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1 Úvod 

Bakalářskou práci na téma analýza organizační struktury a finančního zabezpečení 

SSK Vítkovice jsem si zvolil z důvodu atraktivnosti daného tématu a zájmu o fungování a 

financování této prestiţní sportovní organizace. SSK Vítkovice je organizace s bohatou 

historií, která vychovala velkou řadu vrcholových sportovců. Jelikoţ aktivně sportuji od 

dětství, je mi toto téma blízké. Proto jsem rád analyzoval organizační strukturu a zajištění této 

organizace po finanční stránce. Financování sportovních klubů je velice problematickou 

otázkou, kterou jsem se snaţil v bakalářské práci rozebrat. 

V teoretické části jsem se nejprve obecně zabýval financováním sportu a strukturou 

finančních zdrojů sportovních organizací. V druhé části jsem popsal hlavní základy 

sponzoringu a reklamy ve sportu. Třetí část se skládá z typologie sportovních organizací, 

zejména z občanského sdruţení a akciové společnosti, které se ve sportovním prostředí 

objevují nejčastěji. U těchto organizací jsem se zaměřil na zaloţení, vznik, stanovy, 

organizační strukturu a chod jednotlivých orgánů struktury. K vypracování bakalářské práce 

jsem pouţil rozhovor s výkonným ředitelem SSK Vítkovice Oldřichem Zvolánkem a 

ekonomickou ředitelkou Ing. Janou Steinbauerovou. Dále jsem k práci vyuţil dokumenty, kde 

mi byly k dispozici stanovy organizace, které jsem mohl podrobit analýze.  

V praktické části jsem se věnoval jak analýze organizační struktury a finančnímu 

zabezpečení SSK Vítkovice, tak analýze činnosti a pravomoci jednotlivých orgánů, zejména 

valné hromady, výkonné rady, revizoru účtu, výboru oddílů a odborů. Další součástí této 

kapitoly jsou ekonomické a sportovní cíle SSK Vítkovice. Co se týče finanční stránky, zde 

jsem vyhodnotil zdroje financí a jejich správné vyuţití pro chod této organizace.  

Součásti této práce je seznam pouţité literatury, seznam zkratek a seznam příloh, ve 

kterých jsem přiloţil vzor smlouvy o spolupráci při reklamě a propagační činnosti a vzor 

smlouvy darovací. 

Cílem této bakalářské práce je popis organizační struktury a financování SSK 

Vítkovice.  

Vedlejší cíle bakalářské práce navazují na hlavní cíl, který se snaţí více rozvinout. 

Práce je zaměřena na hlavní příjmy a výdaje SSK Vítkovice. Tato bakalářská práce poskytne 
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čtenářům dostatek informací, jak o organizační struktuře a finančním zabezpečení SSK 

Vítkovice, tak o jeho fungování a celkovém stavu kvality klubu.  
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2 Finance ve sportovním prostředí 

2.1 Vícezdrojové financování sportu z makroekonomického pohledu 

Způsob financování sportu popisuje Novotný (2000, str. 56.): „ Mnohazrdojový, resp. 

vícezdrojový systém, který vytváří disponibilní fond sportu a tělovýchovy, je uplatňován a 

realizován zejména v této sféře. Veřejné rozpočty se svými výdaji zde mají také místo, jak na 

to upozorňuje rezoluce Rady Evropy ve svém článku II: „Sport jako významný faktor lidského 

rozvoje musí být vhodným způsobem umoţněn a podporován veřejnými fondy.“Zde je řečeno, 

ţe i organizovaná dobrovolná tělovýchova a sport mají být z uvedených zdrojů podporovány. 

Jak vícezdrojový systém vypadá, můţeme znázornit v následujícím schématu:“[6]  

Obrázek 2.1 Disponibilní fond sportu  

 

Zdroj: NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. 1.vyd. Praha: ISV, 2000. 263 s. ISBN 80-85866-68-

4.  
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2.2 Financování sportu státem 

Novotný analyzuje jednotlivé formy podpory sportu a tělovýchovy z veřejných 

prostředků (2000, str. 67.): „Sledovaná oblast zahrnuje tyto hlavní zdroje finančních 

prostředků: 

 dotace ze státního rozpočtu, 

 prostředky z disponibilního zisku a.s. Sazka, které jsou rozdělovány občanským 

sdruţením ve sportu a tělovýchově, 

 dotace občanským sdruţením z rozpočtu obcí a okresních úřadů, 

 financování školní tělesné výchovy. 

Uvedené prostředky jsou umísťovány do několika oblastí a programů tak, jak jsou 

určeny státním, případně obecním zájmem. Hlavní formy státní podpory směřují do: 

 podpory vyhlášených veřejně prospěšných programů – dotace pro občanská sdruţení 

ve sportu a tělovýchovy, 

 zabezpečení státní sportovní reprezentace ČR, 

 financování rezortních sportovních středisek, 

 financování sportovních soutěţí škol, 

 financování sportovního výzkumu, 

 rozdělování zisku Sazky a.s., na činnost občanským sdruţením dle akcionářských 

podílů, včetně ČOV, 

 zabezpečení školní tělesné výchovy, 

 dotace na výstavbu, údrţbu a provoz tělovýchovných, sportovních a turistických 

zařízení z rozpočtu obcí a okresních úřadů.“ [6] 
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Obrázek 2.2 Finanční podpora sportu a tělovýchovy z veřejných prostředků v ČR 

 

Zdroj: NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. 1.vyd. Praha: ISV, 2000. 263 s. ISBN 80-85866-68-

4. 

2.3 Struktura finančních zdrojů sportovních klubů 

Činnost sportovních klubu je zaloţena především na dobrovolné práci členů, kde u nás 

je to v naprosté většině klubů. Jen větší kluby zaměstnávají profesionální zaměstnance. 

Hlavním cílem sportovního klubu je zabezpečení podmínek pro vykonání sportovní činnosti 

vlastních členů. Zde pak hraje velkou roli ekonomika a zejména peníze. 

V hospodaření sportovních klubů a TJ jsou souhrnně zahrnuty informace jak o 

nákladech a příjmech oddílů a odborů, které se zaměřují na vlastní tělovýchovu, sportovní a 

turistickou činnost, tak i o společných činnostech, které jsou prováděny při provozování 

sportovišť, hospodářské činnosti apod. [6] 
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Výše zmíněný úkol sportovního managementu je získávání finančních prostředků 

potřebných pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Sportovní organizace můţe 

finanční prostředky získat řadou moţností. Je potřeba si uvědomit, ţe občanská sdruţení, jako 

právní forma většiny českých sportovních organizací, splňují podstatu neziskových 

organizací. 

Nezisková organizace je takový subjekt, který nebyl zaloţen za účelem podnikání, ale 

těmto subjektům není ţádným předpisem stanoveno, ţe nemohou provozovat vůbec ţádnou 

podnikatelskou činnost. Rozhodující je, za jakým účelem je subjekt zaloţen, coţ je 

posuzováno podle zakládacího dokumentu. Občanská sdruţení můţou za určitých podmínek 

podnikat. 

Pojmem podnikatelská činnost je reklamní činnost, prodej občerstvení na zápase, 

pronájem, nájem, hostinské sluţby, pořádání kulturních akcí, poradenské sluţby, pořádání 

rekreačně – sportovních akcí, prodej sportovního zboţí, poskytování sluţeb v oblasti 

regenerace. [11] 

Dále je moţné získávat finance ve sportu z prostředků státních, soukromých a 

mezinárodních zdrojů: 

1. příjmy ze státního rozpočtu, 

2. příjmy z rozpočtu kraje, 

3. příjmy z rozpočtu obce, 

4. postavení ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy, 

5. úkoly dalších orgánů státní správy na úseku sportu, 

6. prostředky z veřejných rozpočtů, 

7. příjmy ze zdrojů ČSTV, 

8. příjmy z podnikatelské činnosti, 

9. příjmy z: 

a. vybraných členských příspěvků, 

b. z prodeje vstupného, 

c. trţby z prodeje propagačních materiálů (plakáty, dresy, trička, knihy atd.), 

10. příjmy sportovních klubů plynoucí z: 

a. odstupného, 

b. výchovného, 
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c. hostování, 

11. zdroje z fondů Evropské unie, 

12. bankovní úvěry. [6] 

2.3.1 Příjmy ze státního rozpočtu 

Příjmy plynoucí sportovním klubům ze státního rozpočtu jsou zejména dotace 

občanským sdruţením. Jedná se o peněţní prostředky poskytované právnickým nebo 

fyzickým osobám na určený cíl. Po vyuţití dotace je organizace povinna dodat přehled o 

čerpání a pouţití prostředků a případné nepouţité prostředky vrátit. [11] 

Příjmy státního rozpočtu vzhledem ke sportovním organizacím jsou: 

 platby za pouţívání státního majetku, 

 daňové povinnosti sportovních organizací, 

 splátky návratných finančních výpomocí, 

 další splátky vyplývající ze zákona. [4] 

2.3.2 Rozpočet kraje 

V krajích existují jako orgán zastupitelstva výbory pro výchovu, vzdělání a 

zaměstnanost, v jejichţ pravomoci je mimo jiné poskytovat dotace v oblasti mládeţe, 

tělovýchovy a sportu. Tyto výbory můţou rozhodnout o poskytnutí dotace občanským 

sdruţením působícím ve sportu a tělovýchově na jeden kalendářní rok. [11] 

Kraje se řídí zákonem č.115/2001 Sb., o podpoře sportu a § 5 zmíněného předpisu 

z kterého vyplívají povinnosti pro kraje: 

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů včetně zdravotně 

postiţených, 

 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udrţování a provozování svých sportovních zařízení, 

 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. [4] 

2.3.3 Rozpočet obce 

Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, kterými můţe obec výrazně ovlivnit také 

činnost sportovních organizací na svém území. Pro sportovní organizace se rozpočet obce 

můţe stát velmi důleţitým finančním zdrojem. Mnohokrát se jedná o záleţitosti individuální. 
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Ţádný právní předpis ovšem obci neukládá konkrétní povinnost finančně podporovat rozvoj 

tělovýchovy a sportu na svém území a proto je na sportovních manaţerech a zástupcích 

sportovních klubů působících na území obce, aby přesvědčili obecní orgány, ţe investice do 

tělovýchovy a sportu je sice investicí dlouholetou, ale velmi důleţitou, zvláště pak, týká-li se 

dětí a mládeţe. Prostředky z veřejných rozpočtů jsou v současné době rozděleny do 

sportovních organizací zejména na: 

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů včetně zdravotně 

postiţených, 

 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udrţování a provozování svých sportovních zařízení, 

 kontrolují účelné vyuţívání svých sportovních zařízení, 

 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. [11] 

2.3.4 Postavení ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy má stanoveno zákonem č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu úkoly, zejména v § 3 ods.1 tohoto předpisu: 

 vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu a předkládá jej vládě ke 

schválení, 

 koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce, 

 zabezpečuje finanční podporu ze státního rozpočtu, 

 vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních talentů, 

pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postiţených občanů, 

 vydává antidopingový program, organizuje a kontroluje jeho uskutečňování, 

 rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu, 

 zařizuje resortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost, 

 koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva 

vnitra. [4] 

