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1 ÚVOD 

V dnešní době je fotbal, podle mého názoru, jedním z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších 

sportů na světě. Pokud přihlásíme dítě na fotbal, předpokládáme, ţe se na trénincích  

a v kolektivu naučí i další dovednosti a nabude nových zkušeností, neţ právě jen kopat do 

balónu. Mohli bychom sem zařadit například velmi důleţitou správnou ţivotosprávu, nau-

čit se ovládat vlastní emoce a být schopen uţít systém fair play. Vzhledem k tomu, ţe dítě 

tak bude mít zájem, který bude ovlivňovat ve velké míře jeho ţivot, zkrátí mu volný čas na 

minimum a seznámí se s novými lidmi, můţeme předpokládat, ţe se tak vyhne různým 

partám, které by mohly lehce dostat dítě do různých závislostí, jako jsou primárně drogy  

a alkohol.  

Kaţdý sportovní klub, sdruţení větší či menší a další kolektivy musí mít svůj vnitřní řád, 

musí být dostatečně financovány a propagovány tak, aby byly schopny fungovat. Finance, 

jako v kaţdém sportu, tak i ve fotbale hrají velkou roli. Vţdyť právě díky nim se stává klub 

dobrým, lepší i nejlepším. Jen bohatý klub si můţe dovolit koupit ty nejlepší hráče, tréno-

vat na nejlepších stadionech, jezdit na soustředění a mít skvělé zázemí. V případě, ţe se 

takovému klubu daří, sponzoři se jen hrnou a potom je snadné platit i hráče, kteří mají ne-

uvěřitelnou cenu v řádech milionů euro. Také právě z těchto důvodů, se kaţdý malý i větší 

kluk touţí stát profesionálním fotbalovým hráčem, dosáhnout světových kvalit a nejlepších 

výsledků, být uznávaný ostatními a za svou práci chce být dobře zaplacen.  

Protoţe od útlého dětství miluji sport a dodnes jsem aktivním sportovcem i mně samotné 

fotbal také zasáhl do ţivota. Byla doba, kdy jsem patřila mezi registrované fotbalové hráč-

ky. Hrála jsem za malý městský klub, peněz nebylo nazbyt a veškeré výlohy platili rodiče. 

Proto jsem začala pátrat, odkud je moţné do klubu peníze získat a na co všechno je potřeba 

je mít, aby byl alespoň provozu schopný. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je poukázat na finanční situaci klubu a na zdro-

je, kterých klub vyuţívá k zajištění plynulého chodu. Naznačit organizační strukturu, 

cíle a úspěchy jednotlivých týmů. Zjistit spokojenost hráčů s vedením klubu a po-

skytnutým zázemím. 
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1.1 Management 

Management je schopnost řídit a cílevědomě organizovat. Je to vykonávání úkolů skupiny 

lidí k uskutečnění určitých cílů. Management zahrnuje činnosti manaţera jako: rozhodová-

ní, organizování, plánování, kontrolování, koordinace, vedení lidí atd. Management je také 

předmět studia, kdy se vedoucí pracovníci snaţí zvládnout specifické činnosti směřující 

k dosaţení cílů organizace. [3]  

1.2 Sportovní management 

Sportovní management je ucelené řízení sportovních svazů, spolků, klubů, druţstev, které 

alespoň z části realizují podnikatelsky orientované aktivity. Zahrnuje také manaţerské řídí-

cí funkce, má svůj zájem na účasti sportovních aktivitách. 

Pro sportovní management jsou charakteristické 3 aspekty: 

 sportovní marketing, 

 podnikání ve sportu, 

 zaměstnání ve sportu, který vyrábí sportovní zboţí. [5] 

1.3 Historie managementu 

Historii managementu se skládá z částí: 

 Klasický management 

 Management 40. – 70. let 

 Současné období managementu 

Klasický management 

Lze situovat na konec 19. století a do prvních tři desetiletí 20. století. Dvě centra, která se 

povaţují, za rozvoj managementu jsou USA a Evropa. Proud USA byl zaměřen na zvyšo-

vání pracovní síly a zavedení pořádku. V USA probíhal velký rozvoj průmyslové výroby. 

Do výroby byly nasazovány nekvalifikované pracovní síly včetně přistěhovalců. V praxi 

bylo málo odborníků, větší část pracovníků měla velice malé vzdělání. Odborníci tvořili 

pracovní normy, od dělníků se neočekávala jakákoli iniciativa pouze dodrţování příkazů. 

Mezi hlavní představitele patřili: F. W. Tailor, H. Emerson, H. Gantt, H. Ford, T. Baťa a 

další. 
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Management 40. – 70. let 

Snaţil se popsat procesy řízení a úlohy člověka v podniku. Prosazoval se názor, ţe kaţdý 

člověk v podniku je důleţitým článkem. Kladl se důraz na mezilidské vztahy. Motivace 

pracovníků se projevovala pomocí materiálních pobídek nebo duševních ohodnocení. Za-

čala se rozvíjet úkolová mzda. Během tohoto období se propracovala řada manaţerských 

funkcí (plánování, organizování, kontrolování). Základními názorovými proudy tohoto 

období byly: sociální, procesní, systémové, matematické, empirické přístupy. 

Současné období managementu 

Dochází k řadě změn ve vývoji ekonomiky. Začaly se projevovat názory na spoluúčasti 

pracovníků na vedení organizace. Rapidně narostla konkurence. Firmy se zabezpečují for-

mou růstu trţního podílu, zaměřují se na sniţování nákladů, na kratší dodací lhůty. Poţadu-

je se co nejvyšší kvalifikace a vzdělanost u zaměstnanců, prosazuje se týmová práce. Na 

pracovníky se přenáší více zodpovědnosti a pravomocí. Upřednostňuje se především přání 

zákazníka a ustupuje se od hromadné výroby. Osobnostmi této etapy jsou například, Bill 

Gates, Akio Morita či William Hewlett. [11] 

1.4 Sport 

Slovo sport vzniklo z francouzského desport, či anglického disport. Základem je latinské 

slovo deportare, coţ znamená bavit se. Základem sportu jsou jednotlivá sportovní odvětví, 

která se člení podle různých specifických hledisek.  

Dělení sportů: 

 kolektivní, 

 individuální,  

 kontaktní, 

 bezkontaktní,  

 amatérský, 

 profesionální, 

 disciplíny s větším či menším rizikem. 

I kdyţ je pojem sport obecně známý, ţádná všeobecně uznávaná definice neexistuje. Ze 

všech definic ale plyne, ţe se jedná o volnočasovou fyzickou aktivitu, kterou provádíme 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Akio_Morita&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Hewlett&action=edit&redlink=1


 

10 

 

v rámci svého ţivotního stylu a v nejvyšší podobě prováděná jako profese. Je to činnost 

soutěţního charakteru, prováděná v rámci určitých pravidel. Pojmem sport je dnes obvykle 

označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, 

jejíţ výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhoţ spor-

tovního odvětví. 

Do našeho právního řádu byl pojem sport zaveden v zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu. Tento zákon definuje pojem sport takto: Pro účely tohoto zákona pojem sport před-

stavuje veškeré formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizo-

vané účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování 

zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěţích všech úrovní. [8] 

1.5 Fotbal 

Fotbal, téţ kopaná, je kolektivní míčová hra, která je nejpopulárnějším kolektivním spor-

tem na světě. 

Ve fotbale hrají dvě druţstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém hřišti, nejčastěji trav-

natém. Jejich cílem je dosáhnout více branek (gólů) neţ soupeř. Branky je dosaţeno tehdy, 

kdyţ míč přejde brankovou čáru mezi tyčemi branky. Hraje se hlavně nohama, ale hráči 

mohou k hraní míčem pouţívat libovolné části těla kromě rukou a paţí. Pouze brankář (tzn. 

jeden z hráčů, odlišený barvou dresu) můţe v blízkosti vlastní branky hrát i rukama. 

Nejprestiţnější fotbalovou akcí je Mistrovství světa, konán jednou za čtyři roky. Jeho po-

pularita souvisí s celosvětovou popularitou fotbalu jako takového. 

Velice sledované je (díky největší koncentraci světových fotbalových velmocí) také Mis-

trovství Evropy, v posledních několika letech zaznamenalo díky mnoha hráčům hrajícím  

v Evropě raketový nárůst popularity i Mistrovství Afriky. 

Světově nejsledovanější pravidelnou soutěţí je další fotbalová soutěţ – evropská Liga mis-

trů. Hranice svých států významem a popularitou daleko překračují i nejvyšší fotbalové 

ligy v západoevropských zemích – především anglická, španělská a italská.  

1.5.1 Specifika fotbalu 

Aby mohl fotbalista provozovat svou činnost na světové úrovni, musí být členem národní-

ho sportovního svazu. Pro činnost na našem území je nutná registrace u Českomoravského 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C4%8Dov%C3%A1_hra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3l
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brank%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liga_mistr%C5%AF_UEFA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liga_mistr%C5%AF_UEFA
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fotbalového svazu. Hráč můţe být registrovaný od šesti let a můţe být zaregistrovaný pou-

ze u jednoho klubu ČMFS. 

Registrace je vyplnění tiskopisu Přihláška k registraci, která se posílá ČMFS. Registrace je 

dobrovolný právní úkon, kdy se hráč stane členem sportovního spolku. 

Díky registraci se hráč zavázal k tomu ţe, klub nebo národní svaz kontrolují přestupování 

hráče z klubu do klubu. Hráč je v závislém postavení nenastupovat k ţádnému jinému 

utkání neţ u toho  klubu, u kterého je registrován. [8] 

1.5.2 Historie fotbalu 

Počátek fotbalu vnikl z míčových her, které se začaly objevovat v čínských, japonských, 

řeckých i římských kulturních oblastech jiţ před 2000 lety. Místo míče se většinou pouţí-

valy vycpané kůţe ze zvířat. Po roce 1800 se začala objevovat první oficiální pravidla. V 

roce 1863 se v Londýně sešli zástupci 11anglických týmů a zaloţili Fotbalovou asociaci 

(FA). V roce 1882 vznikla Mezinárodní fotbalová asociace (IFAB), která vytvořila fotba-

lová pravidla platná po celém světě. Koncem 19. století se začal fotbal šířit po celém světě. 

V roce 1904 vytvořily Francie spolu se šesti státy Mezinárodní fotbalovou asociaci (FIFA). 

Dalším významným datem je rok zaloţení Evropské fotbalové federace (UEFA). 

U nás byl rozmach fotbalu koncem 19. století. Český fotbalový svaz byl zaloţen roku 1901 

a v roce 1922 jsme se přidali do členství FIFA. Rok rozdělení republiky 1993, byl zároveň 

rokem zaloţením Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS). [1] 

 

1.6 Pouţité výzkumné metody a techniky 

1.6.1 Dotazník 

Je nejdůleţitější a nejčastější forma průzkumu. Dotazník nám přináší objektivnější výsled-

ky. Respondenti mají klid na vyplnění otázek a většině vyhovuje anonymita. Špatně vytvo-

řený dotazník můţe zpochybnit získané výsledky, nemusí odpovídat cílům a potřebám vý-

zkumu. 

Výhody dotazníku jsou: 

 dotazovaný můţe věnovat dotazníku tolik času, kolik potřebuje, 
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 není zde moţnost ovlivňování tazatelem, 

 dotazovaný je ochotnější, upřímnější, 

 otázky jsou jasně formulovány, 

 niţší finanční náročnost. 

 

Nevýhody dotazníku jsou: 

 čekáme delší dobu na vrácení dotazníků, 

 omezená formulace otázek, dotazy by měli být jednoduché a krátké, 

 dotazovaný nemusí pochopit otázku, 

 respondent si můţe dopředu přečíst některé otázky, coţ můţe ovlivnit jeho odpově-

di. [9] 

 

Ke sběru dat umoţňujícímu získání potřebných poznatků jsem pouţila písemnou formu 

zjišťování – anonymní dotazník. Zvolila jsem kvantitativní výzkum, ve kterém jde přede-

vším o objektivnost a s jehoţ pomocí lze poměrně rychle zjišťovat informace a ve větším 

mnoţství. Dotazník obsahoval celkem 11 otázek, z toho 7 otázek bylo uzavřených a 4 ote-

vřené. Dotazník jsem respondentům rozdávala za pomocí trenérů či asistentů trenérů. Vrá-

ceny mi byly hromadně.  

Před zahájením výzkumu jsem je seznámila s obsahem dotazníků a dalšími potřebnými 

informacemi nezbytnými pro jejich vyplnění. 

