. Bude-li kvalita služeb vysoká, nebude mít klub o zákazníky nouzi. 

4.1.5 Lidé 

Pro správný chod klubu je nezbytná kvalitní práce zaměstnanců klubu. Předsednictvo 

klubu je zodpovědné za veškerá rozhodnutí prováděna uvnitř klubu. Dle mého názoru by klub 

měl největší pozornost upínat na zkvalitnění správcovské činnosti, ve které vidím největší 

rezervy. Navrhoval bych zlepšení tohoto dlouhodobého problému, který by se mohl vyřešit 

získáním  jednoho kvalifikovaného pracovníka, který má s touto složitou činností dlouhodobé 

zkušenosti. V trenérské činnosti by klub měl vyžadovat dostatečné vzdělání trenérů.  
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4.2 Marketingové cíle TK Haví řov 

 

Hlavní cíl TK Havířov je zvýšení konkurenceschopnosti klubu. Tohoto cíle lze 

dosáhnout zkvalitněním a rozšíření nabízených služeb poskytovaných v areálu klubu. Klub by 

se měl zaměřit na své slabé stránky a věnovat jim větší pozornost v dalším rozvoji. Tyto cíle 

jsou:  

• zlepšení kvality tenisových dvorců, 

• rekonstrukce sociálního zařízení, 

• přijetí kvalitního a zkušeného správce,  

• rozšíření kapacity parkovacích míst, 

• rozšíření nabídky baru, 

• nahrazení antukového dvorce pevným povrchem v zimní sezoně. 

Cíl č. 1: Zlepšení kvality tenisových dvorců  

Celková kvalita tenisových dvorců nedosahuje požadované úrovně, a proto by bylo 

důležité zavést razantní kroky k nápravě tohoto problému. K nápravě by mohlo dojít pomoci 

větší zodpovědnosti samotných hráčů při úpravě dvorce po každé tréninkové jednotce.  

Cíl č. 2: Rekonstrukce sociálního zázemí 

Špatná kvalita dámských a pánských šatech, sprch a WC by měla klub donutit 

k rekonstrukci hlavně z toho důvodu, že tenis patří mezi finančně náročnější sport a v tomto 

směru by měla být zákazníkům poskytnuta nejvyšší kvalita. Financování tohoto problému by 

mohlo být zastřešeno dotací ČSTV či některým ze sponzorů. Náklady na rekonstrukci by 

činily přibližně 300.000,- Kč.  

Cíl č. 3: Přijetí kvalitního a zkušeného správce 

Hlavním cílem klubu by mělo být zkvalitnění hlavní nabízené služby, a to pronájem 

tenisovým dvorců. Přijetím kvalitního a zkušeného správce by se kvalita dvorců zlepšila což 

by mělo vést také ke zlepšení prostředí tenisového areálu. Klubové náklady by se přijetím 

nové pracovní síly navýšily přibližně o 15.000,- Kč měsíčně.  
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Cíl č. 4: Rozšíření kapacity parkovacích míst 

Současné parkoviště tvoří pouze šest oficiálních parkovacích míst. Ostatní plochy 

nejsou příslušně označeny. V odpoledních hodinách, kdy je o tenis největší zájem je tato 

kapacita nedostačující. Klub by měl provést upravení a rozšíření parkovací plochy a postarat 

se o příslušné označení. Náklady na tuto činnost by se měly pohybovat okolo 800.000,- Kč.  

Cíl č. 5: Rozšíření nabídky baru 

Z pohledu zákazníka je sortiment nabízených služeb nedostačující. Bar disponuje 

velkým počtem alkoholických a nealkoholických nápojů, ale v oblasti stravování je nabídka 

málo rozšířená. Klubu bych doporučil uzavřít smlouvy s dodavateli určitých druhů potravin, a 

nebo zajistit širší nabídku vlastním zásobováním.  