2.3.5 Úkoly dalších orgánů státní správy na úseku sportu 

Jedná se o Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, které mají za úkol vytvářet 

podmínky pro přípravu státní sportovní reprezentace, pro přípravu sportovních talentu a pro 

rozvoj sportu. Ke splnění těchto úkolů zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují 

jejich činnost. 
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Mezi další orgány státní správy na úseku sportu patří Ministerstvo zdravotnictví, které 

organizuje zdravotní péči pro státní sportovní reprezentaci a sportovní talenty. Úkolem 

Ministerstva zdravotnictví je také zřídit laboratoře dopingové kontroly a zabezpečit jejich 

činnost v rozsahu stanoveném Mezinárodním olympijským výborem. [4] 

2.3.6 Finance z veřejných rozpočtů 

Finance z veřejných rozpočtů jsou v dnešní době rozděleny do sportovních organizací 

pro zabezpečení sportovní reprezentace, zabezpečení sportovních center mládeţe, investice do 

sportovních zařízení a podporu tělovýchovných a sportovních akcí. [4] 

2.3.7 Příjmy ze zdrojů ČSTV 

V tomto případě se jedná o: 

 trţby z prodeje nadbytečného majetku a majetkových účastí, 

 příjmy z podílu na zisku a z dividend, zejména pak prostředky čerpané od akciové 

společnosti Sazka z výnosů jí pořádaných loterií určených podle loterijního zákona na 

podporu tělovýchovy a sportu, 

 prostředky získané sportovními asociacemi od komerčních partnerů. [11]  

2.3.8 Příjmy z podnikatelské činnosti 

Sportovní organizace můţou svou podnikatelskou činností velmi ovlivnit své celkové 

příjmy. Mezi nejčastější podnikatelské činnosti patří: 

 reklamní sluţby, 

 pronájmy, nájemní smlouvy – finance získané pronájmem sportoviště jiné organizace, 

 prodej občerstvení, 

 pořádání akcí zábavného charakteru, 

 poskytování hostinských a poradenských sluţeb, 

 prodej sportovního zboţí a sluţeb, 

 poskytování sluţeb v oblasti regenerace, 

 a jiné. [11] 

2.3.9 Jiné příjmy 

Jsou to příjmy: 
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 z vybraných členských příspěvků, 

 z prodeje vstupného, 

 trţby z prodeje propagačního materiálu – dresy, knihy, plakáty a jiné, 

 příjmy z odstupného, 

 příjmy z výchovného, 

 příjmy z hostování. [11] 

2.3.10 Zdroje z fondů Evropské unie 

Kosík (2007): „O evropské fondy je třeba se ucházet kvalitními projekty v oblastech, 

které Evropská unie podporuje. 

Patří sem rozvoj regionu, infrastruktury a průmyslu, vzdělání a rekvalifikace, cestovní 

ruch, ţivotní prostředí a zemědělství. Šanci mají kraje, obce, malé a střední podniky a 

neziskové organizace.“ [4] 

2.3.11 Bankovní úvěry 

Kosík (2007): „Banky velmi nerady poskytují úvěry na sport- na projekty sportovního 

charakteru, či podnikatelské záměry z oblasti sportu a volného času. 

 Chce-li být sportovní manager úspěšný v získání finančních zdrojů – úvěrů u banky, 

musí v určitém okamţiku respektovat aspekty banky, přijmout její kritéria, pravidla a také 

sjednotit aparát – správné chápání kategorií: vize, strategie, podnikatelský záměr, 

podnikatelský plán.“ [4] 

2.4 Sponzoring ve sportu 

Příčiny a popis sponzorství ve sportu popisuje ve svém díle Novotný (2000, str. 118): 

„Je všeobecně známo, ţe sponzoři si s oblibou vybírají jako prostředek pro dosaţení svým 

marketingových cílů zejména sport. Vede je k tomu zvláště obrovská popularita, jaké se sport 

ve veřejnosti těší. Sport oslovuje v současnosti téměř 50% světové populace, sport je 

univerzální, nejsou ze takové rozdíly jako v kulturách jednotlivých zemí. Z těchto důvodů také 

přes 70% sponzorských výdajů směřuje do oblasti sportu. Sport je integrální částí lidské 

kultury, proto je pro sponzory tak lákavý. 

Sponzorstvím ve sportu chápeme partnerský vztah mezi hospodářstvím na jedné straně 

a sportem na straně druhé., kdy dochází k vzájemnému respektování zájmů obou stran. 
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Sponzorstvím se obecně dávají k dispozici peněţní, věčné prostředky a sluţby osobám a 

organizacím ve sportovním, kulturní a sociální oblasti k dosaţení podniko-marketingových a 

komunikačních cílů. Jedná se o specifickou formu partnerství mezi sponzorem a 

sponzorovaným, kde kaţdý dosáhne cílů s pomocí druhého. 

Základním principem sponzorství je vztah: 

SLUŢBY x PROTISLUŢBY 

Sponzor očekává za své peněţní, věčné prostředky a sluţby od sponzorovaného 

protisluţby. Sponzorovaný očekává za svou sportovní aktivitu od sponzora finanční nevo 

materiálové protisluţby, aby mohl své náročné úkoly na poli sportu lépe plnit.“ [6] 

2.4.1 Typy sponzorství 

Sponzorství ve sportu můţe mít nejrůznější podoby a formy. Podle objektu 

sponzorství rozlišujeme 4 skupiny: 

Sponzorování jednotlivých sportovců  

Tato forma sponzorování je nejvíce rozšířena ve vrcholovém sportu. Osobnosti 

sportovců zde stojí jako záruka kvality a úspěchů aktuálních výrobků či sluţeb podnikatele, 

resp. podniku. Sponzorská smlouva obsahuje vedle práva provádět reklamu za pomoci 

vyobrazení sportovce na svých produktech většinou i jiné sluţby na podporu prodeje jako 

jsou například autogramiády, akce pro spotřebitele, hry o zisk, předvádění výrobků apod. 

Sportovec dostává jako protisluţbu vedle finanční podpory často i další materiální pomoc 

jako sportovní oblečení, náčiní nebo vozidlo atd. 

Sponzorování sportovních kolektivů 

Tato forma se také hojně objevuje i ve výkonnostním sportu a sportu pro všechny. 

Sponzor poskytuje zejména finance, sportovní vybavení, ubytovací sluţby, dopravu, 

automobily. Sponzorovaný tým nabízí především reklamu na dresu, reklamu prostřednictvím 

inzerátů, opatření na podporu prodeje – autogramiády apod. jako u jednotlivého sportovce. 

Sponzorování sportovních akcí 

U tohoto typu sponzorování je velká škála moţností, které lze nabídnout sponzorovi: 

zejména se vyuţívají reklamní moţnosti od programového sešitu, vstupenek, reklamy o 

přestávkách aţ po uvádění titulu „hlavní sponzor“ akce. Návrhy všech protisluţeb ze strany 
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uchazeče o sponzorování bývají obvykle konkretizovány a doloţeny v tzv. „sponzorských 

balíčcích. 

Sponzorování sportovních organizací 

Tato forma nabízí největší moţnosti z hlediska sluţeb, které lze nabídnout sponzorovi. 

Tím, ţe např. sportovní organizace disponuje jak sportovci, sportovními druţstvy, svými 

profesionálními odděleními, pořádá sportovní akce atd., jde šířka nabízených protisluţeb do 

velkého rozmezí. V první řadě můţe klub nabídnout produkty, které vznikají prostřednictvím 

jeho sportovní činnosti: nabídky různých tělovýchovných sluţeb, sportovních akcí, rozličné 

druhy činností (rehabilitace), a zvláštní akce (soustředění). Dále pak je třeba vyjasnit, jaké má 

další nabídky, které se nevztahují přímo ke sportu – např. zprostředkovatelské sluţby, 

ubytovací sluţby atd. [11] 

Dále rozdělujeme sponzorství podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku. 

Novotný toto rozdělení popisuje takto (2000, str. 123.): 

1. „Titulární (exkluzivní) sponzor – firma je spojena s názvem sponzorované aktivity. 

2. Spolusponzor – v případě, ţe existuje několik sponzorů. Zde mají sponzory podobná 

práva za podobnou cenu. 

3. Sponzor dodavatel – firma raději neţ peníze dodá určité hotové výrobky.“ [6] 

2.4.2 Sponzorský balíček 

Sponzorský balíček je písemně dokumentován a doloţen určitou cenou. Jedná se o 

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

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

akce, rozsahu, zúčastněných sponzorů. 

 Sponzorský balíček by měl obsahovat: 

 forma sponzorování – exkluzivní, hlavní, kooperační sponzor, 

 délka případné spolupráce (jednorázově, delší časové období), 

 poţadovaná částka či materiální krytí, 

 vymezení strategických cílů pro poţadované období (sportovní cíle, apod.), integrace 

do marketingových plánů společností (analýza produktů, sluţeb, reklamní kampaně 

apod.), 

 přínosy sponzorování pro společnosti (image firmy, firemní identita apod.), 
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 stručné hodnocení činnosti (výsledky, analýzy, historie), 

 formy reklamy a moţnosti prezentace partnera (dres, sportovní náčiní, apod.), 

 další formy propagace (tiskové konference, autogramiády, reklamní kampaně, 

mediální kampaně apod.), 

 kontaktní informace. [11] 
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3 Typologie sportovních organizací 

Ve sportovním prostředí se vyskytuje několik forem sportovních organizací. Podle 

právní subjektivity je můţeme rozlišit: 

1. Občanská sdruţení. 

2. Organizace s mezinárodním prvkem – mezinárodní sportovní federace, které mohou 

mít na území ČR sídlo, nebo zde působí prostřednictvím své organizační sloţky. 

3. Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy 

nebo v případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování např. vrcholového 

sportu. 

4. Nadace a nadační fondy (podle zákona č. 227/1997 Sb.). 

5. Zájmová sdruţení právnických osob. 

6. Obchodní společnosti a druţstva. 

7. Obecně prospěšné společnosti. [5] 

Jak uvádí Kosík (2009, str. 6): „Sportovní kluby v ČR mají z hlediska právní formy 

podobu většinou občanského sdruţení. Jejich činnost je upravena zákonem č. 83/1990 Sb. O 

sdruţování občanů – působící v oblasti sportu.“ [5] 

Ve sportovním prostředí se objevují také obchodní společnosti, zvláště se jedná o 

akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které se řídí podle Obchodního 

zákoníku. Tyto obchodní společnosti se vyskytují zejména u vrcholových celostátních soutěţí 

v kolektivních sportech. [5] 

Další typy jednotlivých sportovních organizací jsou: 

1. zastřešující sportovní asociace, 

2. samostatná sportovní asociace, 

3. sportovní klub, 

4. sportovní oddíl nebo odbor. 