Výzkumný vzorek byl tvořen 85 respondenty, šlo o hráče z týmů mladších a starších ţáků, 

dorostu do 18 a 21 let, muţstva A a B. Odpovědi na otázky jsem vyhodnotila pomocí gra-

fu. Vzor dotazníků je v příloze 1. Vyhodnocení celého dotazníku je uvedeno na konci té-

to v příloze č. 2. 

1.6.2 Rozhovor 

Je osobní dotazování mezi tazatelem a dotazovaným za účelem shromaţďování dat. Díky 

rozhovoru můţeme získat nejrůznější poznatky, neboť navazuje přímý kontakt. Důleţité je, 
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si vše naplánovat a připravit. Musí nám být jasné proč, jak, kde, s kým se bude rozhovor 

uskutečňovat. 

Rozhovor můţeme rozdělit na individuální a skupinový. 

 

Výhody rozhovoru jsou: 

 doba rozhovorů probíhá ve flexibilním čase, 

 tazatel můţe doplnit získané údaje i o informace získané vlastním pozorováním, 

 moţnost klást sloţitější otázky, 

 vysoká spolehlivost údajů, 

 neúspěšných rozhovorů bývá jen malý počet, 

 osobní styk vede k upřímnějším odpovědím. 

 

Nevýhody rozhovoru jsou: 

 někteří dotazovaní při osobním dotazování nejsou ochotní poskytovat informace, 

 při větším mnoţství dotazovaných zde je větší finanční i časová náročnost, 

 při šetření odborných témat jsou velké nároky na tazatele,  

  průzkum by měli provádět odborní pracovníci, jinak by průzkum nemusel splnit 

svůj účel. [6] 

 

Typy rozhovorů: 

 standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor – má přísný řád, postu-

puje se přesně podle připraveného textu (formuláře), pořadí otázek má přesně sta-

novené pořadí, 

 nestandardizovaný, volný rozhovor – musí být připravený předem, tazatel klade 

otázky volně, vede k bezprostřednímu projevu respondenta, 

 rozhovor zjevný – výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi cíl 

své návštěvy, vyţádá si jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky a zaznamenává 

odpovědi, 

 rozhovor skrytý – respondent nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru. [5] 
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Při získávání této výzkumné metody jsem vyuţila téměř všechny typy rozhovorů. Rozho-

vor se nesl v přátelské atmosféře, díky které mi byly poskytnuty informace, kterým by se 

oslovený manaţer při standardizovaném rozhovoru vyhýbal. Rozhovor byl uskutečněn se 

sportovním manaţerem fotbalového klubu. Rozhovor je uveden na konci této práce v pří-

loze č. 4. 
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2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Ve sportu se nejčastěji vyskytují organizace s právní formou akciové společnosti, společ-

nosti s ručením omezeným a občanským sdruţením. Ve své práci popisuji zejména akcio-

vou společnost a občanské sdruţení, které souvisí s mojí praktickou částí. 

2.1 Akciová společnost 

 Je kapitálová společnost, jde o nejrozšířenější právní formu podnikání. Firma spo-

lečnosti musí obsahovat označení „akciová společnost― nebo zkratku „a. s.― nebo 

„akc. spol.―. 

 Akciová společnost je společnost, jejíţ základní jmění je rozvrţeno na určitý počet 

akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě. 

 Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky 

společnosti (§ 154 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 

 

text 

 

Společnost můţe zaloţit 1 právnická osoba, zakladatel, na základě zakladatelské listiny. 

Zakládá-li a. s. více zakladatelů (PO i FO), tak uzavřou zakladatelskou smlouvu (§ 162 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).  

Valná hromada 

Dozorčí rada 

Představenstvo 

Vrcholový management 

 Obrázek 2.1 Obecné schéma akciové společnosti 
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Zakladatelská smlouva nebo listina musí obsahovat: 

 firmu, sídlo a předmět podnikání (činnosti), 

 navrhovaný základní kapitál, 

 počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, určení zda budou akcie na jméno nebo na 

majitele, mají-li být vydány akcie různých druhů, 

 kolik akcií který zakladatel upisuje, 

 má-li být k vytvoření základního kapitálu pouţito nepeněţního vkladu, i určení 

předmětu nepeněţního vkladu a jeho ocenění doloţené odborným odhadem, 

 údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno, 

 údaj jakým vkladem bude splacen emisní kurs, 

 způsob splacení nepeněţitého vkladu, 

 počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jeţ se vydají za tento ne-

peněţitý vklad, 

 určení správce vkladu a návrh stanov, 

 na základě veřejné nabídky akcií – podmínka pro zaloţení společnosti je schválení 

prospektu Komisí pro cenné papíry (§163 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní záko-

ník). 

Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti zaloţené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 mil. 

Kč. 

Základní kapitál společnosti bez veřejné nabídky akcií musí být alespoň 2 mil. Kč. Společ-

nost povinně vytváří rezervní fond ve výši a způsobem určeným ve stanovách. Minimální 

výše RF činí 20% z čistého zisku, ne více neţ 10% ze základního kapitálu (§ 162 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník).  

Způsoby zaloţení společnosti 

 Zaloţení společnosti bez upisování akcií – počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu  

a upisované vklady zakladatelů, jsou uvedeny v zakladatelské listině nebo smlouvě 
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a jsou ve výši základního kapitálu. Rovnají se celkové hodnotě vydaných akcií. 

Nekoná se valná hromada. 

 Zaloţení společnosti na základě výzvy k upisování akcií – v zakladatelské smlouvě 

musí být navíc obsaţeno doba a místo upisování akcií, postup při upsání akcií, způ-

sob svolání ustavující valné hromady upisovatelů, místo, dobu a způsob pro spláce-

ní části upsaných akcií a jejich výše. 

Valná hromada rozhoduje o zaloţení společnosti, schvaluje stanovy a volí orgány společ-

nosti. Notářským zápisem se schvaluje konání valné hromady (§165 zákona č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník). 

Orgány společnosti 

 valná hromada, 

 představenstvo, 

 dozorčí rada. 

Valná hromada 

Valná hromada je vrcholným orgánem, který se skládá z akcionářů. Akcionář projevuje 

svou vůli hlasováním. Váha jeho hlasování je závislá na počtu a hodnotě akcií. 

VH rozhoduje: 

 změně stanov, 

 rozhoduje o základním kapitálu a vydávání dluhopisů, 

 o členech představenstva, 

 o členech dozorčí rady, 

 schvaluje roční účetní uzávěrku, rozhoduje o rozdělení zisku a o stanovení tantiém 

(odměny funkcionářům společnosti), 

 o zrušení společnosti (§ 184 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 

Představenstvo 

Představenstvo je řídícím a statutárním orgánem, které volí valná hromada ze svých členů, 

na dobu určitou doba nesmí přesáhnout 5 let. Jménem společnosti můţe jednat kaţdý člen 

představenstva. Tito členové se zapisují do obchodního rejstříku. Členem můţe být jen 
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fyzická osoba. V čele je předseda. Představenstvo se skládá nejméně ze 3 členů (§ 191 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 

 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem. Povinně se zřizuje. Dohlíţí na výkony představen-

stva. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlíţet do všech dokladů a záznamů tykajících 

se činnosti společnosti. Svolává VH.  Musí mít nejméně 3 členy. Členové jsou voleni na 

dobu určenou stanovami, funkční období není delší neţ 5 let. Členem můţe být jen fyzická 

osoba. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo oso-

bou oprávněnou podle zápisu obchodního rejstříku jednat jménem společnosti. Členové se 

účastní VH a jsou povinni seznámit VH s výsledky své kontrolní činnosti. 

Akcie je cenným papírem, s nímţ jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se 

podle stanov společnosti na jejím řízení, zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnos-

ti (§ 197 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 

Obsah akcií 

 firmu a sídlo společnosti, 

 jmenovitou hodnotu, 

 označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, 

 výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, 

 datum emise. [2] 

2.2 Občanské sdruţení 

Zaloţení občanského sdruţení upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. 

Zaloţení 

K zaloţení občanského sdruţení je potřeba vytvořit přípravný výbor, který se bude skládat 

nejméně ze 3 osob, z nichţ alespoň jeden je starší 18 let a sepsání stanov. Občanské sdru-

ţení u nás mohou zakládat také cizinci. 
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Přípravný výbor podává návrh na registraci, přílohou návrhu jsou dva stejnopisy navrţe-

ných stanov (§ 6 zákona 83/1990 Sb., o sdruţování občanů).  

 

Návrh na registraci musí obsahovat: 

 podpisy členů přípravného výboru,  

 jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob,  

 označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem 

výboru,  

 text stanov ve dvou vyhotoveních (§ 6 zákona 83/1990 Sb., o sdruţování občanů). 

Stanovy musí obsahovat: 

 název sdruţení (název sdruţení musí od července 2006 obsahovat označení "občan-

ské sdruţení" nebo zkratku "o. s."; stávající sdruţení musí provést změnu do 3 let), 

 sídlo sdruţení,  

 cíl jeho činnosti,  

 práva a povinnosti členů sdruţení,  

 orgány sdruţení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávně-

ných jednat jménem sdruţení,  

Dozorčí rada 

Prezident klubu 

Výbor klubu 

Valná hromada 

Obrázek 2.2 Obecné schéma občanského sdružení 
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 ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat 

svým jménem,  

 zásady hospodaření (§ 6 zákona 83/1990 Sb., o sdruţování občanů). 

 

Registrace občanského sdruţení 

Občanské sdruţení vzniká registrací. Návrh registrace se podává písemně Ministerstvu 

vnitra ČR (§ 7 zákona 83/1990 Sb., o sdruţování občanů).  

Lhůty pro registraci a moţnosti odvolání 

Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 dnů od zahájení 

řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení sta-

nov, na němţ vyznačí den registrace, kterým je den odeslání. Jinak ministerstvo do 10 dnů 

odmítne registraci. Proti rozhodnutí o odmítnutí se lze odvolat k Nejvyššímu soudu. 

Pokud nebylo ve lhůtě 40 dnů od zahájení řízení doručeno zmocněnci rozhodnutí minister-

stva o odmítnutí registrace, vzniká sdruţení i bez výslovné registrace (§ 8 zákona 83/1990 

Sb., o sdruţování občanů).  

Kapitál 

Pokud bude mít sdruţení majetek, musí vést účetnictví. Účtovat lze jak jednoduše, tak  

i podvojně, přechod z jednoho na druhý způsob je moţný jen ke konci účetního období, tj. 

ke konci roku. 

Aby mělo sdruţení majetek, musí mít příjmy — k nim se váţe povinnost podat daňové 

přiznání. Finanční úřady poţadují, aby se sdruţení registrovalo u finančního úřadu jako 

plátce daně (zákon č. 337/1992 o správě daní a poplatků).  

Schůze občanského sdruţení a zápisy ze schůzí 

Členské schůze by se měli konat pravidelně (podle stanov), minimálně však jednou ročně. 

O schůzi je potřeba vést pečlivý zápis, jehoţ součástí či přílohou musí být podepsaná pre-

zenční listina. Zápis musí obsahovat označení jednání, z kterého je pořízen, datum, hlavní 

body, o kterých se jednalo. Zápisy musí být úředně ověřeny. [12] 
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3 FINANCE VE SPORTU 

Financování je důleţitou a nezbytnou součástí kaţdého sportovního klubu. Největším pro-

blémem je získávání finančních prostředků, které jsou nutné pro úspěšný chod a dosaţení 

stanovených cílů sportovní organizace. Je několik moţností jak získat finanční prostředky  

a to bud vnitřními nebo vnějšími zdroji. 

3.1 Vnitřní zdroje 

 příjmy z vlastní podnikatelské činnosti, 

 příjmy z přestupů hráčů, 

 členské příspěvky, 

 výchovné a odstupné. 

3.1.1 Příjmy z vlastní podnikatelské činnosti 

Dle zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku § 2 můţeme pojem podnikání vymezit 

jako: „Soustavnou činnost provozovanou samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní od-

povědnost za účelem dosažení zisku―(§ 2 zákona č. 5133/1991 Sb.,obchodní zákoník, s. 2). 

Sportovní organizace jsou ale neziskové, jsou vytvořeny za jiným účelem neţ dosahování 

zisku. Jejich případnou výdělečnou činnost, sledují jen v rámci dosaţení finanční soběstač-

nosti. Snaţí se být co nejméně závislí na dotacích od státu nebo jiných dotací. Sportovní 

organizace kvůli podnikatelské činnosti, zakládají obchodní společnosti. Nejčastější formy 

obchodních společností jsou akciová společnost a společnost s ručením omezeným. 