Cíl č. 6: Nahrazení antukového dvorce pevným povrchem v zimní sezoně  

V zimní období poskytuje klub tři kryté antukové dvorce. Jeden z dvorců zůstává 

zakrytý po celou zimní i letní sezonu a právě antukový povrch tohoto dvorce by mohl být 

nahrazen pevným povrchem, což by vedlo k větší poptávce ze strany zákazníků. Na tuto 

činnost by bylo zapotřebí částky okolo 1.000 000,- Kč, kterou by mohl získat dotací od města 

Havířov nebo od samotných sponzorů.  
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5 Shrnutí výsledk ů šetření, návrhy, doporu čení  

 

V klubu TK Havířov byla provedena analýza současné situace pomoci analýzy 

vnějšího a vnitřního makroprostředí a analýza rozšířeného marketingového mixu. Dále byl 

proveden výzkum spokojenosti zákazníku a porovnání zkoumaného klubu s konkurencí 

v blízkých městech. Byla také provedená SWOT analýza, která měla sloužit k sestavení 

marketingového plánu.  

Z dotazníku vyplynulo, že lidé nejsou příliš spokojení s tenisovými dvorci, které se 

nachází v tomto areálu, a také vidí velké rezervy v sociálním zařízení, které je pro 

návštěvníky všech sportovních klubů velice důležité, a z toho důvodu, by se vedení klubu na 

tyto nedostatky mělo zaměřit, aby nedocházelo ke zbytečné ztrátě dlouholetých zákazníků. 

Celkové zkvalitňování poskytovaných služeb by měl mít tenisový klub neustále na paměti.  

 Mezi nejzávažnější problémy dále patří malá kapacita parkovacích míst, špatně 

označená příjezdová cesta, a také absence kvalitního správce tenisových kurtů, což vede 

k nespokojenosti nejen závodních hráčů, kteří jsou z turnajů zvyklí na kvalitně upravené 

kurty, ale také rekreačních hráčů, kteří tyto nedostatky pociťují.  

Tenisový klub by mohl zvýšit své zviditelnění, a to prostřednictvím vylepení plakátů 

v centru města a přilehlých městských částí, v autobusech MHD nebo prostřednictvím 

havířovských novin.  

Všechna navržená opatření jsou však především otázkou finančních prostředků, které 

se podaří klubu získat, ať prostřednictvím dotací či sponzorských darů.  

Mým doporučením tedy je, aby se klub zaměřil na zkvalitnění nejdůležitějších služeb, 

které jsou spojeny s kvalitou tenisových kurtů. Kvalita tenisových dvorců by se měla zlepšit 

lepším přístupem ze strany zákazníků, poctivým upravením kurtu po každé tenisové jednotce 

a zvýšením kvality správcovských služeb, najetím zkušeného správce. Dále rekonstrukce 

sociálního zařízení a zvětšení kapacity parkovacích míst klubu.  
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6 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza současného v tenisovém klubu v TK Havířov 

a návrh marketingového plánu pro další rozvoj. 

Druhá kapitola této práce zahrnuje charakteristiku TK Havířov a za pomoci odborné 

literatury jsem definoval pojmy jako marketing, sportovní marketing, analýza rozšířeného 

marketingového mixu, teorii marketingového plánu a SWOT analýzu.  

V následující kapitole jsem provedl analýzu současné situace sledovaného tenisového 

klubu, provedl jsem rozbor vnějšího makro a mikroprostředí, a také jsem analyzoval 

marketingový mix. Provedl jsem také výzkum spokojenosti zákazníků TK Havířov. Ve 

SWOT analýze jsem následně využil všechny informace a vymezil silné a slabé stránky a 

hlavně případné příležitosti a hrozby tenisového klubu.  

Pro návrh marketingového plánu byl základem průzkum spokojenosti zákazníků TK 

Havířov a SWOT analýza. Marketingové cíle jsem stanovil právě díky výsledkům průzkumu.  