Členění sportovních organizací můţeme také podle různých kritérií: 

 Podle kritéria přístupu nových členů – otevřené, uzavřené a soukromé. 
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 Z hlediska územního principu – mezinárodní sportovní asociace, kontinentální 

sportovní asociace, národní sportovní asociace, regionální orgány národních 

sportovních asociací a sportovní kluby. 

 Hlediska sportovních odvětví – všesportovní organizace, sportovní asociace 

jednotlivých sportovních odvětví, sportovní asociace závodních sportů, sportovní 

asociace individuálních sportů, sportovní asociace kolektivních sportů a sportovní 

asociace nezávodních sportů. 

 Systém podle členské základny – sportovní asociace školské, sportovní asociace 

spojené s náboţenstvím, sportovní asociace spojené s politickými stranami a hnutími a 

ostatní sportovní asociace. 

 Ostatní – sportovní organizace zaloţené účelově pro uspořádání určité sportovní 

akce.[4] 

3.1 Občanské sdruţení 

3.1.1 Právní úprava 

Od 1. 5. 1990 platí nový spolkový zákon č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů a od 1. 1. 

1993 platí v ČR ústavní zákon č. 2/1993 Sb., tzv. Ústavní listina práv a svobod, která zaručuje 

plnou ochranu právu spolčovacímu a shromaţďovacímu. Tento ústavní zákon je v principu 

pro „sportovní spolky“ nejdůleţitější. [8] 

Dále do právní úpravy o občanském sdruţení patří novela o sdruţování občanů (č. 

300/1990 Sb.), nařízení vlády (č. 531/1991 Sb.) a novela zákona o opatření na úseku vnitřní 

správy (č. 68/1003 Sb.). [5] 

Občanské sdruţení je samostatnou právnickou osobou a podle zákona o sdruţování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, mají občané právo svobodně se sdruţovat bez povolení 

státního orgánu. Orgány státní správy mohou zasáhnout do činnosti občanských sdruţení jen 

v mezích zákona. [8] 

3.1.2 Zaloţení a vznik 

Zaloţit občanské sdruţení můţou pouze fyzické osoby, právnické osoby mohou být 

také členy občanského sdruţení, ale členy se mohou stát aţ po zaloţení. [8] 
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K zaloţení občanského sdruţení je potřeba vytvoření přípravného výboru, který se 

skládá alespoň ze tří lidí, z nichţ nejméně jeden je starší 18 let a je právně způsobilý. 

Přípravný výbor poté připraví návrh stanov valné hromadě, které musí splňovat následující 

povinnosti: 

1. název sdruţení (název sdruţení musí od července 2006 obsahovat označení "občanské 

sdruţení" nebo zkratku "o. s."), 

2. sídlo sdruţení,  

3. cíl činnosti sdruţení (jeho základní poslání),  

4. nabývání a pozbývání členství, 

5. práva a povinnosti členů sdruţení,  

6. orgány sdruţení, způsob jejich ustavování, určení funkcionářů oprávněných jednat 

jménem sdruţení a určení orgánů – valná hromada, dozorčí rada, výbor klubu, 

prezident klubu,  

7. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat 

svým jménem,  

8. zásady hospodaření s majetkem sdruţení a jeho správy, 

9. závěrečná ustanovení. [5] 

Poté je zapotřebí ustanovit schůzi a zvolit výbor. Na ustavující členské schůzi by mělo 

být prohlášeno, kdo je v souladu se stanovami zakládajícím členem, popřípadě můţete 

přijmout další členy a teprve poté by mělo dojít k volbě orgánů sdruţení. Jestliţe předsedu 

volí jiný orgán sdruţení neţ členská schůze (např. výbor), je vhodné, aby tuto volbu provedl 

neprodleně. Z ustanovující schůze je potřeba zpracovat pečlivý zápis obsahující podepsanou 

prezenční listinu, v kterém se pověří osoby vedením (jmenovitě) a zařadit do stanov seznam 

funkcí. Poté přípravný výbor předkládá návrh na registraci Ministerstvu vnitra ČR, konkrétně 

na odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdruţování. Společně s přílohou návrhu jsou 

dva stejnopisy navrţených stanov, zápis ustanovující schůze klubu ověřené podpisy a krátký 

průvodní dopis. Pokud Ministerstvo vnitra ČR nezjistí důvod k zamítnutí registrace, provede 

do 10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru 

jedno vyhotovení stanov, v kterém 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 (tj. od doručení 
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bezvadného návrhu) doručeno zmocněnci rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace, 

vzniká sdruţení i bez výslovné registrace. Ministerstvo vnitra ČR přidělí klubu IČO. [5] [13] 

Návrh na registraci musí podle zákona obsahovat: 

1. podpisy členů přípravného výboru,  

2. jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob,  

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

výboru,  

4. text stanov ve dvou vyhotoveních. [13] 

Dalším krokem existence se klub musí zaregistrovat u finančního úřadu v místě sídla 

klubu a začlenit klub na příslušný sportovní svaz. U kterého si vyţádá formulář pro registraci 

klubu a formuláře pro vydání licencí pro členy klubu. Klub vyplní všechny potřebné 

formuláře, zaplatí poplatky za registrace a přiloţí označené fotografie k registracím. Po 

vyřízení licence a přihlášení klubu do soutěţe můţe klub vykonávat všechnu činnost. [5] 

K výkonu sdruţovacího práva není nezbytné povolení státního orgánu. Sdruţení 

nevzniká na principu povolovacího systému, ale na základě registrace, kterou provádí 

Ministerstvo vnitra ČR. [8] 

3.1.3 Zánik 

Mimo občanský zákoník a uvedeného zákonu o sdruţování občanů jsou tady ještě 

podstatné zákony č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání a zákon č. 337/1992, Sb., o správě 

daní a poplatků a oba samozřejmě ve znění pozdějších předpisů.  

Občanské sdruţení obvykle zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo slučováním s 

jiným občanským sdruţením, vytvářením nového občanského sdruţení anebo dělením na 

další občanská sdruţení či pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR. Můţe zakládat 

právnické osoby (např. s.r.o.) anebo do nich kapitálově vstupovat. Avšak nesmí se slučovat s 

právnickými osobami typu obchodní společnosti a nesmí být předmětem prodeje. Občanské 

sdruţení je v zásadě nekapitálovou právnickou osobou. 

V případě zániku bez právního nástupce musí dojít k majetkovému vypořádání, §13 

zák. č. 831990 Sb.. Zánik je nutné oznámit do 15 dnů na Ministerstvo vnitra ČR. [8] 
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3.1.4 Stanovy 

Povinný obsah stanov občanského sdruţení bylo zmíněno výše. Kosík dále popisuje 

obsah stanov pro bezproblémový chod organizace (2009, str. 64):  

1. „Povinnost sportovní organizace hájit práva svých členů či sdruţených oddílů stejně 

jako povinnost dohlíţet na dodrţování povinností. 

2. Precizně rozlišovat mezi nejvyšším orgánem sportovní organizace (valná hromada, 

výroční schůze apod.) a statutárním orgánem (předseda klubu, prezident, výkonný 

výbor) a kontrolním orgánem (dozorčí rada, kontrolní a revizní komise). 

3. V případě valných hromad či výročních schůzí je potřeba rozlišovat mezi řádnou a 

mimořádnou a precizně definovat usnášeníschopnost. U všech orgánů je nutno 

definovat kompetence. U kolektivních statutárních a kontrolních orgánů definovat 

způsob jejich ustanovení, např. volbou či jmenováním. 

4. Stanovy by měly také obsahovat základní úpravu jednání orgánů klubu anebo alespoň 

delegovat pravomoc k vydání jednacího řádu na orgány klubu. 

5. Upravovat práva a povinnosti členů, způsoby nabývání a pozbývání členství, případně 

podmínky členství. 

6. Vymezovat vztah rozpočtu a finančního účetnictví. 

7. Způsob určení a výběru členských příspěvků. 

8. Obsahovat ustanovení upravující způsob vydávání a závaznost vnitřních předpisů. 

9. Specifikovat podmínky, z nichţ občanské sdruţení zaniká. 

10. Podmínky, za nichţ vznikají a fungují organizační jednotky, zejména kdo a v jakém 

rozsahu můţe jménem organizační jednotky jednat a vymezení vztahu mezi 

organizační jednotkou a sportovní organizací. 

11. Kvůli daňovým předpisům je nutné přesně specifikovat cíle a poslání organizace 

(zákon o dani z příjmu, zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí).“ [5] 

Během činnosti občanského sdruţení můţe z různých důvodů dojít k řadě změn. 

Některé z těchto změn je nutné oznámit na Ministerstvo vnitra ČR.  

Změny sdruţení bez nutnosti úprav stanov: 

 Jsou to obvyklé změny statutárního orgánu (př. volba předsedy a výboru). Bliţší 

vymezení statutárních orgánů je právě ve stanovách sdruţení. 
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 Dále to jsou procedurální změny, které se týkají např. vytváření zpráv, programů 

činnosti, odměňování atd. 

Změny sdruţení s nutností úprav stanov: 

 Vţdy, kdyţ dochází ke změně údajů, které jsou obsaţené ve stanovách. Název, sídlo, 

cíle, struktura orgánů a způsob jejich ustanovení, změny zásad hospodaření atd. Kdo 

rozhoduje o změně stanov je uvedeno ve stanovách. [8] 

Změnu stanov musí schválit ten orgán, který je k tomu podle stanov oprávněný 

(obvykle členská schůze), není-li toto oprávnění v platných stanovách upraveno, lze dovodit, 

ţe je změnu stanov povinen schválit nejvyšší orgán sdruţení. O této změně musí být proveden 

řádný zápis. [13] 

3.1.5 Organizační struktura 

Podle výše zmíněných stanov se odvíjí organizační struktura. Nejvyšším orgánem je 

valná hromada či členská schůze, která volí a odvolává výbor, předsedu a ostatní funkcionáře, 

schvaluje změny stanov, schvaluje rozpočet, program, výroční zprávu atd. Valná hromada 

sportovní organizace je základním shromáţděním členů anebo delegátů, kteří uplatňují právo 

spoluúčasti na řízení sportovní organizace a na rozhodování o záleţitostech sportovní 

organizace. Valná hromada je tedy orgán, který má na starosti řízení celé organizace. Průběh 

valné hromady musí probíhat regulérně, aby splnila svůj účel. K tomu je zapotřebí 

respektovat několik procedurálních zásad. [5] 

Tyto zásady popisuje Kosík (2009, str. 65): „První procedurální zásadou je zásada 

správného svolávání valné hromady. Svolavatel valné hromady musí mít k tomuto úkonu 

kompetenci, vyplývající z textu stanov sportovní organizace. Pokud stanovy rovněţ určují 

způsob, jakým má být valná hromada svolána, je svolavatel povinen tento způsob dodrţet. Ke 

svolání valné hromady můţe dojít na základě termínu odvozeného z textu – v případě výroční 

valné hromady – a dále na základě splnění podmínek daných stanovami – v případě 

mimořádné valné hromady. Podmínkou poţadovanou pro svolání valné hromady můţe být 

kupříkladu ţádost kontrolního orgánu sportovní organizace či petice ze strany vymezeného 

minimálního počtu členů. Je vhodné, pokud stanovy určují minimální lhůtu, která musí 

uplynout mezi splněním podmínek pro svolání mimořádné valné hromady a termínem této 

mimořádné valné hromady.“ [5] 
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Ve stanovách jsou uvedeny pravomoci valné hromady, která uvádí Durdová (2002, str. 