Nejčastější typy příjmů sportovních organizací: 

 reklamní sluţby, 

 pronájmy a nájemní smlouvy, 

 prodej občerstvení, 

 pořádání zábavných akcí, 

 prodej sportovního zboţí a sluţeb, 

 poskytování sluţeb v oblasti regenerace, 

 prodej vstupenek. [5] 
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3.1.2 Příjmy z přestupů hráčů 

Příjmy z přestupů hráčů se musí řídit Přestupním řádem coţ je nejdůleţitější omezovací 

mechanismus. Tento systém je rozdílný pro profesionální a neprofesionální fotbalisty. Pře-

stupní řád ČR je kompatibilní se systémem FIFA. 

Základem přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty je podle norem ČMFS souhlas 

mateřského klubu. Pokud se kluby nedohodnou na odstupném, má hráč nárok po uplynutí 

registrační doby, coţ je 6 měsíců, na podání opakovaného přestupu. Při opakovaném pře-

stupu se nahrazuje dohoda mezi kluby oficiálně stanovenou částkou. Přestupní částka se 

počítá: pro 1. ligu je to 300 tis. Kč, pro 2. ligu 225 tis. Kč, pro 3. ligu 135 tis. Kč  

a podobně. V případě přestupu mezi soutěţemi se výsledná částka vypočte tak, ţe se jed-

notlivé částky odstupného sečtou a vydělí jejich počtem. [8]  

3.1.3 Členské příspěvky 

Výši a způsob placení členských příspěvků schvaluje a určuje valná hromada sportovních 

klubů. Členské se většinou pouţívají na úhradu výdajů související s činností SK. 

3.1.4 Výchovné a odstupné 

 Výchovné se vyplácí na základě vnitřních předpisů asociace při schváleném přestu-

pu sportovce s minimální výkonnostní úrovní. Jedná se o paušální náhradu za výda-

je spojené s výchovou sportovce. 

 Odstupné znamená, ţe jeden klub odstoupí své postavení smluvní strany jinému 

klubu a za to obdrţí finanční odměnu, jejíţ výše je dána dohodou. 

3.2 Vnější zdroje 

 příjmy ze státního rozpočtu, 

 příjmy z rozpočtu kraje,  

 příjmy z rozpočtu měst a obcí, 

 příjmy ze sponzoringu,  

 příjmy ze sportovní reklamy, 

 dary, 

 nadace. 
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3.2.1 Příjmy ze státního rozpočtu 

Kaţdým rokem schvaluje státní rozpočet parlament, podle kterého se pak řídí hospodaření 

státu. MŠMT poskytuje dotace ČMFS, které se nadále rozdělují do dalších sportovních 

klubů. 

Příjmy do státního rozpočtu chápeme hlavně:  

 daně, 

 cla, 

 pojistné na sociálním zabezpečení, 

 příjmy z činnosti organizačních sloţek státu, 

 odvody příspěvkových sloţek státu, 

 správní a soudní poplatky, 

 příjmy z prodeje a pronájmu majetku České republiky, 

 další příjmy dané zákonem. [5]  

3.2.2 Dotace z krajských rozpočtů 

Poskytování dotací v oblasti sportu mají v kompetenci krajské odbory školství, mládeţe  

a sportu. Ve Zlínském kraji tento odbor spravuje tzv. Fond mládeţe a sportu Zlínského 

kraje. Prostředky Fondu mládeţe a sportu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statu-

tem Fondu mládeţe a sportu Zlínského kraje k podpoře subjektů působících v oblasti tělo-

výchovy a sportu a v oblasti volného času dětí a mládeţe. Rozpočet na rok 2009 pro dotace 

na tělovýchovu a sport je ve výši 6 509 tis. Kč. [14] 

3.2.3 Dotace z rozpočtu měst a obcí 

Jeden z nejdůleţitějších partnerů financování pro sportovní organizace je město či obec. 

Město poskytuje finanční prostředky formou dotací, které napomáhají k podpoře sportu. 

Pro tento účel má město Zlín zřízen Fond mládeţe a sportu, z kterého plynou dotace na 

konkrétní účely a to především: 

 na podporu mládeţnických sportů, 

 na spolufinancování investiční i neinvestičních záměrů v oblasti sportu, 

 na organizaci sportovních akcí, 

 na pořízení majetku, 
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 na rekonstrukce a přístavby objektů. 

Příjemcem dotace mohou být fyzické osoby i právnické osoby se sídlem na území i mimo 

území města Zlín, avšak v souladu se sportovní politikou města Zlín a aktivně působit 

v oblasti mládeţe, tělovýchovy a sportu. [13]  

3.2.4 Nadace a nadační fondy 

Další moţnost financování, je získávání peněţních prostředků z nadací. Nadace a nadační 

fondy zřízené dle zákona č. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech, pokud tyto 

subjekty jsou zřízeny za účelem shromaţďování prostředků určených k rozvoji sportu a 

tělovýchovy. 

3.2.5 Příjmy ze sponzoringu 

Sponzoring představuje významný specifický prostředek k zabezpečení finančních pro-

středků. Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi firmou a sportovním klubem, jedná 

se o vazbu kde mezi sponzorem a sponzorovaným. Vzniká právní vztah, při kterém spon-

zor poskytuje finanční prostředky a sponzorovaný pomáhá dosáhnout marketingových cílů 

sponzora. Sponzorský vztah by měl být zaloţen na oboustranně známých cílech, vzájemně 

prospěšných činnostech a mravně etických principech. Slouţí k vytváření příznivé prezen-

tace produktu ale také spojení jména sponzora s partnerem v oblasti sportu. 

Česká republika nemá ţádný zákon, který by sponzoring upravoval. Všechny činnosti, kte-

ré jsou s touto problematikou spojené, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním záko-

níkem, současně i zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem.  

Formy sponzoringu ve sportu: 

 sponzorování jednotlivých sportovců – nejvíce rozšířená ve vrcholovém sportu. Je 

to propagace výrobku ať uţ v reklamě, nebo svou účastí na akcích, autogramiá-

dách, večírcích apod. Sportovec dostává vedle finanční odměny také materiální 

pomoc – oblečení, náčiní aj., 

 sponzorování sportovních týmů – sponzor poskytuje zejména finance, výzbroj. 

Sportovní tým nabízí např. reklamu na dresech,  
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 sponzorování sportovních akcí – v tomto případě sponzoringu se otevírá více moţ-

ností pro sponzora např. vstupenky, reklamy na mantinelech, reklamy o přestáv-

kách, 

 sponzorování sportovních klubů – nabízí velkou moţnost protivýkonů, 

 sponzorování sportovních institucí – jsou zde myšleny svazy, federace, olympijské 

výbory. 

Firmy mají různé důvody ke sponzoringu, jedná se například – projevit zájem o společnost, 

zviditelnit svůj produkt, vytvořit příznivé podmínky pro publicitu a zájem médií. 

Podle podílu sponzora na celkovém příspěvku hovoříme o těchto typech sponzoringu: 

 exkluzivní sponzor, spojené s titulem „oficiální sponzor― -  sponzor přejímá veške-

ré reklamní moţnosti, 

 hlavní sponzor – hlavní sponzor má nejdraţší a nejatraktivnější protisluţby, vedlej-

ší si rozdělí méně atraktivní reklamní moţnosti, 

 kooperační sponzor – protisluţby se rozdělují na větší počet sponzorů. 

3.2.6 Příjmy ze sportovní reklamy 

Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, sluţeb nebo myšlenek subjektu, 

instituce nebo organizace prostřednictvím komunikačních médií. Sportovní reklama má 

specifický vztah k reklamě, která určitým způsobem komunikuje v oblasti sportu. Jedná se 

např. o dresy, náčiní, výzbroj, výstroj sportovců a vyuţívá osobnosti sportovců. 

Mezi druhy sportovní reklamy patří: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech, 

 reklama na startovních číslech, 

 reklama na panelech, mantinelu, ledové ploše apod., 

 reklama na sportovním náčiní a nářadí, 

 reklama na výsledkových tabulích nebo obrazovkách, 

 reklama na vstupenkách, 

 reklama na billboardech, videotabulích, 

 internet, televize, média. 
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Reklama plní několik funkcí a to například: informační, přesvědčovací, upomínací – jsou 

vázané na média, která jsou zprostředkovatelem reklamy. V dnešní době má reklama ve 

sportu velký vliv převáţně na ekonomickou činnost). [5]  

3.2.7 Dary 

Poskytnutí prostředků formou daru se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem 

a dále zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Darováním podle občanského zákoníku 

rozumíme právní vztah, který vzniká na základě darovací smlouvy, podle níţ dárce něco 

bezplatně přenechává nebo slibuje něco bezplatně přenechat obdarovanému a obdarovaný 

tento dar nebo slib daru přijímá. Darování není jednostranný právní úkon. 

Pojmovými znaky darovací smlouvy jsou:  

 předmět darování (dar), 

  bezúplatnost, 

 dobrovolnost. 

Důvody k poskytnutí daru 

 zvýšení zájmu o výrobek, 

 propagace názvu podniku, sluţby, 

 zviditelnění dárce, 

 vytváření dobrého jména. 

Za dar se nepovaţuje reklamní ani propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou 

nebo ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboţí nebo sluţby, 

jehoţ hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500,- Kč a který není předmětem 

spotřební daně (Občanský zákoník, § 25, odst. 1, písmeno t), zákona č. 586/1992 Sb.,  

o dani z příjmů). [15] 
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4 SPECIFIKA MANAGEMENTU SLEDOVANÉHO 

FOTBALOVÉHO KLUBU 

V této praktické části se budu zabývat analýzou managementu, která bude následně prove-

dena a aplikována na konkrétní případ, pro který jsem si vybrala management druholigové-

ho fotbalového klubu, který spadá pod Zlínský kraj. Spolupráce s vedením klubu, mohla 

proběhnout jen za určitých podmínek, které mi vedení jasně stanovilo, tudíţ v této práci 

nebude známo přesné znění klubu a jména vysoce postavených členů klubu. 

Jak jiţ jsem výše zmínila přesné podmínky klubu, z tohoto důvodu jsem tedy byla nucena 

zvolit vlastní názvy. V celé této praktické části bude klub pod skrytým názvem FC Dream 

team, jehoţ součástí je občanské sdruţení SK Zlín. 

 

4.1 Historie klubu 

První fotbalový oddíl byl zaloţen v roce 1919. Oddíl se obrátil na podnik Baťa, který za 

roční poplatek 5 Kč pronajala klubu pozemek. 

Fotbal reprezentoval Baťovi továrny a slouţil také reklamě podniku. Ve stejném roce bylo 

vybudováno nové hřiště, které bylo dokončeno postavením kryté tribuny v roce 1926. 

Mezi roky 1926 aţ 1938 se klub snaţil postupovat do vyšších soutěţí. V roce 1932 se klub 

stal poprvé mistrem Hanácké fotbalové ţupy a dosáhl titulu "Mistr Moravy". O dva roky 

později byl otevřen nový stadion "U elektrárny", který byl na tehdejší dobu nejkrásnějších 

v republice. 

V roce 1938 vyhrálo muţstvo Moravskoslezskou divizi a postoupilo do nejvyšší fotbalové 

soutěţe. Největšího úspěchu dosáhl tým v ligové soutěţi 1942/1943, kdy se umístil na tře-

tím místě za praţskými kluby – Slavií a Spartou. Opakovaný úspěch zopakovali rovněţ v 

dalším roce. Rok po válce se účast klubu v I. lize nedůstojně ukončila. V posledním ligo-

vém utkání byla zjištěna úplatkářská aféra a kluby byly potrestány sestupem do divize. 

Nejvyšší soutěţ si muţstvo zahrálo aţ v roce 1950. Ovšem po té následující 4 roky spadlo 

opět z nevyšší soutěţe. 
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Aţ v roce 1969 po patnácti letech se tým vrátil do 1. ligy. O rok později se muţstvo stalo 

vítězem Československého poháru. O dva roky později však následoval další sestup z celo-

státní I. ligy, který se za dva roky zastavil aţ v 3. lize, zvané národní. 

Změny v politickém systému zasáhly také oblast tělovýchovy a sportu. Do sezóny 1990/91 

vstoupil jako samostatný právní subjekt. Přes reálnou naději na postup do nejvyšší soutěţe 

se muţstvo muselo pro další dva roky spokojit pouze s druhou nejvyšší ligou. Rozdělení 

ČSFR připravilo moţnost postupu pro šest muţstev z 2. ligy do nově vytvořené nejvyšší 

soutěţe. Hráči tuto šanci nepromarnili a po remíze v Brandýse nad Labem postoupili po 

dlouhých 22 letech zpět do I. ligy. Během let se název klubu několikrát měnil. 