Největší část mnou navrhovaných cílů bylo zaměření na kvalitu tenisových dvorců a 

sociálního zařízení. V této oblasti by se měl tenisový klub nejdříve zaměřit na získání financí 

na pokrytí těchto plánů a následnou realizaci.  

Pátá kapitola této práce byla věnováno shrnutí hlavních výsledků plynoucí z výzkumu 

spokojenosti zákazníků, a také analýzy současné situace TK Havířov. V této kapitole byly 

stanoveny návrh a doporučení, které klub může do budoucna využít ke zkvalitnění své 

činnosti. 
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Seznam zkratek 

ATP   Asociace profesionálních tenistů (Association of Tenis Professional) 

ČSTV   Český svaz tělesné výchovy 

ČTS   Český tenisový svaz 

HDP   Hrubý domácí produkt 

ITF   Mezinárodní tenisová federace (International Tennis Federation) 

MHD    Městská hromadná doprava  

MOV   Mezinárodní olympijský výbor 

TJ   Tělovýchovná jednota  

TK   Tenisový klub 

TO   Tenisový oddíl 

US   Mezinárodní mistrovství USA v tenise (United States Open) 

VSK VŠB – TUO Vysokoškolský Sportovní Klub Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava 

WTA    Ženská tenisová asociace (Women´s Tennis Association) 
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Příloha č.1 Dotazník 
 
Dobrý den,  
 
jsem student 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava oboru Sportovní management. 
V současné době vypracovávám bakalářskou práci na téma Marketingový plán rozvoje 
tenisového klubu Havířov. Vyplněním tohoto dotazníku Vás žádám o spolupráci a děkuji za 
Váš čas strávený nad tímto dotazníkem. Dotazník je anonymní a všechny údaje slouží pouze 
ke zpracování v mé bakalářské práci.  
 

Andrej Wawrzyczek  
 

1.  Vaše pohlaví? 
    
            a) muž                               b)žena 
 
2. Váš věk 
 
           a) méně - 20        b) 21 - 30       c) 31 - 40      d) 41 - 50     e) 51 - 60     f) 60 a více 
 
3. Jaké je Vaše povolání?  

 
a) podnikatel  
b) zaměstnaný 
c) nezaměstnaný 
d) student 
e) důchodce  
 

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  
 

a) základní 
b) vyučen/a 
c)střední bez maturity 
d) střední s maturitou 
e) vyšší odborné 
f) vysokoškolské 

 
5. Jste členem TK Havířov? 
 
            a)  ano                                b) ne 
 
6. Jak často hrajete tenis v klubu TK Havířov? 
  
           a) 1x měsíčně   b) 1x týdně   c) 2 - 3x týdně  d) častěji než 5x týdně 

 
7. Jak jste spokojeni s kvalitou tenisových kurtů? 
 

a) spokojen                     b) nespokojen, důvod ..……………..………………… 
 



 

8. Jste spokojen s vybavením zázemí tenisového klubu? (hodnocení jako ve škole) 
 

a) 1    b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 

9. Jak jste spokojen s poměrem cena/kvalita?  
 

a) spokojen  b) nespokojen 
 

10. Jste spokojen s dostupností klubu z místa Vašeho bydliště?  
 

a) ano, jsem   b) ne, nejsem  
 
11. Domníváte se, že lze něco v tomto areálu zlepšit?  

 
a) ne   b) ano, co ………………………………… 

           ………………………………… 
           …………………………………. 

 
12. Účastnil/a jste se nějakého turnaje v rámci tenisového klubu?  
 

     a) ano     b) ne  c) plánuji to 
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Příloha č. 3 Zprávy o hospodaření TK Havířov  
 

Zpráva o hospodaření za rok 2007 
 
Na minulé VH TK Havířov byl schválený rozpočet ve výši 4,1 mil.korun  
Příjmy:                                   sportovní činnost                  hospodářská činnost     celkem  
Tržby za služby, zboží,                1.535.000                                    741.000                2.276.000        
 
Příspěvky ČSTV                             218.000                                                                    218.000  
 