95): 

 „Projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o stavu klubového majetku, 

práv a závazků, 

 projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady, 

 projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující 

období, 

 stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství 

zakládajícího člena klubu, výši ročního klubového příspěvku pro činné členy klubu, 

 schvaluje podmínky smluvního členství, 

 přijímá čestné členy klubu, 

 stanoví volební období orgánů, 

 volí členy výboru klubu, 

 volí a odvolává dozorčí radu, resp. revizory účtů, 

 rozhoduje o vstupu a vystoupení z klubu nebo ze spolkových sportovních institucí, 

 rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého vlastnictví, 

 rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov, 

 rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu.“ [2] 

Výkonný výbor je statutárním orgánem občanského sdruţení a má za úkol tyto 

činnosti: 

 zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 

 svěřené věci, 

 projednává to, co není svěřeno valné hromadě, 

 co je uvedeno ve stanovách. [5] 

Dozorčí rada je voleným orgánem valné hromady. Durdová charakterizuje tento orgán 

jako kontrolní a má na starosti tyto funkce (2002, str. 96): „Má oprávnění kontrolovat 

všechny účetní a finanční operace klubu, stav hospodaření s penězi, právy s majetkem klubu a 

podávat o tom zprávy výboru klubu a valné hromadě. Rozhodují o případném sporu o kvalitu 

právního, účetního nebo finančního dokladu. Zároveň navrhují v případě zjištění nedostatků 

nápravná opatření.“ [2] 
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Prezident občanského sdruţení je popisován Kosíkem (2009, str. 62): „Prezident je 

volen valnou hromadou. Má na starosti svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu, řídí 

zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně), uzavírá a sjednává písemně právní úkony 

jménem klubu a uzavírá pracovně právní vztahy.“ [5] 

Obrázek 3.1 Obecné schéma občanského sdruţení [2] 

 

Zdroj: DURDOVÁ, I. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2002. 121 s. ISBN 80-248-0130-2. 

K obecnému schématu občanského sdruţení Durdová uvádí (2002, str. 97): „Dozorčí 

rada je zakreslena mimo hlavní osu orgánů. Je to z toho důvodu, ţe její členové jsou voleni 

valnou hromadou pro funkci kontrolní, představují tzv. nezávislou kontrolu, tedy by neměli 

být členy jiných orgánů.“ [2]  

3.2 Akciová společnost 

3.2.1 Zaloţení a vznik 

Akciová společnost můţe být zaloţena dvěma a více zakladateli nebo i jedním 

zakladatelem, pokud je jím právnická osoba. 

Zakládá-li akciovou společnost dva a více zakladatelů, uzavřou zakladatelskou 

smlouvu akciové společnosti. Zakladatelská smlouva musí mít formu notářského zápisu. 



27 

 

Pokud akciovou společnost zakládá jediný zakladatel, zakládá společnost zakladatelskou 

listinou, která musí mít taktéţ formu notářského zápisu. [14] 

Proces zaloţení společnosti je ukončen aţ přijetím rozhodnutí předepsaných zákonem, 

a to: 

 rozhodnutí o zaloţení společnosti, 

 schválení stanov společnosti, 

 volba orgánů společnosti, jeţ je podle stanov oprávněna volit valná hromada. 

Tyto rozhodnutí příjme v případě zaloţení akciové společnosti s veřejnou nabídkou 

akcií ustavující valná hromada a v případě jednorázového zaloţení akciové společnosti 

zakladatelé akciové společnosti. [7] 

Součástí zakladatelské smlouvy i listiny je návrh stanov společnosti. Zakladatel nebo 

zakladatelé musí rozhodnout, zda bude společnost zaloţena na základě veřejné 

nabídky akcií nebo zaloţena bez veřejné nabídky akcií. Podle tohoto rozhodnutí se řídí i 

obsah zakladatelské smlouvy nebo listiny. Oba tyto dokumenty musí vţdy obsahovat: 

 obchodní firmu, sídlo a předmět podnikání, 

 navrhovaný základní kapitál akciové společnosti, 

 počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu akcií, určení, zda budou vydány akcie 

na jméno nebo akcie na majitele, popř. kolik akcií bude znít na jméno a kolik na 

majitele, mají-li být vydány různé druhy akcií, jejich název a popis práv s nimi 

spojených, 

 určení, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs akcie, způsob a lhůtu 

pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, 

 splácí-li se emisní kurs nepeněţitými vklady, určení předmětu nepeněţitého vkladu a 

způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jeţ se 

vydají za tento nepeněţitý vklad, 

 alespoň přibliţný údaj o výši nákladů, které v souvislosti se zaloţením společnosti 

vzniknou, 

 určení osoby spravující splacené vklady, 

 návrh stanov. [14] 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&refresh=yes&levelid=ob_132.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&refresh=yes&levelid=ob_132.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&refresh=yes&levelid=ob_124a.htm
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V případě, ţe je společnost zaloţena na základě veřejné nabídky akcií, musí dále 

zakladatelská smlouva podle obchodního zákoníku obsahovat následující údaje: 

 místo a dobu upisování akcií, která nesmí být kratší neţ dva týdny, 

 postup při upisování akcií, zejména, zda účinnost upisování akcií při dosaţení nebo 

překročení navrhované výše základního kapitálu bude posuzována podle toho, kdy k 

upsání akcií došlo, popřípadě zda bude moţno krátit jednotlivým upisovatelům, kteří 

upíší akcie ve stejné době, počet upsaných akcií podle poměru jmenovitých hodnot 

jimi upsaných akcií, 

 připouštějí-li zakladatelé upisování akcií převyšujících navrhovaný základní kapitál, 

postup při takovém upsání, 

 určení, ţe zájemci mohou splácet emisní kurs akcie pouze peněţitými vklady, 

 místo, dobu, popřípadě účet banky pro splácení emisního kursu, 

 emisní kurs upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; (emisní kurs musí být pro 

všechny upisovatele stejný, není-li stanoveno zákonem jinak), 

 způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání. [7] 

  Na ustavující valné hromadě se rozhoduje o zaloţení společnosti, schvalují se stanovy 

a volí se orgány společnosti. Z ustavující valné hromady je pořízen zápis, který je notářský 

ověřen, a slouţí jako doklad pro zápis v obchodním rejstříku. Návrh na zápis do obchodního 

rejstříku podává představenstvo a podepisují ho všichni členové představenstva. 

Při zaloţení akciové společnosti bez výzvy k upsání akcií (jednorázové neboli 

simultánní zaloţení), je navrhovaný základní kapitál vytvořen zcela z vkladů zakladatelů. 

Není potom potřeba ani veřejná nabídka akcií ani konání ustavující valné hromady. Její právní 

postavení mají zakladatelé, kteří rozhodnou o zaloţení společnosti, schválí její stanovy a zvolí 

orgány. Rozhodnutí zakladatelů v působnosti valné hromady musí být obsaţeno jiţ v 

zakladatelské smlouvě a pro rozhodnutí o zaloţení společnosti není nutno splacení 30 % 

jmenovité hodnoty akcií a emisního áţia. 

Rejstříkový soud provede zápis akciové společnosti, pokud se řádně konala ustavující 

valná hromada, je-li její konání předepsáno, upisovatelé upsali celý navrhovaný základní 

kapitál a splatili emisní áţio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty všech akcií, jejichţ emisní 

kurs je splácen peněţitými vklady, byly schváleny stanovy společnosti a zvoleni členové 

orgánů společnosti, stanovy nejsou v rozporu se zákonem a byla uveřejněna veřejná nabídka 
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akcií a prospekt akcie v souladu se schválením komise pro cenné papíry, jde-li o společnost 

zaloţenou na základě veřejné nabídky akcií. Návrh na zápis podává představenstvo akciové 

společnosti a podepisují je všichni jeho členové. K návrhu musí být připojena zakladatelská 

smlouva (zakladatelská listina), stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí o schválení stanov, 

notářský zápis dosvědčující konání ustavující valné hromady, popř. posudek znalce nebo 

znalců na ocenění nepeněţitých vkladů, prospekt akcie schválený komisí pro cenné papíry, 

veřejná nabídka akcií a další listiny, které osvědčují skutečnosti, které mají být do obchodního 

rejstříku zapsány. Společnost vzniká k okamţiku zápisu do obchodního rejstříku. [14] 

3.2.2 Stanovy 

Nezbytným dokladem, který je vyhotovován pro potřeby zaloţení společnosti, 

jsou stanovy. Stanovy společnosti musí obsahovat: 

 obchodní jméno a sídlo společnosti, 

 předmět podnikání, 

 výše základního kapitálu a způsob splácení akcií, 

 počet a jmenovitou hodnotu akcií, jakoţ i určení, zda akcie znějí na jméno nebo na 

majitele, 

 způsob svolávání valné hromady, její působnost a rozhodování, 

 počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů a vymezení působnosti a 

rozhodování, 

 výši počátečního rezervního fondu a výši, kterou se bude ročně doplňovat, 

 způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty, 

 důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie, 

 způsob zvyšování a sniţování základního kapitálu, 

 postup při doplňování a změně stanov. [9] 

3.2.3 Organizační struktura 

Valná hromada akciové společnosti jako její vrcholný orgán má za úkol zejména: 

 rozhodování o změně stanov, 

 rozhodování o zvýšení či sníţení základního jmění, 

 rozhodování o vydání dluhopisů a vymezení práv s nimi spojených, 
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 volbu a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, ţe jsou voleni a 

odvolání dozorčí radou, 

 volbu a odvolání dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů 

dozorčí rady, 

 schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a 

v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení 

zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, 

 rozhodování o zřízení, zrušení, postavení a působnosti jiných orgánů společnosti, 

 stanovení odměny členů představenstva a dozorčí rady, 

 rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně 

určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 

 rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o 

změně právní formy, 

 rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné 

hromady. [1] 

Dozorčí radu a představenstvo popisuje Čáslavská (2000, str. 75): „Dozorčí rada 

dohlíţí na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 

společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlíţet do všech dokladů a zápisů 

týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu 

se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními 

předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Z vymezení obchodního zákoníku je chápána 

jako kontrolní orgán. 

Představenstvo je statutární orgán, jenţ řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. 

Představenstvo rozhoduje o všech záleţitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo 

stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Nevyplývá-li ze stanov 

něco jiného, za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kaţdý člen představenstva. 