Od sezóny 2000/01 se novým hlavním sponzorem a partnerem klubu stává firma 

LUKROM. O rok později muţstvo po jarní části a domácím vítězství nad Českými Budě-

jovicemi postupuje do nejvyšší soutěţe. Hlavním sponzorem se stává firma Tescoma, která 

se dostává rovněţ do názvu klubu a je názvu do dnes. [16] 

4.2  Management FC Dream team 

Fotbalový klub FC Dream team je akciová společnost, která se vlastní činností snaţí udrţet 

v plynulém, nejlépe ziskovém chodu. 

Do předmětu činnosti se řadí především: 

 prodej, nákup a hostování hráčů, 

 zisk s pronájmů hracích prostor, 

 prodejem vstupenek na utkání, 

 prodejem reklamních práv, 

 manaţerské sluţby v oblasti sportu. 

 

V FC Dream team je prezidentem Ing. Zdenek Červenka, který je jediným vlastníkem akcií 

této společnosti. Dalšími důleţitými osobami jsou JUDr. Ladislav Valášek a Ladislav Mi-

nář. Tyto tři osoby mají nejvyšší a nejdůleţitější rozhodovací funkci v klubu. 
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FC Dream team jako obchodní společnost nedostává dotace od územních celků, ale dostá-

vá určitý obnos od fotbalového svazu. Proto FC Dream Team jako obchodní společnost má 

vedle sebe zaloţené občanské sdruţení FC Zlín, které ţádá o dotace. 

Managament klubu FC Dream team má vytvořené oblasti, jimiţ jsou ekonomická, finanč-

ní, personální a sportovní, do nichţ jsou zvoleni jednotlivý zástupci, kteří zajišťují plynulý 

chod činností v těchto oblastech. 

 

Nepostradatelnou součástí týmu je realizační tým: 

A tým  

Hlavní trenér: Ladislav Minář  

Asistent trenéra: Marek Kalivoda 

Asistent trenéra: Jaroslav Švach 

Vedoucí muţstva: Petr Klhůfek 

Masér: František Struţka 

Kustod: Jaroslav del Favero 

Lékař: MUDr. Miroslav Budoš 

 

B tým 

Hlavní trenér: Marek Kalivoda 

Vedoucí muţstva: Petr Klhůfek 

Masér: Petr Plešek 
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Majitel 

Předseda Místopředseda představenstva 

Ředitel 

Administrativa Sportovní oblast 

Hlavní trenér 

Údrţba a provoz 

Tiskový mluvčí 

2. Asistent 1. Asistent 

Kustod 

Hráči 

Lékař Vedoucí muţstva Masér 

Obrázek 4.1 Organizační struktura klubu FC Dream team 
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4.3 Cíle klubu 

Prvořadým zájmem je řádné fungování klubu, dosaţení nejlepších sportovních výkonů ve 

všech kategoriích a pokusit se hrát co nejkvalitnější a nejatraktivnější fotbal pro fanoušky. 

Udrţení ziskového hospodaření, zajištění ekonomické stability a dále propagaci dobrého 

jména na trhu a samozřejmě vůči celé společnosti. Vedení záleţí na získávání nových  

a udrţení dosavadních sponzorů a i nadále pokračovat se spoluprácí s územními celky. 

A muţstvo 

Současný a reálný cíl A týmu je udrţet se na první příčce tabulky a samozřejmě útočit na 

postup do nejvyšší fotbalové soutěţe. Momentálně není stabilní pozice hlavního trenéra, 

ale do začátku nové sezóny klub počítá s tím, ţe vhodnou osobu na tuto důleţitou pozici 

najde. Z hlediska majitele klubu a orgánů klubu se bude pracovat na začlenění velmi mla-

dých hráčů především z mládeţnické reprezentace. Vedení formou hostování nebo náku-

pem posiluje tým novými kvalitními hráči, kteří se snaţí týmu pomoci dosáhnout co nej-

lepších výsledků. Klub se kaţdým rokem snaţí zlepšovat podmínky pro co nejlepší spor-

tovní výkon. Nakupuje sportovní vybavení a na příští rok plánuje obnovu hlavního hřiště  

a modernizovat prostory šaten. 

B muţstvo 

B muţstvo hraje divizi skupiny E, kde se v současné době drţí na první pozici. Tento tým 

vedou velmi kvalifikovaní trenéři. Vedení se snaţí o optimalizaci sportovních a ekonomic-

kých aspektů, jelikoţ klub nechce kupovat sportovní úspěch zvýšením svých ekonomic-

kých nákladů. Proto si chce uchovat talentované hráče a nabídnout jim smlouvy do další 

sezóny a zabránit tak předčasnému odchodu do jiných tuzemských klubů nebo do zahrani-

čí. Z hlediska stability týmu se bude pracovat na principu fair-play s důrazem na růst vý-

konnosti. 

Starší, mladší dorost a ţáci 

Hlavním cílem těchto oddílů je vychovávat kvalitní hráče, kteří by do budoucna zásobovali 

A a B muţstvo. Většina mladých hráčů chodí do sportovních tříd, kde jim škola vychází 

vstříc a přizpůsobuje jim tréninky se školní docházkou. Klub nehledí nejen na sportovní 
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rozvoj jedinců ale také na to jak si hráči vedou ve školách. Snaţí se mladé hráče motivovat 

– se špatným prospěchem nebude hráč postaven do zápasu do doby, neţ se nezačne zlep-

šovat. V současné době má klub nedostatek specializovaných trenérů pro tyto týmy. Proto 

do začátku letní přípravy připravuje výběrová řízení na tyto posty. Důleţité pro tyto týmy 

je udrţet se v předních příčkách tabulky a zkvalitňovat techniku kádru. 

4.4  Úspěchy týmu 

Od roku 2002 hrál tým nejvyšší soutěţ v České republice, a také se pravidelně zúčastňuje 

evropských pohárů, nikdy nebyl zapojen do jakékoliv úplatkářské aféry. Největších úspě-

chů dosáhl v sezónách 2002/2003 a 2003/2004 kde se umístil dvakrát po sobě na sedmém 

místě a probojoval se do semifinále poháru ČMFS. Tým si tím zajistil postup na pohár In-

tertoto, ale boj o další postup uţ nezvládl. 

Sezóna 2004/2005 byla ze začátku úspěšná, ale na jaře se přestalo, dařit tým zůstal na ko-

nečné desáté pozici. V létě 2005 se muţstvo zúčastnilo letního Interpoháru, v němţ po-

stoupili, ale bohuţel se udrţeli pouze do druhého kola, ve kterém byli vyřazeni. 

V sezóně 2005/2006 byl zlínský fotbalový tým téměř neporazitelný na domácí půdě, avšak 

na hřišti soupeře se mu příliš nevedlo, a proto se nakonec museli spokojit s jedenáctým 

místem. Sezóna 2006/2007 nebyla z počátku nikterak úspěšná, v týmu se vystřídalo něko-

lik hlavních trenérů a i přes to se týmu nedařilo. Umístil se aţ na třinácté pozici. Po tomto 

propadu dokázalo muţstvo zmobilizovat všechny síly a do nové sezóny nastoupili s cílem 

udrţet lepší pozice. Tento sen se začal pomalu plnit, kdyţ se začalo dařit na hřišti soupeře a 

konečné umístění byla osmá příčka.  

V nadcházející sezóně 2008/2009 bylo cílem udrţet se v polovině tabulky. Bohuţel i přes 

enormní úsilí, zvláště v jarní části sezóny, se nepodařilo týmu udrţet v lize a z patnácté 

příčky se tak dostal do druhé ligy. V letošní sezóně hraje tým, zatím, ve své lize na první 

pozici a snaţí se udělat všechno proto, aby se za rok zase podívali do nejvyšší české soutě-

ţe. [16] 
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4.5 Management SK Zlín 

Jak jiţ bylo zmíněno, SK Zlín je občanské sdruţení, které spolupracuje s FC Dream team a 

je jeho nedílnou součástí. Hlavní náplní tohoto sdruţení je provozování sportovní, organi-

zační a ekonomické činnosti. SK Zlín má velmi přehledné dělení, kde jeho rozdělení závisí 

na činnosti klubu, které lze členit na hlavní a vedlejší. Hlavní činnost občanského sdruţení 

zahrnuje zejména zajištění příjmů, které tvoří především dotace od města, kraje, svazu, 

členské příspěvky a dary. Snaha občanského sdruţení je zaměřena na to, aby se osvobodilo 

od daně, tudíţ musí věnovat úsilí tomu, aby náklady byly vyšší neţ příjmy. Hlavní účel, 

proč klub zaloţil toto sdruţení, spočívá hned v několika zásadních bodech, které působí ve 

prospěch klubu. Jedná se zejména o to, ţe sdruţení snadněji získává dotace a také je pod-

statně více osvobozena od platby daní, na rozdíl od akciové společnosti. Vedlejší činnost 

občanského sdruţení zahrnuje například příjmy z reklamy a nájmů, a s tím související ná-

klady. Vzájemná spolupráce SK Zlín a FC Dream team má pozitivní příčinu v tom, ţe se 

regulují odváděné daně, čímţ je moţné obdrţet větší dotaci. Dalším důvodem proč mít tyto 

dvě sportovní organizace při sobě je především ekonomické hledisko, jelikoţ získané fi-

nanční prostředky se potom mohou přerozdělovat mezi hráče jednotlivých kategorií. 

Graf 4.1 Úspěšnost klubu FC Dream team za posledních 5 let 
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4.6 Financování ve sportu 

Na fungování klubu a zajištění plynulého chodu se podílí několik hlavních zdrojů. Za ne-

postradatelný zdroj lze moţno povaţovat vnější zdroje, ze kterých klub získává podstatný 

podíl financí. Z tohoto hlediska se tedy jedná zejména o příjmy ze státního rozpočtu České 

republiky, příjmy z rozpočtu kraje, příjmy z rozpočtu města. Dalším významným zdrojem 

financí jsou členské příspěvky, které se pravidelně vybírají od hráčů. Pokud se zaměříme 

na opačné hledisko, čímţ jsou vynaloţené prostředky klubu na provoz, můţeme konstato-

vat, ţe největší zátěţí pro klub jsou náklady vynaloţené na dopravu, náklady na mzdy tre-

nérům, hostování, přestupy a náklady, které souvisí s provozem sportovního areálu. Za 

zmínku stojí i další činnosti, které sniţují rozpočet klubu, jimiţ jsou například mzdy hrá-

čům a trenérům, pronájem hřišť, nákupy sportovního vybavení, lékařské a jiné vyšetření, 

zajištění soustředění hráčům, a spousta dalších malých poloţek, které taktéţ klub stojí ně-

jaké náklady. Získávání finančních prostředků můţeme rozdělit na dvě části, a to pro akci-

ovou společnost a pro občanské sdruţení.  

Valná hromada 

Předseda 

představenstva 

Představenstvo 

Revizní komise 

Místopředseda 

představenstva 

Obrázek 4.2 Struktura občanského sdružení SK Zlín 
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Obrázek 4.4 Schéma získávání finančních prostředků u akciové společnosti 

   Obrázek 4.3 Schéma získávání finančních prostředků u občanského sdružení 
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4.6.1 Příjmy ze státního rozpočtu 

Příjmy ze státního rozpočtu, dalo by se říci, z rozpočtu MŠMT mohou čerpat pouze občan-

ská sdruţení. Částka, kterou poskytuje státní rozpočet, jde do FC Dream team přes FC 

Zlín. Do FC Zlín putuje měsíčně 58,5 tis. Kč. Částka se vyuţívá na platy trenérů. 

4.6.2 Dotace od Zlínského kraje 

Dotace od kraje smí čerpat pouze občanská sdruţení. Pro rok 2010 obdrţelo občanské 

sdruţení FC Zlín 2,2 mil. Kč. Peníze se převáţně pouţívají na rozvoj mládeţnického spor-

tu. Jiţ několik let je zřízen Fond mládeţe, kam peníze směřují a přerozdělují se dle potřeb 

klubu. Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dota-

ce. 

4.6.3 Dotace od města 

Finanční dotace od města plynou také do občanského sdruţení – SK Zlín. Pro tento rok 

2010 obdrţel tým dotaci 2 mil. Kč dle smlouvy o neinvestiční dotaci. 

4.6.4 Členské příspěvky 

Členské příspěvky se vybírají kaţdým rokem. Vybrané příspěvky se pouţívají na pokrytí 

nákladů příslušného oddílu, od kterého byly vybrány. Příspěvky je moţno zaplatit ve dvou 

splátkách kvůli menšímu zatěţování rodičů dětí. Oddílové příspěvky pro ţáky jsou v částce 

800 Kč a pro starší a mladší dorost 600 Kč za rok. Tyto členské příspěvky má na starost 

FC Zlín, které pak s vybranými penězi hospodaří podle potřeby. 