Příspěvky od fyz., prav.osob          408.000                                                                    408.000  
 
Členské příspěvky                          126.000                                                                    126.000  
 
Dotace od města Havířova              863.000                                                                    863.000  
 
Ostatní výnosy                                 98.000                                    60.000                      158.000  
 
CELKEM                                  3.248.000                                    801.000                  4.049.000    
 
 
Výdaje:  
Spotřebované nákupy                   823.000                                    232.000                   1.055.000  
Z toho: mat na údržbu                    95.000                                        1.000                        96.000  
            el.energie                            69.000                                      19.000                        88.000  
            plyn                                   273.000  
            ostatní                                   1.000  
 
Služby:                                      1.063.000                                    403.000                   1.466.000  
Z toho: opravy a údržba                 90.000                                      30.000                      120.000  
            nájmy TVZ                         41.000                                                                         41.000  
            vodné a stočné                    15.000                                        5.000                        20.000  
 
Osobní náklady                          1.286.000                                    113.000                  1.399.000  
 
Daně, poplatky                                  1.000                                                                          1.000  
 
Ostatní náklady                              87.000                                        20.000                    107.000  
 
CELKEM                              3.260.000                                        768.000                 4.028.000   
 
Výsledek hospodaření + 21.000,- Kč, osvobození od daní do výše 300.000,-Kč               
                       
 
 
 
 
 
 
 



 

Zpráva o hospodaření za rok 2008 
 
Na minulé VH TK Havířov byl schválený rozpočet ve výši 4,1 mil.korun  
Příjmy:                                   sportovní činnost                  hospodářská činnost     celkem  
Tržby za služby, zboží,                1.277.000                                    944.000                2.221.000        
 
Příspěvky ČSTV                             148.000                                                                    148.000  
 
Příspěvky od fyz., prav.osob          282.000                                                                    282.000  
 
Členské příspěvky                          110.000                                                                    110.000  
 
Dotace od města Havířova              490.000                                                                    490.000  
 
Ostatní výnosy                                136.000                                                                    136.000  
  
Prodej majetku                                478.000                                                                    478.000 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CELKEM                                  2.921.000                                    944.000                  3.865.000    
 
 
Výdaje:  
Spotřebované nákupy                   977.000                                    261.000                   1.238.000  
Z toho: mat na údržbu                    47.000                                        6.000                        53.000  
            el.energie                          168.000                                      50.000                      218.000  
            plyn                                   273.000  
             
Služby:                                      1.003.000                                    266.000                   1.269.000  
Z toho: opravy a údržba                 61.000                                      21.000                       82.000  
            nájmy TVZ                       541.000                                                                       541.000  
            vodné a stočné                    71.000                                      20.000                        91.000  
 
Osobní náklady                           1.132.000                                    137.000                 1.269.000  
 
Ostatní náklady                              5.000                                         1.000                           6.000  
 
CELKEM                               3.117.000                                        665.000                 3.782.000   
 
Výsledek hospodaření + 83.000,- Kč ( hlavní nezdaňovaná činnost – 196.000,- vedlejší 
zdaňovaná činnost + 279.000,- Kč, osvobození od daní do výše 300.000,-Kč ).              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zpráva o hospodaření za rok 2009 
 
Na minulé VH TK Havířov byl schválený rozpočet ve výši 4,0 mil.korun, který byl 
podkročen na úroveň 3.815.000,- Kč a to je o 50 tisíc korun nižší obrat než skutečný 
rozpočet roku 2008.   
Příjmy:                                   sportovní činnost                  hospodářská činnost     celkem  
Tržby za služby, zboží,                1.625.000                                    729.000                2.354.000        
 
Příspěvky ČSTV                             133.000                                                                    133.000  
 
Příspěvky od fyz., prav.osob          200.000                                                                    200.000  
 
Členské příspěvky                          165.000                                                                    165.000  
 
Dotace od města Havířova              519.000                                                                    519.000  
 
Ostatní výnosy                                217.000                                                                    217.000  
  