Členové představenstva, kteří zavazují společnost, a způsob, kterým tak činí, se zapisují do 

obchodního rejstříku. Z dikce obchodního zákoníku je chápáno jako řídící orgán.“ [1] 

Durdová definuje vrcholový management jako (2002, str. 93): “Vrcholový 

management představuje profesionální operativní řízení společnosti. Vymezení činnosti jiţ 

není dáno obchodním zákoníkem, ale formuje se vzhledem ke konkrétní povaze činnosti 
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společnosti. U sportovních klubů začíná diferenciace organizačních struktur právě při 

organizování jeho profesionálního managementu.“ [2] 

Obrázek 3.2 Obecné schéma akciové společnosti 

 

Zdroj: DURDOVÁ, I. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2002. 121 s. ISBN 80-248-0130-2. 

3.3 Pouţité výzkumné techniky a metody 

K vypracování bakalářské práce je vyuţita metoda rozhovoru s představitelem SSK 

Vítkovice. Představitelem SSK Vítkovice byly poskytnuty cenné informace, materiály a 

dokumenty týkající se organizační struktury a finančního zabezpečení SSK Vítkovice. 

V bakalářské práci je taktéţ vyuţita metoda práce s dokumenty, kde byly pouţity veškeré 

podstatné a ucelené informace získané z SSK Vítkovice.  

3.3.1 Rozhovor 

Metoda rozhovoru je zaloţena na přímém dotazování tedy na verbální komunikaci 

výzkumného pracovníka s respondentem nebo s více respondenty. Je pravděpodobně 
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nejdůleţitější, nejnáročnější, nejstarší a nejčastěji pouţívanou metodou pro získávání 

informací. Způsoby uţití této metody rozlišujeme podle několika kriterií. 

Podle počtu osob, které se rozhovoru účastní: 

 Individuální - rozhovor probíhá pouze s jednou osobou. 

Rozhovor individuální dále dělíme: 

a) Měkký – navození stavu pohod, důvěr, volnosti otázek i odpovědí, dotazovaný se můţe 

takzvaně vypovídat. 

b) Tvrdý – dotazovatel se chová autoritativně, přísně vyţaduje přesné odpovědi na přesně 

stanovené otázky. 

c) Neutrální – je uţíván nejčastěji, vchází se z předpokladu, ţe respondent má zájem 

vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu, dotazovatel zabezpečuje dosaţení cíle 

rozhovoru. 

 Skupinové – hromadný rozhovor, kdy se účastníci vzájemně inspirují, doplňují, vyjadřují 

analogické zkušenosti nebo rozdílné názory, z nichţ se často dozvíme více, neţ při 

rozhovorech individuálních. Získané poznatky je však těţší zpracovat, protoţe někdy 

mluví více lidí najednou, skáčou si do řeči apod. Při výzkumu je také potřeba počítat 

s veřejným míněním i s míněním tzv. názorových vůdců. 

Podle struktury otázek se rozlišuje rozhovor: 

 Standardizovaný rozhovor probíhá podle otázek, jejichţ znění a pořadí jsou přesně 

určeny a alternativy odpovědí jsou předem připraveny (je to vlastně dotazník zadávaný 

ústní formou). Jeho výsledky jsou snáze zpracovatelné, ale míra poznatků je poměrně 

nízká. 

 Polostandardizovaný rozhovor rovněţ nabízí respondentovi alternativní odpovědi, ale 

výzkumník klade doplňující a upřesňující otázky. 

 Nestandardizovaný, volný rozhovor probíhá pruţněji. I zde si výzkumný pracovník 

musí připravit základní okruhy otázek, které bude klást, ale jejich obsah, pořadí a 

formulace závisí na tazateli, který se přitom nemusí drţet ţádného schématu. 

Rozhovor můţe dále rozdělit: 

 Rozhovor zjevný – výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi cíl své 

návštěvy, vyţádá si jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky a zaznamenává odpovědi. 
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 Rozhovor skrytý – vylučuje jakékoli přímé zaznamenávání odpovědí a respondent nemá 

ponětí o skutečném cíli rozhovoru. 

Hlavním problémem metody rozhovoru je zaznamenávání odpovědí. Absolutní 

přesnost rozhovoru zaručí pouze magnetofonový pásek či videozáznam. Ale toto 

zaznamenávání můţe značně ovlivnit atmosféru rozhovoru. Při pouţití skrytého mikrofonu 

vyvstanou zase problémy právní a mravní (etické). Těmto problémům se výzkumník můţe 

vyhnout dobře připraveným záznamovým archem, kdy se obejde bez těchto technických 

pomůcek.  

3.3.2 Práce s dokumenty 

U této techniky výzkumu musíme brát v úvahu, ţe informace byly sebrány v terénu a 

uţ určitým způsobem zpracovány. Informace musíme z dokumentu správně vybrat a 

analyzovat z hlediska potřeb našeho výzkumu. Dokumenty vybíráme podle potřeb výzkumu a 

bereme v úvahu jejich kvalitu, protoţe obsaţené informace mohou být určitým způsobem 

zkreslené. 

Co rozumíme dokumentem? 

 úřední záznamy, výkazy, soudní akta, zápisy z porad, - všechny dokumenty, které vznikly 

s cílem shromáţdit určité údaje, 

 osobní dokumenty – deník, dopisy, paměti, kroniky, autobiografie, 

 dokument statistického charakteru, 

 jiná hmotně fixovaná sdělení – novinové a časopisecké články, kroniky, filmy, atp. [3] 

K vypracování bakalářské práce jsem uskutečnil rozhovory s výkonným ředitelem 

Oldřichem Zvolánkem a ekonomickou ředitelkou Ing. Janou Steinbauerovou. Probíhaly 

formou individuálního, neutrálního, nestandardizovaného a zjevného rozhovoru. K práci 

s dokumenty jsem měl k dispozici stanovy SSK Vítkovice. 
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4 Analýza organizační struktury a finančního 

zabezpečení SSK Vítkovice 

Tato kapitola pojednává o organizační struktuře a finančním zabezpečení. Organizační 

struktura představuje jasné rozdělení pravomocí a funkcí jednotlivých orgánů. Správné 

sloţení organizační struktury pomáhá k lepšímu rozdělení činností a k efektivnějšímu 

dosahování poţadovaných cílů. Jedním z hlavních úkolů sportovní organizace je finančně 

zabezpečit svou činnost. 

Následující kapitola se zabývá organizační strukturou SSK Vítkovice. 

4.1 Organizační struktura SSK Vítkovice 

Sdruţení sportovních klubů Vítkovice je právnickou osobou charakteru občanského 

sdruţení s vlastní právní subjektivitou. Jejím předmětem činnosti je organizovat, řídit a 

propagovat tělovýchovný a sportovní proces, zpřístupňovat různé formy tělesné a sportovní 

výchovy hlavně mládeţi, ale také občanům tělesně postiţeným a dále také podnikatelské 

aktivity. 

Kluby sdruţené v SSK Vítkovice jsou: 

 atletika, 

 basketbal, 

 box, 

 cyklistika, 

 turistika, 

 silový trojboj, 

 národní házená, 

 horolezectví, 

 asociace sportu pro všechny, 

 jachting, 

 moderní gymnastika, 

 klub SSK Vítkovice neslyšících. 
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SSK Vítkovice se snaţí plnit hlavní úkoly, jako jsou vytváření předpokladů k rozvoji 

sportu a tělovýchovy ve sdruţených oddílech a odborech a pro tuto činnost získávat členy 

z řad občanů. Dále pečovat o zvyšování sportovní výkonnosti a rozvoje fyzické zdatnosti 

svých členů a zabezpečovat kvalitní podmínky pro vlastní sportovní přípravu, včetně školení, 

seminářů a výuky trenérů, cvičitelů, rozhodčích a dalších funkcionářů. K uspokojení zájmů a 

potřeb také rozvíjí různé kulturní a společenské činnosti a pořádá sportovní a kulturní akce. 

Obr. 4.1 Organizační struktura SSK Vítkovice  

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2011  
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Organizační struktura je vytvořena tak, aby byla co nejvíc v souladu s hlavním 

předmětem své činnosti, snadnou koordinací s organizováním a řízením. Orgány SSK 

Vítkovice jsou valná hromada, výkonná rada, revizor účtů a výbory sdruţených odborů a 

oddílů. 

4.1.1 Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem SSK Vítkovice, která je tvořena delegáty 

jednotlivých oddílů a odborů starších 18-ti let. Je svolávána jednou ročně Výkonnou radou, 

která musí svolání oznámit dva měsíce předem společně se dnem, místem a programem 

konání. Valná hromada je také svolána povinně poţádá-li o to více jak 1/3 členů. 

Mezi pravomoci valné hromady přísluší zejména: 

 rozhodnutí a změně názvu sdruţení, 

 rozhodnutí o změně stanov, 

 volba a odvolání Výkonné rady, 

 volba a odvolání revizora účtů, 

 rozhoduje o zaloţení jiného právního subjektu nebo účastnictví SSK Vítkovice 

v jiných právnických subjektech, 

 rozhodnutí o zániku SSK Vítkovice, 

 rozhodnutí o zcizení a zatěţování nemovitostí, 

 schvalování roční účetní závěrky, 

 další otázky, které do které působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo stanovy 

SSK Vítkovice. 

Jednání valné hromady řídí předseda, kterého si zvolí společně se zapisovatelem, 

dvěma ověřovateli zápisu a osobami pověřené sčítáním hlasů. O průběhu jednání je pořízen 

zápis podepsaný předsedou a ověřovateli. 

Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů 

oddílů a odborů. Za kaţdý oddíl a odbor je přítomen jeden delegát plus další delegát za 

kaţdých 100 členů oddílů a odborů majících zaplacené klubové příspěvky za příslušné 

období. Pokud se nedostaví nadpoloviční většina, je svolána Výkonnou radou náhradní valná 

hromada, která se musí uskutečnit do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původní svolaná 
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valná hromada. Program konání musí být nezměněn a valná hromada je způsobilá usnášení 

bez ohledu na počet přítomných delegátů. 

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných delegátů. Výjimkou je 

rozhodování o prodeji nemovitostí, kde je potřeba dvě třetiny hlasů všech delegátů. Hlasování 

probíhá veřejně, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 

4.1.2 Výkonná rada 

Statutárním a výkonným orgánem SSK Vítkovice je Výkonná rada, která zajišťuje a 

vede chod celé organizace. Je nejvyšším orgánem SSK Vítkovice v době mezi konáním 

valných hromad. Výkonná rada je tří členná ve sloţení výkonný ředitel, sportovní ředitel a 

ekonomický ředitel. Všichni členové jsou voleni na čtyři roky Valnou hromadou SSK 

Vítkovice. Navenek radu zastupuje v plném rozsahu výkonný ředitel samostatně nebo 

sportovní ředitel a ekonomický ředitel společně. 