4.6.5 Sponzoring 

Sponzoring je další moţnost vyuţívání vnějších zdrojů k financování klubu. Můţeme jej 

rozdělit na dvě hlavní části a těmi jsou dary a reklama. Dary a reklama jsou jedny z nejdů-

leţitějších zdrojů klubu. Představují velký příjem finančních prostředků do rozpočtu klubu. 

V osloveném fotbalovém klubu je několik různých míst, kde se reklama můţe prezentovat. 

Reklamu můţeme umístit: 

 na tribuny, 

 na světelné tabule, 

 kolem hrací plochy, 
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 na dresech hráčů, 

 v tisku, 

 televizi, 

 internetu, 

 na vstupenkách, 

 bulletinech atd. 

 Dary klub převáţně dostává od ekonomicky vyspělých společností. Důleţitými doklady 

jsou darovací smlouva, kde musí být přesně stanoven účel a příjemce daru a smlouva o 

poskytování reklamních sluţeb. 

Generálními sponzory jsou:  

 Lukrom a. s.,  

 Provit a. s. 

 

Ročně přispívají 500 tis. Kč – 7 mil. Kč. 

Oficiálními partnery klubu jsou: 

 EUROVIA SOK, s.r.o.,  

 Tescoma a.s.,  

 Zlinstav, a.s.,  

 Radio Rock Max,  

 Graspo CZ, a.s.,  

 MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s.,  

 člen skupiny ATEL,  

 město. 

Stes a. s.  

Dalším, poněkud jiným sponzorem je společnost Stes a.s. Jde o společnost, která podporuje 

prezentaci fotbalového klubu ve sdělovacích prostředcích. Sdělovací prostředky jsou roz-

děleny na části: TV, tisk, internet a rozhlas. Společnost Stes a. s. zajišťuje masivní a širo-

kou prezentaci fotbalu a snaţí se prosazovat názor, ţe fotbal je fenomén dnešní doby. 

Hlavními partnery v oblasti médií jsou:  

 Rádio Impuls,  
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 Deník,  

 internetová stránka Seznam.cz,  

 fotbalový časopis Hattrick. 

Stes a. s. má uzavřenou smlouvu se sponzory a díky nim propaguje jednotlivé kluby. Zá-

sadní je smlouva o realizaci audiovizuálních a rozhlasových zpráv. Hlavním sponzorem je 

Gambrinus, který sponzoruje nejvyšší fotbalovou soutěţ. Kluby mají uzavřenou smlouvu 

se společností Stes a.s. a zavazují se k podmínkám určených ve smlouvě. Více informací 

v příloze o této společnosti je uvedeno v příloze 4.  

4.6.6 Vlastní činnost 

Do vlastní činnosti klubu se řadí především příjmy z prodeje reklamních práv a ploch, pří-

jmy z prodeje a hostování hráčů, příjmy z prodeje vstupenek na utkání, příjmy z prodeje 

klubových suvenýrů.  

Největší příjmy, ale někdy i náklady finančních prostředků vlastní činností jsou nákupy a 

prodeje hráčů. Za minulý rok byl nejdraţší nákup hráče za 10 mil. Kč. Tyto příjmy a ná-

klady se nedají přesně určit, neboť se jedná o paušální částku. 

Bohuţel příjmy z prodeje vstupenek a z prodeje klubových suvenýrů mají spíše charakter 

doplňujících příjmů.  

Příjmy ze vstupného – lidé z tohoto města jsou pověstní vřelým vztahem ke sportu. Fotbal 

k tomu samozřejmě patří. Bohuţel po sestupu do niţší ligy, se počet návštěvníků sníţil. Na 

stadionu je 6 375 míst k sezení, na ligový zápas průměrně dojde 2 800 lidí. Nárůst fanouš-

ků, klub zaznamenává, kdyţ hraje se silnými soupeři. Hráči za sezónu odehrají 16 zápasů 

doma a 16 na hostujícím území. V minulém roce, kdy hráči hráli nejvyšší ligu, byly trţby 

ze vstupného 1 856 tis. Kč.  

Tabulka 4.1 Ceny permanentních vstupenek na sezónu 2009/2010 v Kč 

hlavní tribuna 800,- 

východní tribuna 800,- 

jižní tribuna 500,- 
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Celkové zdroje financování fotbalového 

klubu
1,6%

5,2% 4,8%

16,7%

0,1%

71,6%

0,0%

MŠMT

Zlínský kraj

Město Zlín

Sponzoring

Členské příspěvky

Vlastní činnost

EU

Tabulka 4.2 Ceny vstupenek na jednotlivá utkání na sezónu 2009/2010 v Kč 

hlavní tribuna 70,- 

východní tribuna 70,- 

severní tribuna 50,- 

jižní tribuna 50,- 

sektor hostí 70,- 

 

 

Zde jsem pro větší přehlednost uvedla graf, který lépe vystihuje celkové zdroje financování 

fotbalového klubu. Z grafu (Graf 4.2) můţeme vidět, ţe největší podíl zdrojů financování 

tvoří poloţka vlastní činnost, která činí vysokou hodnotu a to 71,6 %. Je tedy jasné, ţe dal-

ší finanční zdroje zajišťují o mnoho niţší hodnoty a podíl na celkovém financování. Hned 

druhým nepostradatelným zdrojem financování zajišťuje sponzoring s podílem 16,7 %. Za 

zmínku stojí ještě významnější finanční zdroj přicházející v podobě dotací od Zlínského 

kraje, který činí 5,2 %. Další finanční zdroje tvoří uţ méně jak 5% podíl, tudíţ jsou pro 

klub tyto poloţky podstatně méně významné. Povaţuji za velmi důleţité připomenout, ţe 

pohledem na graf, také zjistíme velice negativní podíl u finančních zdrojů z Evropské unie, 

která bohuţel vykazuje hodnotu 0 %. V pozdější části se na tento nepříznivý fakt blíţe za-

měřím. 

                             Graf 4.2 Zdroje financování 
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Graf 4.3 Přehled celkových nákladů klubu 

V předcházející kapitole, zabývající se financemi ve sledovaném klubu, jsem jiţ zmínila a 

pouze vyjmenovala základní poloţky nákladů, které klub vynakládá na svoji činnost. Zde 

jsem si dovolila pro přehlednější nastínění celkové struktury nákladů uvést graf, kde jsou 

vyjmenovány a znázorněny podíly jednotlivých poloţek nákladů klubu. Z grafu (Graf 4.3) 

vyplývá, ţe klub musí vynaloţit nejvyšší náklady na mzdy hráčů a trenérů a to hodnotu 24 

% z celkových nákladů klubu. Podstatně niţší hodnoty vynakládají zároveň na zajištění 

provozu areálu a na prodej hráčů a jejich hostování, jejichţ podíl na celkové struktuře činí 

14 %. Za zmínku také stojí vyšší podíl nákladů na dopravu, a to 13 %. Další zbylé náklady 

netvoří v celkové struktuře, tak výraznější hodnoty, které klub musí vynakládat na svůj 

provoz. Celkové náklady klubu převáţně pokrývají finanční zdroje z vlastní činnosti, jejich 

podíl činí 71,6 %.  

4.7 Finanční situace klubu za období 2008 – 2009 

Za nedílnou součást této části povaţuji za důleţité zmínit ve zkratce, jak si klub při své 

činnosti vede. Abych mohla zhodnotit tuto situaci, bylo potřeba získat potřebné informace 

z účetních výkazů. Byla mi tedy poskytnuta výroční zpráva klubu za rok 2008 – 2009, kde 

jsem získala alespoň malý nástin toho, jak si klub vůbec vede. Pohled do výroční zprávy 

Celkové náklady klubu

13%

24%

14%4%4%8%5%

4%

5%

14%
5%

Náklady na dopravu

Náklady  na mzdy

Náklady  na provoz areálu

Náklady na stravování

Náklady na pronájem 

Náklady na sportovní vybavení

Náklady na lékařské vyšetření

Náklady na soustředění

Náklady na zajištění  utkání

Náklady za prodej hráčů a

hostování
Ostatní náklady
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mě vedl k zjištění, ţe klub vykazoval za toto období velice nepříznivé hodnoty. Z hlediska 

výsledku hospodaření se klub dostal do záporných čísel, kdy v tomto období zaznamenal 

ztrátu 208,2 tis. Kč. Hlavní příčina této ztráty je především způsobena vlivem celosvětové 

finanční krize, která značně negativně působí na nízké prostředky pro financování. Vý-

znamnější změny v rámci pohledávek a závazků klubu nenastaly, coţ je pozitivní pro chod 

klubu. Klub v tomto období tedy výrazně dbal na své splácení závazků a výrazně se neza-

dluţoval. Na toto splácení pozitivně působilo včasné splácení pohledávek od odběratelů, 

tudíţ se pak dostávalo dostatečných finančních prostředků na dluhy klubu. Z důvodu jiţ 

zmíněné finanční krize se klub drţel zkrátka a musel být hodně obezřetný ohledně finan-

cování, tudíţ hlavní úsilí klubu bylo se věnovat jeho hospodárnosti. Toto úsilí vedlo 

zejména ke sniţování nákladů, které se klub snaţil sníţit, na co nejmoţnější hranici. Dru-

hým bodem hospodárnosti se projevilo v minimalizaci investic, které klub drţel, taktéţ na 

nízké hranici. 

4.8  Reklama 

Jako velmi podstatný a důleţitý přínos finančních prostředků pro klub FC Drem team pra-

mení především z reklamy. Z tohoto důvodu je nabízena podnikatelským subjektům moţ-

nost prezentovat svoji společnost na fotbalovém stadionu. Tento způsob spolupráce zajiš-

ťuje podnikatelským subjektům spojení jejich jména s výkony hráčů. Jako největší a nej-

draţší reklama se povaţuje jméno sponzora přímo v názvu klubu. Ohodnocení této rekla-

my je v řádech statisíců. 

 

4.8.1 Reklama na dresech hráčů 

Reklama na dresech hráčů se odvíjí podle toho, o jakého sponzora se jedná, pokud bude 

sponzor generální, v tomto případě bude mít prioritní přednost před všemi oficiálními 

sponzory. V současné době je pro klub generálním sponzorem Lukrom a. s., tudíţ má nej-

větší umístění svého nápisu na dresu, které je hned vepředu. Nápisy menšího charakteru 

ostatních oficiálních sponzorů, jsou umístěny okolo generálního sponzora.  
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4.8.2 Reklama na prostorech kolem hrací plochy 

Prostory kolem hřiště, které nabízejí moţnost reklamy, jsou stanoveny vedením klubu ve 

smyslu, čím větší prostor reklama zabírá, tím se zvyšuje částka pro její umístění. 

Pro podnikatelské subjekty jsou samozřejmě reklamy velice ţádané, jelikoţ jejich dobré 

zviditelnění a propagování jim přináší potřebné zaujetí povědomí lidí. Reklama na manti-

nelech kolem hrací plochy je stanovena dle rozměrů reklamy, kdy 1m² stojí 20 tis. Kč a 

výše. Vedení nabízí zajímavou nabídku, pokud sponzor umístí reklamu nad 50 tis. Kč, bu-

de odměněn dvěma permanentkami na celosezónní domácí utkání.  

 

 

 

 

 

 

 

4.8.3 Reklama na světelné tabuli 

Reklama na světelné tabuli probíhá během utkání, ale také o přestávkách, umoţňuje nám 

sledovat umístění, skóre, různé statistiky. Vyuţití reklamy na světelné tabuli je klubem 

ohodnoceno v částce nad 150 tis. Kč. 

Obrázek 4.5 Hráčský dres týmu FC Dream team 

Obrázek 4.6 Reklama kolem stadionu FC Dream Team 
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4.8.4 Reklama na plakátech, vstupenkách, permanentkách 

Další moţností pro zviditelnění sponzora se nabízí reklama na plakátech. Plakáty jsou vy-

lepeny na nejrůznějších, nejvíce navštěvovaných místech po celém městě. Reklama se také 

umísťuje na vstupenky a permanentky. U vstupenek klub umísťuje reklamu na přední stra-

nu a u permanentek na zadní stranu. Jak permanentky, tak vstupenky se dají pořídit na mís-

ta pro sezení tak i pro stání.  

4.8.5 Reklama v bulletinu 

Bulletin je malý časopis, který vydává klub před kaţdým fotbalovým zápasem. Cena toho-

to časopisu je 10,- Kč. Časopis je ve formátu A5, sloţený z 10 stránek a je vyhotovený 

v barevném provedení. Uvnitř se dozvídáme sestavy domácích a hostů, statistiky hráčů, 

jsou zde rozhovory s hráči, trenéry, různé zajímavosti, které by mohli fotbalového fanouš-

ka zajímat. Na přední zadní straně bulletinu, ale i uvnitř nalezneme zobrazenou reklamu. 