Prodej majetku                                227.000                                                                    227.000 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CELKEM                                   3.086.000                                   729.000                  3.815.000    
 
 
Výdaje:  
Spotřebované nákupy                   972.000                                    223.000                   1.195.000  
Z toho: mat na údržbu                    64.000                                      15.000                        79.000  
            el.energie                          202.000                                      47.000                      249.000  
            plyn                                   273.000  
             
Služby:                                      1.198.000                                    188.000                   1.386.000  
Z toho: opravy a údržba                 32.000                                        7.000                       39.000  
            nájmy TVZ                       540.000                                                                       540.000  
            vodné a stočné                    23.000                                        4.000                        27.000  
 
Osobní náklady                           1.122.000                                     81.000                 1.203.000  
Daně a poplatky                               22.000                                       4.000                      26.000               
Ostatní náklady                                  3.000                                       1.000                        4.000  
 
CELKEM                                  3.317.000                                     497.000                 3.814.000   
 
Výsledek hospodaření + 1.000,- Kč ( hlavní nezdaňovaná činnost – 231.000,- vedlejší 
zdaňovaná činnost + 232.000,- Kč, osvobození od daní do výše 300.000,-Kč ).              
                       
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 4 Stanovy TK Havířov 

S T A N O V Y 
Tenisový  klub  Havířov 
------------------------------- 

 
I. 

 
      Tenisový klub Havířov / dále jen klub / je nezávislou apolitickou organizací sdružující 
fyzické a právnické osoby za účelem uspokojování jejich potřeb formou sportovního vyžití,  
zejména v oblasti závodního a rekreačního tenisu.  
 
      Klub je právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou a jeho činnost se řídí těmito 
stanovami, jakož i obecně závaznými právními předpisy.  
 
      Sídlem klubu je Havířov, kde působí na adrese:  
       TK Havířov  
       Havířov – Šumbark, ul.Opletalova 1218/8b  
       736 01  
 

II. 
 

POSLÁNÍ   A  CÍLE  KLUBU 
 
       Poslání klubu je vytváření podmínek pro uspokojování potřeb členů prostřednictvím 
sportovního vyžití, zejména v oblasti výkonnostního a rekreačního tenisu, při respektování 
zásad fair play.  
K naplnění tohoto poslání zejména :  
 
a/   zajišťuje a organizuje pro členy klubu možnost všestranného sportovního vyžití zejména  
      formou účelného využívání zařízení klubu závodními a rekreačními hráči v souladu a s  
      ohledem na kapacitní možnosti klubu.  
 
b/   spolupracuje s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi zejména v oblasti  
      zapojování svých členů do jimi organizovaných nebo jimi řízených soutěží.  
 
c/  chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti činností provozovaných klubem.  
     
d/  poskytuje služby široké veřejnosti, spočívající zejména v pronájmu tělovýchovných i  
     ostatních zařízení klubu. Organizuje tenisové školy, kurzy apod.  
 
e/  k zajištění svého poslání provozuje klub samostatnou podnikatelskou činnost a za tímto  
     účelem zřizuje svoje hospodářská a účelová zařízení.  
 
f/  klub zejména v místě svého trvalého sídla vyhledává spolupráci s orgány státní správy,  
     společenskými organizacemi, jednotlivci i právnickými osobami, na základě vzájemné  
     prospěšnosti.  
 
                                                                
 



 

III. 
 

ORGANIZA ČNÍ  USPOŘÁDÁNÍ  KLUBU 
 
     Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Svolává a její řízení řídí prezident. Valná 
hromada se svolává nejméně jednou ročně. Mimořádná valná hromada se koná na žádost 
nejméně 3 členů předsednictva nebo 35% členů klubu. Žádost o svolání mimořádné valné 
hromady se podává předsednictvu klubu spolu s uvedením důvodu pro svolání písemně.  
 
     Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů klubu. 
Rozhodnutí valné hromady je přijato nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.  
Do působnosti valné hromady náleží :  
a/  schválení stanov klubu a jejich změny  
b/  volba a odvolání prezidenta klubu a členů předsednictva klubu  
c/  schválení plánu činnosti a rozpočtu klubu na období jednoho roku  
d/  projednání zprávy o činnosti a hospodaření klubu a její schválení  
e/  schválení druhu, výše a způsobu placení příspěvků členů klubu  
f/  plní úkoly odvolacího orgánu klubu proti rozhodnutí předsednictva klubu  
g/  plní úkoly revizního orgánu na kontrolu činnosti a hospodaření klubu. K tomuto účelu   
     může zřídit sobě podřízený orgán.  
h/ schvaluje předpisy klubu vydávané předsednictvem mezi jejími zasedáními, které svým  
    významem překračují obvyklou operativní činnost klubu.  
i/  přijímá členy a rozhoduje o vyloučení a vyškrtnutí člena z klubu   
j/  rozhoduje o zániku klubu a způsobu likvidace jeho majetku  
 
Předsednictvo klubu  
 
       Předsednictvo klubu / dále jen předsednictvo / je výkonným orgánem klubu. Je tvořeno 
pěti členy a to :  

- prezident klubu  
- hospodář klubu 
- sekretář klubu   
- člen předsednictva 
- zástupce sponzorů        
   

     Funkční období předsednictva je čtyřleté. Schůzi předsednictva svolává a řídí prezident 
klubu, zpravidla jedenkrát měsíčně. Mimořádnou schůzi předsednictva může svolat prezident 
klubu na žádost nejméně dvou členů předsednictva. V nepřítomnosti prezidenta řídí schůzi 
předsednictva sekretář.   
      
       Předsednictvo může jednat, jsou – li jeho schůzi přítomni tři členové předsednictva.                        
Rozhodnutí předsednictva je přijato, hlasuje –li pro něj nadpoloviční většina přítomných 
členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas prezident klubu.  
      
      Vyžádá – li si to mimořádná situace, je možno do předsednictva kooptovat jednu třetinu  
jeho členů. Tato kooptace podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.  
 
 
 
 



 

Předsednictvo zejména :  
a/  vydává předpisy operativního charakteru a předkládá valné hromadě návrhy na vydání  
     předpisů, které jsou v jejich kompetenci  
b/  vede disciplinární řízení proti svým členům  
c/  připravuje návrhy plánu činnosti, hospodaření a rozpočet klubu  
d/  navrhuje výši, druh a způsob placení příspěvků členů klubu  
e/  projednává uvolnění registrovaných členů klubu do jiných oddílů, klubů  
f/  připravuje a schvaluje soupisky na nominace  závodních týmů a projednává přijetí nových  
    registrovaných hráčů těchto týmů  
g/  zajišťuje zpracování a vedení agendy klubu  
h/  schvaluje platy a odměny pracovníků klubu  
i/  uzavírá pracovní smlouvy  
 
Prezident klubu  
      Je volen z řad členů klubu starších osmnácti let. Funkční období je čtyřleté. Prezident 
klubu je oprávněn zastupovat klub v právních věcech.  
 
Sekretář klubu   
       Z pověření předsednictva může při vyřizování určitých záležitostí zastupovat klub.  
 
Hospodář klubu  
       Odpovídá za hospodaření klubu.  
 
 

IV. 
 