Výkonná rada má především tyto pravomoci: 

 posuzuje konkrétní směry činnosti SSK Vítkovice a dohlíţí na jejich provedení, 

 vyţadují-li to zájmy SSK Vítkovice, svolává mimořádnou Valnou hromadu a navrhuje 

Valné hromadě potřená opatření, 

 přezkoumává a schvaluje roční účetní závěrku a hospodaření SSK Vítkovice a 

předkládá ji ke schválení Valné hromadě, 

 navrhuje rozpočet SSK Vítkovice a předkládá jej ke schválení Valné hromadě, 

 předkládá zprávy o činnosti Valné hromadě, 

 vykonává funkci Valné hromady v obchodních společnostech, ve kterých je SSK 

Vítkovice jediným společníkem (zakladatelem), 

 rozhoduje o vzniku nového oddílu a odboru a také o jeho zrušení. 

Výkonné radě dále přísluší: 

 přijímat a uvolňovat zaměstnance SSK Vítkovice, 

 vést disciplinární řízení proti členům SSK Vítkovice, 

 připravovat návrhy plánu činnosti a rozpočet SSK Vítkovice, 

 dbát o rozvoj a profesionalitu SSK Vítkovice, 

 schvalovat soupisky a nominace svých členů pro soutěţe v mezinárodním styku, 
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 projednávat a rozhodovat o uvolnění svých registrovaných členů do jiných klubů 

zúčastněných ve svazových soutěţích a schvalovat uvolnění registrovaných členů pro 

zahraniční angaţmá, 

 schvalovat návrhy na nové sloţení realizačních týmů a jejich odměňování, 

 určovat podmínky a obsah smluv se sportovci, 

 vést ekonomickou, daňovou, personální a mzdovou agendu SSK Vítkovice, 

 schvalovat podpisový, organizační a pracovní řád a všechny ostatní vnitřní 

organizační předpisy. 

Výkonná rada se schází nejméně jednou týdně a svolává ji výkonný ředitel. Svolávat 

mohou také ostatní členové na základě pověření výkonným ředitelem. Aby byla výkonná rada 

schopná usnášení, je potřeba aby její členové byli řádně a včas písemně pozvání a jsou 

přítomni alespoň dva členové. K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech 

členů Výkonné rady. 

4.1.3 Revizor účtů 

Revizor účtů je kontrolní orgán SSK Vítkovice, kterého volí Valná hromada na období 

čtyř let. Revizor účtů je oprávněn se zúčastnit jednání Valné hromady a také Výkonné rady. 

Výkon funkce revizora účtů je nezastupitelný. 

Mezi úkoly revizora účtu patří: 

 nahlíţí do účetních a obchodních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsaţené 

údaje, 

 přezkoumává roční účetní závěrku, 

 podává zprávy Valné hromadě. 

4.1.4 Výbory oddílů a odborů 

Sportovní oddíly, odbory a sportovní kluby, které se dobrovolně sdruţily pod 

společným názvem SSK Vítkovice, aby se svou činností účastnili na poslání, úkolech a cílech 

SSK Vítkovice. Jednotlivé oddíly a odbory uţívají společný název SSK Vítkovice a mohou 

před tento název umístit název svého sportovního oddílu. Případné doplnění názvu o jména 

sponzora schvaluje Výkonná rada SSK Vítkovice. 
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Tréninkový proces a soutěţní činnost si kaţdý sportovní oddíl a odbor organizuje 

samostatně podle pravidel daného sportovního odvětví. Výbory se schází zpravidla jednou 

měsíčně a jeho práci řídí volený předseda. 

Výbor oddílu a odboru má za úkol: 

 navrhuje přijetí za člena oddílu a odboru, 

 navrhuje disciplinární řízení proti svým členům, 

 připravuje návrhy svého plánu činnosti a rozpočtu, 

 navrhuje výši oddílových a odborových příspěvků, případně dalších poplatků, 

 předkládá iniciativní návrhy k rozhodnutí členské schůzi, 

 předkládá zprávy a informace o své činnosti členské schůzi oddílu a odboru a 

Výkonné radě SSK Vítkovice, 

 projednává s Výkonnou radou SSK Vítkovice podmínky uţívání majetku SSK 

Vítkovice, 

 připravuje soupisky a nominace svých členů pro svazové soutěţe a předkládá je 

Výkonné radě ke schválení, 

 projednává uvolnění svých registrovaných členů do jiných oddílů zúčastněných ve 

svazových soutěţích (včetně uvolnění do zahraničí) a předkládá je Výkonné radě ke 

schválení, 

 navrhuje trenérské a cvičitelské působení v oddílu a odboru, sloţení realizačních týmů 

a navrhuje jejich odměny Výkonné radě SSK Vítkovice, 

 navrhuje podmínky a obsah hráčských smluv svých členů, projednává s Výkonnou 

radou SSK Vítkovice změny rozpočtu a stavu hospodaření, dojde-li ke změně poměru 

rozpočtových prostředků nebo z jiných váţných důvodů. 

Nejvyšším orgánem sportovních odborů a oddílů je jeho členská schůze, která se 

skládá z jeho členů starších 18-ti let. Členská schůze se koná jednou ročně, ale v případě 

potřeby i vícekrát. Mezi pravomoci členské schůze patří například volit své zástupce na 

Valnou hromadu SSK Vítkovice, volit a odvolávat předsedu a další členy výboru oddílu a 

odboru, stanovit hlavní směry činnosti, schvalovat plán činnosti a rozpočet a dát podnět 

k disciplinárnímu řízení. 
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4.2 Cíle klubu 

SSK Vítkovice má především tyto hlavní cíle: 

Ekonomické cíle 

 V této oblasti jde především o udrţení kvalitní spolupráce s městem Ostrava, které je 

velmi důleţitým finančním zdrojem pro SSK Vítkovice, bez které by SSK Vítkovice 

nemohlo ve své činnosti dále pokračovat. 

 Důleţitým cílem SSK Vítkovice je sniţovat náklady na provoz jednotlivých areálů a 

ušetřené finanční prostředky vyuţít na samotnou sportovní činnost. 

 Mezi cíle jednotlivých sdruţených klubů SSK Vítkovice patří zejména získání nových 

finančních zdrojů, zejména nových sponzorů, a následně také udrţení stávajících 

sponzorů. Co se týče stávajících sponzorů, snahou jednotlivých klubů je prohloubit a 

rozšířit vzájemnou spolupráci se sponzorskými subjekty. 

Sportovní cíle 

 Ve sportovní oblasti si organizace klade za cíl především poskytovat sdruţeným 

klubům co nejlepší sportovní podmínky – kvalitní modernizované sportovní areály, 

modernizace nářadí a náčiní, dostupnost rehabilitačních a regeneračních sluţeb, čistota 

toalet, sprch a moţnosti občerstvení. Hlavní snahou je tak lepší komfort jak pro 

sportovce, tak diváky. 

 Podpora mládeţe v tělovýchově a sportu. Především jde o spolupráci SSK Vítkovice 

s ostravskými základními školami a sportovním Gymnáziem Dany a Emila 

Zátopkových. 

 Cílem jednotlivých sportovních klubů je větší zapojení mládeţe do sportovní činnosti 

a následný výběr a výchova mladých sportovních talentů. 

 Jednotlivé sdruţené kluby mají za cíl přivést nové zkušené a kvalitní trenéry a 

pokračovat ve zvyšování kvalifikace trenérů. 

 

  



41 

 

4.3 Příjmy SSK Vítkovice 

Forma financování je důleţitou otázkou kaţdé sportovní organizace. Činnost SSK 

Vítkovice zabezpečují zejména dotace města Ostrava, dotace ze státního rozpočtu, sponzorské 

subjekty a sportovní svazy jednotlivých sportovních odvětví. Tato kapitola se zabývá 

analýzou příjmů a výdajů v rámci financování SSK Vítkovice, kde uvedené částky jsou 

zaokrouhlené na tisíce. 

Dotace města 

Nejdůleţitějším finančním zdrojem pro SSK Vítkovice je město Ostrava 

prostřednictvím dotací. V roce 2010 město Ostrava dotovala třinácti vrcholových sportů, mezi 

které rozdělila 51,5 miliónů Kč a pro rok 2011 bude rozděleno 56 miliónů Kč do čtrnácti 

sportovních organizací. Mezi tyto sportovní organizace patří také SSK Vítkovice, které 

obdrţelo poslední rok 2,72 miliónů Kč. V roce 2011 bude finanční podpora pro SSK 

Vítkovice mírně navýšena a obdrţená částka tak bude činit 2,8 miliónů Kč. Sice došlo oproti 

minulému roku k mírnému navýšení, přesto však největší objem peněţních prostředků putuje 

do hokejového klubu HC Vítkovice Steel a fotbalového klubu FC Baník Ostrava, kteří obdrţí 

po 16 miliónech Kč. Zbylé finanční prostředky jdou do ostatních vrcholových sportovních 

klubů jako jsou basketbalový klub NH Ostrava, volejbalový klub DHL Ostrava, Boxing Club 

Ostrava, házená DHC Sokol Poruba, baseball SKSB Ostrava, florbalový klub 1.SC Vítkovice 

a FBC Ostrava, 1. Judo Club Baník Ostrava, zápasníci ve volném stylu TJ Sokol Vítkovice, 

extraliga volejbalu ţen a extraliga stolního tenisu muţů Tělovýchovná jednota Mittal Ostrava. 

SSK Vítkovice patří mezi kaţdoroční ţadatele o granty města Ostrava zaměřené na 

významné sportovní akce. Na významné sportovní akce roku 2011 je uvolněno 18,038 

miliónu Kč. V letošním roce 2011 se přihlásilo 254 ţadatelů, podpořeno bude 231 projektů. 

Pro SSK Vítkovice to bude činit 50 000 Kč pro Shimano Cup Ostrava 2011 (Memoriál Jana 

Veselého), 40 000 Kč pro Pohár města Ostravy v moderní gymnastice 2011 a 30 000 Kč pro 

Ostravský běţecký pohár mládeţe 2011. 

Další příjmy SSK Vítkovice získávají pomocí kapitačních plateb města Ostrava, které 

jsou poskytovány subjektům zabývajícím se sportovními a tělovýchovnými aktivitami. Tyto 

finanční prostředky slouţí k přímému zapojení dětí a mládeţe do pravidelné tělovýchovné a 

sportovní činnosti v jejich volném čase. Výše finančních prostředků se odvíjí podle počtu 

registrovaných sportovců. SSK Vítkovice od města obdrţí 484 000 Kč. 
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SSK Vítkovice také podala ţádost o dotaci v oblasti systematické sportovní a 

tělovýchovná celoroční činnost (nikoliv nahodilé aktivity) sportovních subjektů, jejichţ cílem 

je vytvoření zázemí - podmínek pro sportovní činnost dětí a mládeţe a činnost sportovních 

subjektů, které se systematicky zabývají výchovou talentované sportovní mládeţe, které svou 

činností dosahují vynikajících výsledků a současně jsou sportovními centry mládeţe s 

akreditací MŠMT nebo sportovními základnami ČOS, v rámci své činnosti smluvně 

spolupracují se sportovními subjekty dlouhodobě dosahujícími vynikajících výsledků v 

nejvyšších sportovních soutěţích v České republice a výrazně reprezentujících statutární 

město Ostrava. Na systematickou sportovní a tělovýchovnou celoroční činnost obdrţí dotaci 

100 000 Kč a na sportovní centra mládeţe s akreditací MŠMT částku 600 000 Kč. 