V časopisu jsou zobrazeni veškeří sponzoři, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli klubu. 

 

4.9 Shrnutí výsledků šetření a následné doporučení 

Nejprve bych povaţovala za důleţité zmínit krátké vyplynutí z předešlých kapitol. Získané 

poznatky mě dovedly k závěru, ţe vývoj klubu není příliš pozitivní, tudíţ je zde potřeba 

zapracovat na spoustě faktorů, které negativně ovlivňují působení klubu. Finanční stabilita 

Obrázek 4.7 Reklama na světelné tabuli klubu FC Dream team 
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klubu je na velmi špatné úrovni, jelikoţ se ve sledovaném období dostal do červených čí-

sel. To tedy znamená, ţe činnost klubu nepřináší ţádný zisk, který je cílem a podstatou 

kaţdého podnikání, tudíţ i klubu FC Dream team. Z těchto důvodů nepovaţuji klub za 

velice perspektivní, jelikoţ nedosahuje hlavního smyslu podnikání, čímţ je zisk. Prioritním 

cílem do budoucna tedy bude usilovat o co nejlepší změnu v podobě pozitivních čísel pro 

klub. Na základě získaných výsledků je moţné doporučit zlepšení v následujících oblas-

tech. 

Doporučuji výrazně zlepšit vedení managementu klubu zejména jeho průběh, na čemţ zá-

visí celková ekonomická stránka klubu zejména tedy pro získávání peněz. Činnost ma-

nagementu by určitě měla zapracovat na zvýšení zájmů hledat nové moţnosti získávání 

finančních prostředků. Zvolila bych formu zaměření především na získávání vyšších fi-

nančních prostředků vytvořených vlastní činností, které znamenají z hlediska zabezpečení 

vyšší jistotu, neţ se spoléhat na příjem prostředků z vnějších zdrojů. Zvýšení efektivnosti 

vlastní činnosti, tudíţ získání vyšších příjmů, by mělo zahrnovat například lepší vyuţití 

pronájmu fotbalových prostor, zajištění vyšší návštěvnosti, se kterou souvisí i větší propa-

gování jména klubu formou lepšího umístění letáků, zlepšení webových stránek, klubo-

vých suvenýrů, které určitě přilákají fotbalové fanoušky. Náročnost této strategie je jistě 

nemalá, ale na druhou stranu velice uţitečná a prospěšná. Vhodným tahem ve formě zlep-

šení webových stránek, kde povaţuji za hlavní úsilí vytvořit speciální oblast věnovanou 

pouze sponzorům, vidím tuto propracovanost jako velké lákadlo, které by vedlo ke zvýšení 

zájmů sponzorů o klub. Pro zkvalitnění managementu klubu je potřeba zajištění odborného 

specialisty, jehoţ dosazení by mělo jasný směr vedoucí k získání vyšších podpor ve formě 

darů a dotací z vnějších zdrojů. Obzvláště by zaměření podpory v podobě dotací mělo smě-

řovat k velkým poţadavkům od Evropské unie, které jak jiţ bylo zjištěno v tomto období 

vykazovali nepřívětivou nulovou hodnotu. Tento specialista by rovněţ zajišťoval dozorčí 

dohled na přerozdělování těchto dotací a sponzorských darů v rámci výše potřeb jednotli-

vých činností, coţ by mělo vést k lepšímu průtoku finančních prostředků v rámci celého 

klubu. Na základě neoficiálních rozhovorů, se domnívám totiţ, ţe současné přerozdělování 

vede spíše k obohacování nejvyšší kategorie, na úkor mladších kategorií. Tento nejistý fakt 

můţe špatně působit nejen na vnitřní chod klubu, ale také na rodiče mladších účastníků 

klubu, kteří vkládají stále vyšší členské příspěvky. Pro další vývoj mladších týmů je důle-
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ţité zajistit sníţení nebo alespoň stabilitu výše členských příspěvků z důvodu, aby nedošlo 

ke sníţení zájmů mladších hráčů v podobě jejich odchodu. 

Pokud prioritní cíl bude zaměřen na zvýšení zisku, je nejvíce důleţité věnovat se vynalo-

ţení nákladů klubu na svou činnost, které v první řadě souvisí s potřebným zvýšením zis-

ku. Z hlediska výsledků vyplynulo, ţe nejvyšší zátěţí z hlediska vynaloţených nákladů 

tvoří mzdy hráčům a trenérům. Z tohoto důvodu doporučuji klást důraz na razantní sníţení 

těchto nákladů. Navrhuji sníţení základních platů hráčů a trenérů, kde bych stanovila vyšší 

finanční ohodnocení v podobě odměny za zásluhy vedoucí ku prospěchu týmu. Taktéţ je 

velká potřeba zváţení potřeby účasti jednotlivých pozic ve vedení managementu a jejich 

cenové ohodnocení. 

Doporučuji zvýšit kvalitu týmu, zejména by snaha měla směřovat k udrţení stávajících 

hráčů, kterých čím dál více odchází do perspektivnějších týmů. Určitá část finančních pro-

středků by měla proto vést k udrţení hráčů, ale taktéţ k získání nových kvalitnějších hráčů, 

kteří by kvalitu týmu obohatili, coţ by mohlo přinést pozitivní příleţitost v podobě postupu 

do vyšší soutěţe, s kterou je samozřejmě vázáno mnohem vyšší dosaţení zisku. Zároveň 

účast v 1. lize povede k vyššímu zájmu účasti podnikatelských subjektů na jejich poskytnu-

tí sponzorských darů. S postupem do vyšší soutěţe se očekává i vyšší návštěvnost diváků, 

a s tím i plynoucí další příjmy ve prospěch klubu. 

Určitě je zde jen část moţností, které se klubu nabízí, ale zejména tyto povaţuji za priorit-

ní. Klub by neměl svoji současnou situaci podceňovat a zaměřit se s co nejvyšším úsilí na 

jeho zlepšení. Hospodaření klubu pocítí jistě i v dalším roce, stále neodeznívající negativní 

faktory v důsledku celosvětové finanční krize. 
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5 ZÁVĚR 

Jak jiţ předešlé výsledky ukázaly, finanční situace klubu není vůbec přívětivá, přesto se 

domnívám, ţe pokud se zapracuje nad navrţenými opatřeními, klub by mohl svoji pozici 

určitě do jisté míry vylepšit. Avšak ovlivňující faktory přicházejí ze všech stran, proto je 

nezbytné se zamyslet na správné strategii, kterou bude potřebné dodrţet. Myslím si, ţe i v 

nastávajícím roce bude klub i nadále ovlivňovat nepříznivý stav současné celosvětové fi-

nanční krize, proto je důleţité se posilnit, snaţit se tuto špatnou situaci ustát a vyjít co 

nejméně ohroţeni v podobě ztrátových čísel. Tyto výkyvy přichází nečekaně a dokáţou 

zanechat velké následky, proto klub musí být obezřetný a připravený na kaţdou nejistou 

situaci, která můţe přijít. 

Přes všechny výše zmíněné problémy, věřím, ţe klub je silný a dokáţe se opět dostat do 

ziskové pozice, rozvíjet dále svoji působnost, dokáţe se vyvíjet, růst a zvyšovat svoji kvali-

tu, která se odrazí ve zvýšení zájmu veřejnosti, a také ve své zvýšení konkurenceschopnos-

ti a posílení na trhu, kde působí. Prvořadé pro budoucí vývoj je řádné fungování klubu, 

dosahování dobrých sportovních výsledků, orientace na ziskové hospodaření a posilování 

dobrého jména na trhu a v široké veřejnosti vůbec. 

V této bakalářské práci jsem se zabývala analýzou managementu vybraného klubu, kdy 

teoretickou část jsem věnovala jednotlivým výkladům různých základních pojmů, které mi 

následně slouţily jako pomůcka pro zpracování praktické části. Mé zaměření směrovalo 

zejména ke zdrojům financování sportovního klubu. 

Probrané teoretické věci byly pouţity následně v navazující praktické části. Praktická část 

začínala historií sledovaného klubu, kde dále je popsána organizační struktura klubu. Pro 

potřebné zjištění mi byly pomůckou rozhovory s manaţery a vedoucími pracovníky, kde 

jsem zjistila, ţe organizační struktura společnosti klubu se rozděluje na dvě části, a to na 

akciovou společnost a občanské sdruţení, které jsou určitým způsobem propojeny. Akcio-

vá společnost FC Dream team se převáţně zajímá o hráče v týmech A a B, neboť hráči 

mají se společností uzavřené smlouvy. Naopak občanské sdruţení FC Zlín se převáţně 

stará o starší, mladší dorost a starší, mladší ţáky, kteří nemají uzavřené smlouvy a jsou 

tedy pouze jejími členy. V následující kapitole jsem se zabývala celkovými příjmy a ná-

klady klubu. Poslední část byla podrobněji věnována reklamám a jejich vyuţití. 
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Pro vyšší a lepší orientaci, přehlednost a informovanost mi byl velkou pomůckou 

v praktické části dotazník, který jsem vyhotovila, jehoţ zaměření směřovalo zejména ke 

spokojenosti hráčů v klubu. Taktéţ mi jako velká pomůcka slouţil rozhovor uskutečněný 

osobně se sportovním manaţerem klubu, který mi podal cenné informace o svém názoru na 

chod klubu. 

Díky dotazníku, jsem došla k závěru, ţe většina hráčů je v klubu spokojená. Hráči respek-

tují své trenéry, vybavení ohledně regenerace, také sportovní náčiní je dostačující. Bohuţel 

je zde několik hráčů – převáţně z mladšího kádru, kteří cítí vůči vedení křivdu a jistou 

nespravedlnost. Zde bych tedy uvedla navíc ještě jedno doporučení, které se týká lepšího a 

vyššího porozumění ze strany trenéra vůči hráčům, k pomoci bych přivolala i specializo-

vané nebo vyškolené osoby. Z vyplynutých informací, mě napadá jen jediný názor, který 

by mohl vést ke zlepšení, a to ten, ţe by se klub měl více zaměřit na mládeţ. Určitě je po-

třebné zajistit mládeţi kvalifikované trenéry, opravit fotbalová hřiště a více se zaměřit na 

psychiku hráčů.  

Celá tato práce mi umoţnila získání nových poznatků v oblasti managementu a zejména 

v jeho fungování v praxi. Domnívám se, ţe stanovené cíle v úvodu se mi podařilo splnit. 

Většina informací ohledně ekonomické stránky FC Dream team mi byly utajeny, jelikoţ je 

klub pečlivě uchovává před veřejností v tajnosti. Proto jsem tedy nesmírně ráda, ţe se mi 

podařilo z malé části nahlédnout na hospodaření a poodhalit tak finanční stránku klubu. 
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PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍK 

Vážení respondenti, 

jsem studentkou 3. ročníku Technické Univerzity v Ostravě, Fakulty ekonomické, oboru 

sportovní management. Do rukou se Vám právě dostává dotazník o Analýze managementu 

fotbalového klubu ve Zlíně, který je součástí mé bakalářské práce, týkající se tohoto téma-

tu. Prosím Vás tímto o jeho vyplnění. Dotazník je zcela anonymní a údaje, které poskytnete 

poslouží pouze pro zpracování mé bakalářské práce. 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku 

        Lucie Kamenářová 

1. Ve kterém oddílu právě hrajete? 

a) A tým 

b) B tým 

c) jiný……………………………. 