ČLENSTVÍ  V KLUBU  
 
      Členem klubu se může stát občan České republiky starší osmnácti let, jakož i právnická 
osoba za splnění těchto podmínek:  

- podání písemné přihlášky předsednictvu  
- záruka dvou členů klubu   
- přijetí valnou hromadou  

 
     Ručitelé na zasedání valné hromady seznámí členy klubu s novými uchazeči o členství.  
Člen klubu má právo:  

- podílet se na činnosti klubu a využívat k tomuto jeho zařízení  
- od osmnácti let věku volit a od dvacetijedna let být volen do orgánů klubu 
- prostřednictvím orgánů klubu rozhodovat o činnosti klubu  

 
Člen klubu je povinen :  
a/  aktivně se zúčastňovat činnosti klubu s ohledem na své možnosti a schopnosti   
b/  chránit majetek klubu, pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování  
c/  platit stanovené příspěvky a poplatky na účet klubu  
d/  dodržovat stanovy klubu, rozhodnutím orgánů klubu, platný právní řád  
 
Zánik členství nastane :  
a/  vystoupením  
                                                                     
 



 

b/  vyloučením  
c/  úmrtím  
d/  zánikem klubu  
e/  zánikem právnické osoby  
 
ad  a/  Vystoupit z klubu může člen kdykoliv i bez udání důvodu. Členství pak zaniká  
         posledním dnem měsíce, ve kterém bylo písemné rozhodnutí člena o vystoupení  
         z klubu doručeno předsednictvu.  
 
Ad b/  Vyloučit člena může valná hromada pro jednání, kterým člen hrubě poruší cíle a  
            poslání klubu, a které je neslučitelné s dalším jeho setrváním v klubu.   
 
          V případě zániku členství má člen nárok na vrácení poměrné části přeplatků, vzniklých  
zaplacením příspěvků a poplatků  klubu dopředu. Toto právo nelze uplatnit, byl – li člen 
vyloučen. V případě úmrtí člena přechází shora uvedené právo na jeho dědice.  
 

V. 
 

MAJETEK  A  HOSPODA ŘENÍ  KLUBU 
 

Majetkem klubu jsou :  
 

- finanční prostředky na účtu klubu,  
- movitý a nemovitý majetek klubu,  
- pohledávky klubu,  
- majetková práva klubu,  
- pasiva klubu.  

 
      Zdrojem majetku klubu jsou zejména :  
 

- movitý a nemovitý majetek, majetková práva převedená z ČSTV a TJ 
Slovan Havířov na klub,  

- příspěvky členů klubu,  
- dobrovolné příspěvky, dotace, dary  
- příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, společenské, hospodářské a  

obchodní činnosti klubu.  
Hospodaření klubu se řídí schváleným  rozpočtem klubu na dobu jednoho roku.  
 
     Dispoziční právo k finanční částce do výše 500.000,- Kč pro jeden případ má prezident 
klubu  a manažer klubu. O nabývání, pozbývání, převodech, darování a zatěžování majetku 
klubu rozhoduje předsednictvo klubu. 
      
      Veškeré dispozice s majetkem klubu nad rámec schváleného plánu činnosti a rozpočtu 
podléhají schválení valné hromadě.  
 
 
 
 
 
                                                                  



 

VI. 
 

OSTATNÍ   UJEDNÁNÍ 
 
1. Tenisový klub Havířov  navazuje na činnost tenisového oddílu TJ Slovan Havířov.  
2.  Tenisový klub vzniká jako právnická osoba na základě registrace Ministerstvem vnitra ČR.  
3. Členové tenisového oddílu Slovan Havířov se považují za členy klubu, jsou –li členy TO  

Slovan Havířov ke dni registrace klubu.  
4. Člen klubu, aktivní sportovec, který jednostranně zruší své členství v klubu, je povinen  

uhradit veškeré náklady poskytnuté mu  na základě speciálních smluv mezi ním a klubem,  
eventuálně jejich poměrnou část. Je právem klubu navrácení těchto nákladů nepožadovat. 
O tomto rozhodne valná hromada.  

5. Ke dni registrace stanov má klub 71 členů.  
6. Ode dne registrace bude klub provozovat tuto hospodářskou činnost :  

- pronájem movitého a nemovitého majetku  klubu  
- nákup a prodej zboží ve svých zařízeních   
 
                                                                                    Za předsednictvo TK  
                                                                                     Ing.Petr Špok  
                                                                                     prezident klubu   

 
V Havířově, 10.října 2005  
 
 
 
 
 