Dotace kraje 

Kraje představují významný finanční zdroj pro tělovýchovu a sport. Moravskoslezský 

kraj patří v celorepublikovém srovnání na poslední místo ţebříčku ve výši dotací. Ročně tak 

Moravskoslezský kraj přerozděluje pouhých 5 miliónů korun na podporu tělovýchovy a 

sportu pro celý kraj, coţ je však nedostačující částka a naprostá většina sportovních 

organizací a klubů na finanční prostředky z tohoto zdroje nedosáhne. SSK Vítkovice patří 

mezi ty sportovní organizace, které na prostředky kraje příliš spoléhat nemohou. 

Dotace ze státního rozpočtu 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu společně s prostředky města Ostrava tvoří 

většinu příjmů SSK Vítkovice. Dotace ze státního rozpočtu jsou zaměřeny především na 

podporu sportovních středisek, sportu pro zdravotně postiţené, různé sportovní akce a další. 

Mezi sportovní akce, které jsou dotovány ze státního rozpočtu patří především Zlatá tretra. 

Celkové dotace ze státního rozpočtu za rok 2010 činili 13 340 000 Kč. 

Souhrn dotací ze státního rozpočtu, města Ostrava a kraje činily za rok 2010 částku 

26 000 000 Kč. 

Příjmy z podnikatelské činnosti 

Mezi podnikatelskou činnost SSK Vítkovice se řadí nabízení sportovních reklam, 

pronájmy kancelářských prostorů, pronájmy sportovišť a také příjmy z pořádání různých 

sportovních akcí. Největší příjmy plynou ze sportovní akce Zlatá tretra. Kde například příjmy 
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na vstupném za rok 2010 činily 1 157 000 Kč. Celkové příjmy z podnikatelské činnosti SSK 

Vítkovice v loňském roce dosahovaly částky 5 296 000 Kč. 

Příjmy ze zdrojů ČSTV 

V minulosti patřily finanční prostředky od ČSTV mezi hlavní příjmy SSK Vítkovice a 

tvořily podstatnou část rozpočtu. Ročně bylo přiděleno SSK Vítkovice kolem 500 tisíc Kč na 

hlavní činnost a ČSTV také navíc financoval 70% nákladů na energii a údrţbu. Za poslední 

roky tento zdroj příjmů značně klesl. Hlavním důvodem je krize akciové společnosti Sazka, 

hlavního sponzora tělovýchovy a sportu, od které čerpalo finanční prostředky také SSK 

Vítkovice. 

Finanční potíţe Sazky pocítilo SSK Vítkovice od roku 2008, kdy se příjmy zmenšily o 

50%. I přes sliby o zlepšení této nepříznivé situace příjmy následující rok poklesly na 30% 

z částky roku 2008. V roce 2010 SSK Vítkovice obdrţely od ČSTV finanční prostředky ve 

výši 195 000 Kč. 

Členské příspěvky 

SSK Vítkovice v součastné době má 1695 členů. Členské příspěvky se platí jednou 

ročně ve výši 50 Kč. Tato částka je velmi malá a pro dnešní situaci SSK Vítkovice 

nedostačující, proto Valná hromada plánuje na další schůzi jednání o navýšení této částky 

alespoň na 100 Kč na jeden rok.  

 Členové jednotlivých sportovních odvětví dále platí oddílové příspěvky, jejichţ výši si 

kaţdý oddíl určuje samostatně. Například Atletický klub SSK Vítkovice má výši oddílových 

příspěvků 2000 Kč na rok. Celková částka členských příspěvků včetně oddílových příspěvků 

atletického klubu za rok 2010 činila 582 000 Kč.  
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Tab. 4.1 Počet členů jednotlivých sdruţených klubů a jejich celkové členské příspěvky 

Sportovní odvětví Počet členů Členské příspěvky (celkem) 

Atletika 693 34 650 Kč 

Basketbal 40 2000 Kč 

Box 43 2150 Kč 

Cyklistika 59 2950 Kč 

ASPV 217 10 850 Kč 

Turistika 176 8800 Kč 

Jachting 32 1600 Kč 

Horolezectví 72 3600 Kč 

Silový trojboj 52 2600 Kč 

Gymnastika 86 4300 Kč 

házená 105 5250 Kč 

Klub neslyšících 120 6000 Kč 

Celkem 1695 členů 84 750 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

Graf 4.1 Rozdělení členů SSK Vítkovice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

41%

2%
3%4%13%

10%

2%

4%

3%

5%

6%

7%
Rozdělení členů SSK Vítkovice

Atletika
Basketbal
Box
Cyklistika
ASPV
Turistika
Jachting
Horolezectví
Silový trojboj
Gymnastika
Házená
Klub neslyšících



45 

 

Dary 

Finanční dary pro SSK Vítkovice tvoří také poměrně velkou částku, která samozřejmě 

pomáhá chodu organizace. Za rok 2010 dary činili 1 473 000 Kč. 

Graf 4.2 Hlavní příjmy SSK Vítkovice v roce 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 
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Příjmy jednotlivých klubů 

Celkové příjmy SSK Vítkovice slouţí k uhrazení pronájmu městského sportovního 

areálu, energii, spotřebu materiálu, cestovné, ubytování a další. Zbylé finanční prostředky 

jsou dále přerozděleny mezi jednotlivé sportovní odvětví sdruţené v SSK Vítkovice. 

Jednotlivé sportovní kluby podléhající SSK Vítkovice získávají samostatně i další finanční 

prostředky. Mezi hlavní příjmy klubů patří příjmy z reklam a sponzoringu, dotace sportovních 

svazů, jiţ výše zmíněné oddílové příspěvky a příjmy z prodeje hráčů a závodníků. K SSK 

Vítkovice patří 12 sdruţených klubů, proto byly popsány příjmy především Atletického klubu 

SSK Vítkovice, který má nejširší členskou základnu a je povaţován za nejprestiţnější sport 

z této pestré nabídky sportů spadajících pod SSK Vítkovice. 

Rozpočet Atletického klubu SSK Vítkovice byl na rok 2010 1 800 000 Kč. Tuto 

částku se atletický klub snaţí pokrýt především finančními prostředky prostřednictvím 

sponzorských smluv, dotací města Ostrava, dotací atletického svazu a členskými příspěvky. 

Příjmy z jednotlivých sportovních svazů 

Mezi klubové zdroje finančních prostředků patří finance od jednotlivých sportovních 

svazů. U Atletického klubu SSK Vítkovice se výše těchto dotací pohybuje okolo 180 tisíc na 

jeden rok. Jedná se o dotaci „Podpora reprezentace a mládeţe“ a kaţdoročně se vypočítává 

podle počtu členů v reprezentačním výběru České republiky z předchozího roku. 

Ostatní kluby dostávají od svých svazů značně menší částku, která se pohybuje od 

5000 Kč do 8000 Kč. Samozřejmě je zde potřeba brát v úvahu rozdílnou šíři členské základny 

a především niţší popularizaci jiných sportovních odvětví. 

Příjmy sponzorů 

Sdruţené kluby SSK Vítkovice si vyjednávají sponzorské partnery samy. V případě 

úspěšné dohody o spolupráci je sponzorská smlouva poté vedena přes Výkonnou radu SSK 

Vítkovice. Veškeré finanční prostředky jdou samotným klubům, které s nimi nakládají podle 

vlastního uváţení. 

Příjmy ze sponzorských vztahů zajišťují Atletickému klubu SSK Vítkovice zhruba 

20% rozpočtu. Částka se poslední roky výrazně měnila vlivem celosvětové krize. Částka se 

tak pohybuje v širokém rozpětí mezi 50 000 Kč aţ 500 000 Kč. Nyní SSK Vítkovice věří ve 
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stabilizaci a samozřejmě v co největší podporu sponzorů. Za rok 2010 příjmy činily 450 000 

Kč. 

Atletický klub SSK Vítkovice nabízí sponzorům: 

 Uvádění partnera při ţivém televizním přenosu. 

 Uvádění partnera při televizním přenosu ze záznamu. 

 Na tiskovkách na panelu za předsednickým stolem. 

 V průběhu sportovních akcí reklamní spoty na světelných tabulích. 

 Partneři obdrţí daný počet volných vstupenek na sportovní akci. 

 Partneři obdrţí VIP vstupenky na sportovní akce. 

 Reklamu na dresech atletů (pouze hlavní sponzor). 

Obr. 4.2 Umístění reklamy na dresech atletů 

 

Zdroj: Getphoto.cz [online]. 2007 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://web.getphoto.cz/ >.  
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 Reklamní plochy na oplocení Vítkovického areálu. 

Obr. 4.3 Reklamní plochy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

 Reklamu na propagačních materiálech 

Obr. 4.4 Plakát sportovní akce 

 

Zdroj: Atletika SSK Vítkovice [online]. 2008 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ssk-vitkovice.cz/>. 
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 Umístění reklamy na webových stránkách atletického klubu. 

Obr. 4.5 webové stránky 

 

Zdroj: Atletika SSK Vítkovice [online]. 2008 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ssk-vitkovice.cz/>.  
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Hlavní partneři Atletického klubu SSK Vítkovice: 

 Město Ostrava 

Obr. 4.6 Logo města Ostrava 

 

Zdroj: Atletika SSK Vítkovice [online]. 2008 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ssk-vitkovice.cz/>. 

 JC Trans s.r.o. 

Obr. 4.7 Logo dopravní společnosti JC Trans 

 

Zdroj: Atletika SSK Vítkovice [online]. 2008 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ssk-vitkovice.cz/>. 

 Therm s.r.o. 

Obr. 4.8 Logo stavební firmy Therm 

 

Zdroj: Atletika SSK Vítkovice [online]. 2008 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ssk-vitkovice.cz/>. 

 Unicon Ostrava s.r.o. 

Obr. 4.9 Logo firmy Unicon Ostrava s.r.o. 

 

Zdroj: Atletika SSK Vítkovice [online]. 2008 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ssk-vitkovice.cz/>. 
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 Sportovní a Liniové Stavby Morava s.r.o. 

Obr. 4.10 Logo firmy Sportovní a Liniové Stavby Morava s.r.o. 

 

Zdroj: Atletika SSK Vítkovice [online]. 2008 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ssk-vitkovice.cz/>. 