 

2. Podílíte se nějakým způsobem na vedení klubu? 

a) ano 

b) ne 

3. Pokud ano, uveďte prosím jakým způsobem? 

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

4. Jste spokojen s trenérem? 

a) ano 

b) ne 

5. Jste spokojen se sportovním vybavením, které klub poskytuje (př. míče, dresy, kuţely 

atd.)? 

a) ano 

b) ne 
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6. Je ve Vašem klubu moţnost kvalitní regenerace (vířivky, masér, sauna)? 

a) ano 

b) ne 

7. Vyhovuje Vám přeprava na hostující utkání? 

a) ano 

b) ne 

8. Motivuje Vás klub k lepšímu výkonu i jinými prostředky neţ penězi? 

a) ano 

b) ne 

9. Pokud ano, uveďte prosím, jakými nepeněţitými prostředky Vás klub motivuje? 

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

10. Jaké finanční zdroje vyuţívá Váš tým? 

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

11. Jak vysoké máte členské příspěvky za rok? 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Hráči jednotlivých týmů

9

48

28

A tým B tým jiný

 

PŘÍLOHA 2: VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Otázka č. 1 

Tabulka 3 Počet hráčů v týmech 

Ve kterém oddílu hrajete? 
absolutní 

hodnoty 
% 

A tým 9 11% 

B tým 48 56% 

jiný 28 33% 

celkem 85 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Počet hráčů v jednotlivých týmech 
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Otázka č. 2 

 

Tabulka 4 Podíl na vedení hráčů v týmu 

Podílíte se nějakým způsobem 

na vedení klubu? A tým B tým jiný 

ano  0 8 0 

ne 9 40 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Podíly funkcí v klubu 
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Druhy funkcí v klubu

2

21

1

1

1

trenér mladších žáků trenér starších žáků

asistent trenéra ml. žáků asistent trenéra st. žáků

asistent trenéra do 18 let asistent trenéra do 21 let

Otázka č. 3 

Tabulka 5 Způsob vedení v týmu 

Pokud ano, uveďte prosím jakým způsobem? 
celkem odpo-

vědí 

trenér mladších žáků 2 

trenér starších žáků 2 

asistent trenéra ml. žáků 1 

asistent trenéra st. žáků 1 

asistent trenéra do 18 let 1 

asistent trenéra do 21 let 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Jednotlivé druhy funkcí v klubu 
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Spokojensot s trenérem

ano ne

Otázka č. 4 

Tabulka 6 Spokojenost s trenérem 

Jste spokojen s trenérem? A tým B tým jiný 

ano 9 41 24 

ne 0 7 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Spokojenost hráčů s trenéry 
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Spokojenost s vybavením

ano ne

Otázka č. 5 

Tabulka 7 Spokojenost s vybavením klubu 

Jste spokojen se sportovním 

vybavením, které klub poskytu-

je? 

A tým B tým jiné 

ano 6 42 26 

ne 3 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Spokojenost s vybavením, které klub poskytuje 
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Otázka č. 6 

Tabulka 8 Úroveň kvality regenerace 

Je ve vašem klubu možnost kva-

litní regenerace? 
A tým B tým jiné 

ano 6 46 26 

ne 3 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Možnost regenerace 
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Spokojenost s přepravou hráčů

ano ne

Otázka č. 7 

Tabulka 9 Spokojenost s dopravou na hostující utkání 

Vyhovuje Vám přeprava na hos-

tující utkání? 
A tým  B tým jiné 

ano 7 29 20 

ne 2 19 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Spokojenost hráčů s dopravou 
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Motivace hráčů

ano ne

Otázka č. 8 

Tabulka 10 Motivace hráčů 

Motivuje Vás klub k lepšímu výko-

nu i jinými prostředky než penězi? 
A tým B tým jiný 

ano 6 42 25 

ne 3 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Motivace hráčů 
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Otázka č. 9 

Tabulka 11 Druhy motivace hráčů 

Pokud ano, uveďte prosím jakými A tým B tým jiný 

věcné dary 2 17 6 

poukazy na oblečení 4 17 11 

postup do vyššího týmu 0 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Druhy motivace hráčů 
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Využití finančních zdrojů

členské příspěvky dotace od města dary reklama

Otázka č. 10 

Tabulka 12 Druhy finančních zdrojů 

Jaké finanční zdroje, podle Vás, 

využívá Váš tým?  
A tým B tým jiné 

členské příspěvky 0 0 8 

dotace od města 1 9 6 

dary 2 14 5 

reklama 6 25 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Využití finančních zdrojů 
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Otázka č. 11 

Tabulka 13 Výše členských příspěvků 

Jak vysoké máte členské 

příspěvky? 
A tým B tým dorost žáci 

0,- 9 48 0 0 

600,- 0 0 11 0 

800,- 0 0 0 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Výše členských příspěvků 
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PŘÍLOHA 3: POPIS SPOLEČNOSTI STES A. S. 

STES a. s. 

Hlavní náplní je komerčně zhodnotit veškerý potenciál, který český a zároveň profesionál-

ní fotbal nabízí. Je hlavní marketingovou agenturou zaměřenou na fotbal v zemi. Společ-

nost STES a.s. byla zaloţena roku 1993 Českomoravským fotbalovým svazem. Je vlastní-

kem veškerých reklamních marketingových a TV práv českých fotbalových reprezentací, 

je výhradním majitelem TV práv a marketingových práv obou profesionálních fotbalových 

soutěţí dospělých v České republice a současně i majitelem části reklamních práv klubů, 

hrajících Gambrinus ligu a II. fotbalovou ligu, TV a marketingových práv Ondrášovka 

Cupu a majitelem všech práv finále Ondrášovka Cupu. Společnost STES jako marketingo-

vý partner Gambrinus ligy a ČMFS zabezpečuje mediální smlouvy pro prezentaci fotbalu 

ve sdělovacích prostředcích.  

Pro STES jsou dvě prioritní oblasti v rámci mediálních smluv: 

1) Zajistit masivní, širokou a dostatečnou prezentaci fotbalu jako sportu v co nejširším po-

čtu médií tak, aby platilo, ţe fotbal je celospolečenský fenomén napříč celým společen-

ským spektrem. 

2) Zajistit co nejširší prezentaci hlavních obchodních partnerů ligy, reprezentace 

a Ondrášovka Cupu tak, aby klienti byli "vidět". 

Mediální prostředí je moţno rozdělit na následující části: 

 Tv,  

 rozhlas, 

  tisk,  

 internet. 

Klíčovou mediální smlouvou je dokument řešící vztah s TV stanicí. 

V ostatních mediálních oblastech je vytvořený projekt "mediálních partnerů", kdy je vy-

braný z jednotlivých mediálních oblastí jeden "exklusivní" partner, který je mediálním 

partnerem v oblasti deníků, časopisů, rozhlasových stanic a internetových serverů. Tako-

vými partnery jsou: Hattrick, Radio Impuls, seznam, Denik. 
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Gambrinus liga je nejvyšší fotbalová soutěţ v České republice. V soutěţi je zastoupeno 16 

týmů z Čech a Moravy, které hrají dvoukolovým systémem kaţdý s kaţdým. Během sou-

těţního ročníku je odehráno 30 ligových kol po osmi zápasech. Společnost STES je exklu-

sivním vlastníkem TV práv soutěţe a části reklamních práv (na kaţdém stadionu určitý 

počet reklamních panelů). STES má podepsanou smlouvu s Českou televizí, která garantu-

je 60 přímých přenosů, tzn. 2 přenosy z kaţdého ligového kola. Gambrinus liga díky své 

pravidelnosti a TV pokrytí, je ideálním nástrojem pro prezentaci obchodních partnerů, kdy 

díky určité variabilitě je moţno vytvořit smysluplnou nabídku reklamních moţností od 

relativně nízkých nákladů a k tomu ekvivalentní prezentaci aţ po celoplošnou, masivní 

prezentaci. Prezentaci je moţno rozdělit podle způsobu medializace, tedy reklama prová-

děná přímo na stadionech, nebo v médiích, resp. TV, rozhlasu, internetu a tisku. Plzeňský 

prazdroj a.s., značka Gambrinus Generálním sponzorem nejvyšší fotbalové soutěţe je pro-

střednictvím značky „Gambrinus― akciová společnost Plzeňský prazdroj. 

Fotbalová reprezentace sehraje kaţdoročně několik kvalifikačních a přátelských zápasů  

a proto je ideálním reklamním artiklem. Domácí zápasy jsou vţdy vysílány na TV Nova  

a reprizovány na Galaxii Sport. Zde se nabízí řada moţností k prezentaci jednotlivých 

partnerů. Tuto prezentaci lze rozdělit do dvou skupin. "Místní prezentace" představuje 

uvádění log partnerů v rámci reklamních panelů kolem hrací plochy, výzdoby okolí stadio-

nu, VIP prostor a tiskovin. Moţné je i fyzické představení produktů v areálu stadionu. 

Skupina "TV prezentace" nabízí uvádění log partnerů v rámci fotbalových znělek, spon-

zorských odkazů, loga v úvodních titulcích, log v grafických informacích, virtuální grafice, 

vklíčovaného loga a TV panelu. 

javascript:show('/index.php?cmd=show&imageID=710&title=virtu�ln�%20grafice',500,400);
javascript:show('/index.php?cmd=show&imageID=715&title=vkl��ovan�ho%20loga%20',500,400);
javascript:show('/index.php?cmd=show&imageID=680&title=TV%20panelu',500,400);
javascript:show('/index.php?cmd=show&imageID=680&title=TV%20panelu',500,400);
javascript:show('/index.php?cmd=show&imageID=680&title=TV%20panelu',500,400);
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PŘÍLOHA 4: STANDARDIZOVANÝ ROZHOVOR SE SPORTOVNÍM 

MANAGEREM 

1. Jaká je Vaše představa o sportovním manaţerovi? (Co je úkolem sportovního managera 

v klubu). 

Dobrý sportovní manager by měl mít hlavně přehled o sportovním dění. Sportovní ma-

nager se stará o chod a práci fotbalového klubu, zaměřuje se na práci s mládeţí, coţ před-

stavuje pro klub do budoucna značnou devizi. Stará se i o věci, které by se měly změnit  

a zlepšit (větší počet tréninkových ploch), samozřejmě je spojen se sportovními výsledky 

2. ligového týmu a juniorů. Má na starosti trenérské personální obsazení i hráčský kádr 

muţstva. Jeho náplní práce je udrţení kádru muţstva a získávání posil. 

 

2. Ovlivnila celosvětová finanční krize i financování ve vašem klubu? 

Asi jako kaţdý klub pocítil dopad finanční krize i náš klub. Reakci na tuto situaci bylo 

sníţení výdajů na provoz oddílu. Mám tím na mysli sníţení základních platů hráčů, naopak 

zůstala stejná motivační sloţka za získané body. U mládeţe a juniorů má na financování 

velký podíl přispívání rodičů hráčů. 

 

3. Jste spokojeni s poskytnutými finančními prostředky od kraje a města? 

V současné době krize nemůţeme být spokojeni s finančním pokrytím prostředků. Od kra-

je a města se dotace tříští do několika sportovních odvětví jako je prvoligový hokej, bas-

ketbal, volejbal, házená, rugby apod. Náš klub je z větší části financován od vlastníka tý-

mu, hlavních a dílčích sponzorů.  

 

4. Přejete si opět se probojovat do 1. ligy, plánujete do nadcházející sezóny výrazné náku-

py hráčů? 

Postup do 1. Gambrinus ligy je naším prvořadým cílem, kvůli čemuţ jsme vybudovali vy-

hřívací plochu. A společně s jiţ vybudovaným umělým osvětlením jsme vytvořili maxi-

mální podmínky pro účast v nejvyšší soutěţi. Momentálně na trhu hráčských posil nejsou 
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ţádní volní hráči, proto se orientujeme na vlastní odchovance, které zařadíme do širšího 

kádru muţstva.  

 

5. Jedním s Vašich cílu je přivést více diváků, jakými způsoby toho chcete docílit? 

Počet diváků na našich utkáních chceme navýšit dokonalým servisem, tzn. Od prodeje 

vstupenek a vstupních turniketů aţ po kvalitní sluţby v občerstvení.  Pozvánkou jsou kva-

litní výkony našeho muţstva, které by mělo v domácím prostředí udrţet návštěvnost stadi-

onu. Samozřejmostí je dokonalé sociální vybavení a inovace stadionu samotného. 

Jednou z moţností jak pracovat s diváky je i vytvoření funklubu a práce s ním jak na do-

mácích utkáních tak na půdě soupeřů. Máme vytvořený server, kde komunikují hráči 

s fanoušky. Zde mohou psát své připomínky a názory na klub. 

 

6. Vychoval klub hráče, kteří se uchytili v zahraničních profesionálních klubech? 

Klub se snaţí vychovávat hráče, kteří by se uplatnili i v mezinárodních soutěţích. Hráče 

v dnešní době zastupují agenti, kteří jim hledají hráčské uplatnění po celé Evropě. Několik 

našich hráčů působí v Evropských fotbalových soutěţích a to na půdě Itálie, Německa, 

Holandska, Slovenska. Přestupní částky nám velkou měrou pomáhají v činnosti klubu. 

 

7. Máte v týmech hráče, kteří patří k opoře reprezentace? 

Ano, jeden hráč z muţského kádru hrál v reprezentaci U20. Jeho výkony upoutaly zahra-

niční managery a nabídli mu účinkování v Italské sérii A. Snaţíme se vychovávat hráče 

ţákovských kategorií a i tito se účastní reprezentace různého věku. Důleţitým předpokla-

dem pro růst hráčů je jejich výchova v duchu fair play.   
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PŘÍLOHA 5: SMLOUVA KLUBU S RADIEM 

Smlouva o vzájemné spolupráci 

Uzavřené níţe uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Fotbalovým sportovním klubem a rádiem. 

I. PREAMBULE 

…….prohlašuje, ţe je z tutilu smlouvy uzavřené s provozovatelem rozhlasové stanice rá-

dio……. 86,6 FM a 95,6 FM výhradně oprávněna vlastním jménem sjednávat s třetími 

osobami smlouvy na vysílání rozhlasové reklamy a PR sluţby. 

Společnost……., a. s., prohlašuje, ţe klub…..je pro sezónu 2009–2010 účastníkem 2. ligy. 

II. DEKLARACE EXKLUZIVITY 

Protoţe…….a. s., povaţuje v oblasti soukromých regionálních rozhlasových stanic za své-

ho mediálního partnera po dobu platnosti této smlouvy pouze rádio……. 89,6 FM a 95,6 

FM a současně rádio……. 89,6 FM a 95,6 FM povaţuje………za jediného svého partnera 

mezi druholigovými fotbalovými kluby, přiznávají si obě strany vzájemně exkluzivitu. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

V rámci oboustranné spolupráce se klub zavazuje po dobu platnosti této dohody: 

1) V rámci celosezónní pasivní prezentace rádia 

- zajistit umístění reklamního panelu rádia o rozměru: 4x 1 metr na barieru u hrací 

plochy (naproti hlavní tribuny) na dobu od 1. 8. 2009 do 30. 6. 2010, 

- zajistit rádiu po vzájemné dohodě prezentaci na plakátech, propagačních materiá-

lech i všech dalších tiskovinách klubu a jeho webových stránkách jako jediného 

mediálního partnera z oblasti regionálních soukromých rozhlasových stanic, 

- zajistit zobrazení informací o rádiu (jím dodaných) na světelné tabuli 4x během 

kaţdého utkání 1. Gambrinus ligy a poháru ČMFS, 

- pouţít při potřebě hudební výplně hudebních mixů jím dodaných na nosičích podle 

vzájemné dohody. 
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2) V rámci aktivní nárazové prezentace rádia (pouze u vybraných utkání sezóny, vţdy 

podle předchozí vzájemné dohody kontaktních osob) se klub zavazuje: 

- zajistit audio prezentaci rádia (z hudebních nosičů dodaných….prostřednictvím re-

produktorů na všech tribunách stadionu po dobu 45 minut před utkáním, v průběhu 

přestávky a 15 minut po skončení zápasu, přičemţ tato audio prezentace rádia  na 

stadionu můţe být přerušena pouze moderátorem klubu nebo jinou promotion akcí 

rádia, 

- poskytnout rádiu moţnost umístění jeho ozvučeného promotion vozu 30 minut před 

utkáním a po dobu celého zápasu na takovém místě areálu stadionu, kterým pro-

chází nejvíce domácích fanoušků, 

- poskytnout rádiu moţnost vyuţívat zvukovou aparaturu na stadionu k promotion 

účelům, a to s výjimkou samotné hrací doby utkání a času, kdy zvukovou aparaturu 

vyuţívá moderátor klubu, 

- umoţnit pracovníkům rádia vstup na hrací plochu před utkáním a v jeho přestávce 

pro účely jeho promotion akcí, 

- poskytnout rádiu moţnost uskutečnění rozhovoru s aktéry utkání v dohodnutém 

termínu (před utkáním, po utkání) a to buď přímo na stadionu, nebo přímo ve stu-

diu rádia ve …… na ……. 

V rámci oboustranné spolupráce se ……….zavazuje po dobu platnosti této dohody: 

- vyrobit zvukovou grafiku s uvedením loga klubu, kterou se budou uvádět veškeré 

informace z prostředí klubu ve vysílání v sezóně 2009–2010, 

- zařadit v průběhu týdne před domácím utkáním klubu do reklamních bloků v rámci 

vysílání rádia anonce o minimálním počtu patnácti kusů s moţností účasti sponzor-

ského vzkazu obchodního partnera rádia, případně s účastí sponzorského vzkazu 

obchodního partnera klubu, a to podle obchodních podmínek uvedených v kapitole 

„Platební podmínky při nadstandardních sluţbách rádia―, 

- v rámci podpory návštěvnosti jednotlivých ligových utkání zrealizovat ve vysílání 

prezentaci klubu ústy moderátora, případně prostřednictvím soutěţí (ceny dodá 

klub) či jiných programových produktů, a to o min. počtu osmi zmínek charakteru 

pozvánky v průběhu kaţdého týdne před domácím ligovým utkáním klubu, 
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- v rámci mediálního partnerství uveřejňovat informace o ligových utkáních ve svých 

zpravodajských relacích, a to vţdy v týdnu před domácím zápasem v celkovém po-

čtu osm zpráv. 

Obě smluvní strany souhlasí, ţe….zajistí v rámci zpravodajského a informačního servis 

pro posluchače prezentaci fotbalového klubu i v programu…….(91,7 FM, 102,5 FM, 96,2 

FM a 101,0 FM). 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY VZÁJEMNÉHO PLNĚNÍ 

Klub se zavazuje vystavit a odeslat daňový doklad (fakturu) ke dni 31. 12. 2009 za plnění 

poskytnuté dle této smlouvy za zdaňovací období od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009 

v částce……. Kč bez DPH a za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 v částce……. Kč bez 

DPH. 

……se zavazuje vystavit a odeslat daňový doklad (fakturu) ke dni 31. 12. 2009 za plnění 

poskytnuté dle této smlouvy za zdaňovací období od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009 

v částce……. Kč bez DPH a za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 v částce……. Kč bez 

DPH. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘI NADSTANDARTNÍCH SLUŢBÁCH RÁDIA 

V případě začlenění komerčního partnera – sponzora klubu do zvukové grafiky vyuţívané 

pro prezentaci klubu v rádiu (např. v anoncích na utkání, znělek pro soutěţe a rozhovory) 

se klub zavazuje uhradit smluvní cenu…. Kč + DPH za odvysílání kaţdého takového 

sponzorského vzkazu. 

Při navýšení počtu anoncí na jednotlivá utkání 1. Gambrinus ligy a poháru ČMFS oproti 

mnoţství garantovaném touto smlouvou na principu vzájemného plnění se klub zavazuje 

uhradit rádiu smluvní cenu……. Kč + DPH za kaţdé vysílání takové anonce. 

Rovněţ v situacích, kdy bude klub poţadovat odvysílání spotů s jednoznačně reklamním 

sdělením, zavazuje se rádio poţadované spoty odvysílat v poţadovaném rozsahu, přičemţ 

si bude účtovat za kaţdé jedno vysílání takového spotu smluvní cenu…. Kč + DPH. 

Pokud by v reklamních spotech objednaných klubem nad rámec této smlouvy figuroval 

sponzorský vzkaz či přímo reklamní sdělení ve prospěch třetí osoby, bude taková situace 

řešena operativně podle aktuálně platného ceníku rádia a prostřednictvím standardní ob-

jednávky rádia. 
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VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 1. 8. 2009 do 30. 6. 2009. 

2. Odstoupení od smlouvy je moţné jednou ze stran pouze písemně v případě, ţe dru-

há strana nesplní kterýkoliv ze svých závazků, a to ani v dodatečné 20 denní lhůtě 

od obdrţení písemné výzvy strany druhé. 

3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy podléhají písemné formě. Tato smlouva 

nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

4. Obě strany si vyhrazují jednoroční opční právo pro podepsání smlouvy na další ob-

dobí bezprostředně navazující. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichţ po jednom obdrţí kaţdá 

smluvní strana. 

6. Pro bezproblémovou komunikaci po celou dobu trvání smlouvy určí obě strany 

svou kontaktní osobu. Obě kontaktní osoby spolu řeší veškeré záleţitosti vyplývají-

cí z potřeb jedné či druhé strany. 

Ve Zlíně, dne 20. července 2009. 
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PŘÍLOHA P 6: SMLOUVA KLUBU S DENÍKEM 

Smlouva o vzájemné spolupráci uzavřená mezi fotbalovým sportovním klubem a de-

níkem 

Předmětem této smlouvy je vzájemná propagace, která se netýká třetích stran. 

II. 

Povinnosti smluvních stran 

1…….se zavazuje: 

a) poskytnout prostor ve………deníku pro účely uveřejnění informací o činnos-

ti………., včetně uvedení loga…… 

b) prostor poskytnutý………bude dle moţností v maximálním rozsahu jedné strany 

týdně 

c) termíny zveřejnění dle dohody zástupců obou stran 

d) zveřejnit soutěţe pro čtenáře o vstupenky na utkání….. 

e) odevzdat včas platné podklady (logo) 

f) klub není v prodlení s plněním smlouvy, dokud…….nepředá řádně podklady a věci 

nezbytné k plnění smlouvy ze strany klubu, nebude-li písemně dohodnuto jinak 

g) po skončení smlouvy budou podklady či reklamní zařízení vráceny firmě jen na zá-

kladě písemné výzvy…..s ohledem na jejich povahu, pokud nebude písemně do-

hodnuto jinak. Nepoţádá-li společnost o jejich vrácení do 15 dnů od skončení 

smlouvy, je oprávněn klub podklady a reklamy zlikvidovat. 

2. Klub se zavazuje: 

a) umístit reklamní panel……. v areálu fotbalového stadionu…….při utkáních 1. ligy, 

Českého poháru a přátelských utkáních: – 1 reklamní panel o rozměru 4 x 1 m 

b) prezentovat……….deník během přestávky moderátorem 

c) umoţnit společnosti distribuci reklamních letáčků společnosti v areálu stadionu 

d) dodat podklady do redakce dle jednotlivých termínů uzávěrek 
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e) dodat 10 ks permanentek na sezonu 2008/2009 a 6 ks vstupenek na kaţdý domácí 

zápas……….. do čtenářské soutěţe…….deníku 

f) odvysílat třicetisekundový reklamní spot na podporu prodeje…….deníku. Spot bu-

de odvysílán před kaţdým domácím zápasem a o přestávce fotbalovém utká-

ní……… 

g) umístit reklamu „Deník-nejčtenější regionální noviny― na světelném panelu ukaza-

tele skóre 

h) umístit reklamní samolepky……..deníku na pokladnách stadionu Letná 

i) Klub bude poskytovat včas a aktuálně informace o dění v klubu. 

III. 

Čas plnění 

Plnění podle této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to od 1. srpna 2008 do 30. června 

2009. 

IV. 

Podmínky plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, ţe sjednané sluţby jsou stejné hodnoty, tj. smluvní ce-

na……. Kč (slovy……….)bez DPH za dobu plnění. Sazba DPH činí 19%. 

2. Obě smluvní strany si na plnění, vyplývající z této smlouvy, vystaví řádnou faktu-

ru, a to ve dvou splátkách:……. Kč + DPH za 2. pololetí 2008 a ……. Kč + DPH 

za 1. pololetí 2009 

3. Na fakturách bude uveden způsob úhrady „NEPROPLÁCET – VZÁJEMNÝ 

ZÁPOČET―. Po skončení plnění obě smluvní strany tyto faktury vzájemně za-

počtou do 14 kalendářních dnů 

4. Účetní doklad musí obsahovat náleţitosti účetního dokladu podle zák. č. 539/91 Sb. 

o účetnictví a daňového dokladu podle § 12 zákona č. 588/92 Sb. 

V. 

Výlučnost 
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……..bere na vědomí, ţe klub poskytuje obdobné sluţby i dalším fyzickým či právnickým 

osobám. 

VI. 

Závěrečná ujednání 

1. Strany se dohodly, ţe jejich smluvní vztah se bude řídit v souladu s § 262 obchod-

ního zákoníku, a to i v případech, ţe by se jinak řídil občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, a to ve výši 1.000,- Kč za kaţdé po-

rušení smluvní povinnosti, kterou je povinna nahradit druhé straně strana, která 

smlouvy porušila. 

3. Za obsahovou stránku reklamních zařízení a reklamy, včetně případné inzerce od-

povídá……., přičemţ se tímto v souladu s § 725 obchodního zákoníku zavazuje, ţe 

nahradí klubu veškerou škodu, která by mu vznikla v návaznosti na plnění předmě-

tu této smlouvy pro…… 

4. Odstoupení od smlouvy je moţné jednou ze stran pouze tehdy, pokud druhá strana 

nesplní kterýkoliv ze svých závazků, a to ani v dodatečné třicetidenní lhůtě od ob-

drţení písemné výzvy od strany druhé. 

5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti první kalendářní den v měsíci následují-

cím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhou stranou. K tomuto dni 

je třeba provést vyrovnání ze strany……, pokud bylo neplnící stranou. 

6. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy podléhají písemné formě. Tato smlouva 

nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichţ……obdrţí dva  

a …….jeden. 

V Olomouci dne 16. 8. 2008 



 

79 

 

 