Příjmy z prodeje závodníků a hráčů 

Příjmy z prodeje závodníků a hráčů nejsou pro klubový rozpočet atletického klubu tak 

výrazné jako v jiných sportech. Za průměrné atlety se pohybuje získaná částka mezi 20 000 – 

25 000 Kč. Za vrcholového atleta se částka navyšuje. Například v roce 2009 přestoupila 

úspěšná vrcholová sportovkyně Denisa Rosolová z Atletického klubu SSK Vítkovice do USK 

Praha za částku 80 000 Kč. Tato částka je výrazně niţší, neţ příjmy které by plynuly SSK 

Vítkovice, pokud by Denisa Rosolová zůstala jejich závodnicí. Částky za přestupy sportovců 

jsou tabulkově dány dle výkonnosti. Všeobecně platí, ţe Atletický klub SSK Vítkovice by 

měl mnohem větší příjmy za kvalitní sportovce, kteří by v klubu zůstali, neţ za prodej tohoto 

sportovce do jiného klubu. SSK Vítkovice však nedokáţe konkurovat jiným sportovním 

organizacím, které mohou nabídnout sportovcům nesrovnatelné podmínky, jako je například 

USK Praha. I to je důvodem toho, ţe kvalitní sportovci vychovaní v SSK Vítkovice odcházejí 

působit jinam. 
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4.4 Výdaje SSK Vítkovice 

Mezi výdaje SSK Vítkovice patří zejména výdaje spojené s provozem sportovišť, 

organizací různých akcí, zabezpečením sportovních aktivit a reklamou. Výdaje v této kapitole 

jsou uvedeny v přibliţných částkách za rok 2010. 

Výdaje na chod organizace 

Výdaje na sluţby představují největší část celkových výdajů SSK Vítkovice. Mezi ně 

se hlavně řadí výdaje na pronájem, ubytování a dopravu. Další poloţkou, kterou je zde nutné 

uvést, je reklama. Celková částka výdajů na sluţby činí 20 686 000 Kč. 

Výdaje sportovních akcí 

Ostatní výdaje patří mezi druhé největší výdaje SSK Vítkovice. Mezi ně lze zahrnout 

financování různých sportovních akcí a jejich celkovou organizaci. Největší a nejnákladnější 

akcí pořádanou SSK Vítkovice je Zlatá tretra. Dále sem lze zařadit ohodnocení rozhodčích, 

prémie pro vrcholové sportovce, financování soustředění a dalších činností spojených 

s chodem sportovních aktivit. Celková částka zde činí 5 528 000 Kč. 

Výdaje na materiál 

Mezi tyto výdaje lze zařadit pouţití materiálu, který je nutný pro chod organizace, fungování 

sportovišť a celkové administrativní a sociální zabezpečení. Výdaje na materiál představují 

částku 2 062 000 Kč. 

Výdaje na mzdy 

Výdaje na mzdy činí 1 179 000 Kč. V této částce jsou zahrnuty platy vedoucích a 

provozních pracovníků SSK Vítkovice. Platy trenérů jsou záleţitostí jednotlivých klubů, 

například v Atletickém klubu SSK Vítkovice působí pouze trenéři, jejichţ ohodnocení je na 

základě dohody o provedení práce. Většina působících trenérů jsou zaměstnanci sportovního 

gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě. Pro klub je tato spolupráce velmi cenná a 

umoţňuje klubu ušetřit nějaké finanční prostředky. 

Výdaje na spotřebovanou energii 

Výdaje na spotřebovanou energii činí ročně 991 000 Kč. Nejnákladnější je provoz 

zejména zakrytých a vytápěných sportovních areálů. 
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Výdaje na opravy a údrţbu 

Výdaje na celkovou opravu a údrţbu areálů SSK Vítkovice činí 477 000 Kč. 

Celkové výdaje SSK Vítkovice 

Celkové výdaje SSK Vítkovice byly 30 923 000 Kč.  

Výdaje na atletickou extraligu 

V případě Atletického klubu SSK Vítkovice jde o tyto výdaje. Atletická extraliga se 

koná ve čtyřech kolech v průběhu sezóny. Výdaje spojené s dopravou, stravováním a 

ubytováním závodníků a trenérů jsou 300 tisíc Kč. 

Prémie pro závodníky 

Prvních 10 míst v atletické extralize je obodováno. Za první místo můţe sportovec 

získat 11 bodů. Špičkoví sportovci jsou schopni dosáhnout celkově aţ 22 bodů. Prémie pro 

závodníky lze udělit na základě získaných bodů, a to 300 Kč za kaţdý získaný bod.  

Graf 4.3 Hlavní výdaje SSK Vítkovice v roce 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 
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SSK Vítkovicím se daří pokrýt hlavní výdaje. Finanční prostředky, které SSK 

Vítkovicím zůstanou po uhrazení všech potřebných výdajů, jsou dále rozděleny mezi 

sdruţené sportovní kluby podle počtu členů. 

Graf 4.4 Porovnání příjmů a výdajů SSK Vítkovice v roce 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011  
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5 Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se snaţil objasnit organizační strukturu a finanční 

zabezpečení SSK Vítkovice. V teoretickém úseku jsem popsal finance ve sportovním 

prostředí, především strukturu finančních zdrojů sportovních klubů a sponzoring. V typologii 

sportovních organizací jsem se zaměřil na občanské sdruţení a akciovou společnost, které se 

v tomto prostředí objevují nejčastěji. Zabýval jsem se členěním organizační struktury, jejím 

zaloţením a působností, jeţ jsem následně aplikoval na Sdruţení sportovních klubů 

Vítkovice. 

V praktické části jsem nejvíce vyuţil spolupráce s vedoucími pracovníky SSK Vítkovice, 

kteří mi poskytli cenné data a informace týkající se organizační struktury a finančních zdrojů, 

které byly nezbytné k vypracování mé bakalářské práce. V této části byla velmi významná 

zejména vyuţitá metoda rozhovoru, kterou jsem provedl s výkonným ředitelem o finančních 

příjmech a výdajích SSK Vítkovice. Následně byla velmi podstatná práce se stanovami, kde 

jsem analyzoval organizační strukturu, působnost a pravomoce jednotlivých orgánů, 

jmenovitě valné hromady, výkonné rady, revizora účtu a výkonných oddílů a odborů. 

Získané informace, týkající se financování organizace SSK Vítkovice, jsem vyuţil 

k porovnání a analýze příjmů a výdajů. V této kapitole jsem se zabýval důkladným rozborem 

a členěním jednotlivých finančních zdrojů. Největším podílem na příjmech SSK Vítkovice se 

podílí státní dotace a dotace statutárního města Ostrava. Významný podíl na příjmech má také 

podnikatelská činnost organizace. Ostatní finanční zdroje tvoří na celkovém financování 

méně významný podíl.  

Dále byla praktická část zaměřena na výdaje SSK Vítkovice. Největší část výdajů 

pojmou výdaje na celkový chod organizace, zejména pronájem sportovišť. Nejnákladnější je 

zde provoz vítkovického areálu patřící městu Ostrava. Další významnou poloţkou jsou zde 

také výdaje na sportovní akce. Finančně nejnáročnější akcí je kaţdoročně pořádaná Zlatá 

tretra. Další výdajové poloţky jsou z celkového součtu méně nákladné. 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat organizační strukturu a finanční zabezpečení SSK 

Vítkovice. Organizační struktura SSK Vítkovice je z hlediska náročnosti počtu sportovních 

odvětví velice členitá a vytvořena efektivně. Celkové financování SSK Vítkovice je velice 

náročné. Nejnákladnější poloţkou ve výdajích, kterou je celkový chod organizace, je relativně 
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stabilní. Velice náročná je pak organizace velkých prestiţních sportovních akcí, které jsou 

nákladné zejména z hlediska nároků veřejnosti, která poţaduje neustále zvyšující se úroveň 

pořádaných akcí po všech stránkách. Do budoucna se budou náklady na chod organizace a 

pořádání těchto akcí neustále zvyšovat, a proto je velice důleţité, aby SSK Vítkovice 

disponovala i nadále potřebným mnoţstvím peněţních prostředků. Město Ostrava financuje 

SSK Vítkovice nejvýznamnějším podílem, a bude proto do budoucna podstatné, aby si tento 

zdroj SSK Vítkovice udrţelo i nadále. Značně problematičtější jsou příjmy ze zdrojů ČSTV. 

Tyto příjmy tvořily pro SSK Vítkovice nemalou částku, ale v důsledku krize v posledních 

letech se tento druh příjmů zmenšoval a SSK Vítkovice muselo najít jejich náhradu. Do 

budoucna je důleţité, aby se přijaté peněţní prostředky ze zdrojů ČSTV ustálily a tvořily 

stabilní část příjmů pro SSK Vítkovice. Otázka týkající se sponzoringu je také problematická, 

jelikoţ sponzoři v posledních letech rapidně sníţili poskytnuté finanční prostředky, jeţ jsou 

navíc značně kolísavé. Od nedávné finanční krize se SSK Vítkovicím dostává ke všemu 

mnohem menším finančním částkám, neţ jaké by si sportovní organizace představovala a neţ 

jaké potřebuje na financování své činnosti a vylepšování sportovní úrovně. Horší finanční 

situaci sponzorů však SSK Vítkovice neovlivní. Situaci SSK Vítkovice by jistě podpořily 

dotace Moravskoslezského kraje, které jsou však tak nejisté a navíc nejmenší v České 

republice, ţe se na ně SSK Vítkovice nemůţe vůbec spoléhat.  

Do budoucna navrhuji zejména ustálení finančních příjmů, které jsou stále více nejisté a 

kolísavé a přivádějí SSK Vítkovice do potíţí. Lze očekávat, ţe se budou výdaje nadále 

navyšovat a bude velice důleţité, aby mělo SSK Vítkovice dostatek finančních prostředků. 

Velkým přínosem pro SSK Vítkovice by mohla být hlubší spolupráce se sportovním 

gymnáziem, kde můţe organizace ušetřit výdaje na mzdy a přesto mít velmi kvalitní trenéry. 

Bakalářská práce nabízí bliţší pohled na organizační strukturu a finanční zabezpečení 

prestiţní sportovní organizace u nás. Práci obohatily získané informace představitelů SSK 

Vítkovice a můţe tak poskytnout větší informovanost pro širokou veřejnost týkající se chodu 

této organizace.  
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VIP  Very important person (Velmi důleţití lidé) 

USK  Univerzitní sportovní klub 

 

  



 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

 

Prohlašuji, ţe   

 

- jsem byl seznámen s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb.- autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a náboţenských 

obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivovaná v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím 

s tím, ţe bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB.TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB.TUO, v případě zájmu z její strany, uzavře licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

poţádat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě 30. dubna 2011 

                                                                                                                       ……………………  

                                                                                                                            Radek Bajtek    

Adresa trvalého pobytu 

Čajkovského 7, 736 01 Havířov 
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Příloha č. 1: Smlouva o spolupráci při reklamě a propagační činnosti 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI REKLAMĚ A PROPAGAČNÍ 

ČINNOSTI PODLE §262 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Název:  SDRUŢENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE 

Sídlo:  Závodní 1411, 706 03 Ostrava 6 

Zastoupena: Oldřichem Zvolánkem, výkonným ředitelem SSK Vítkovice 

IČ:  00534544 

DIČ:  CZ00534544 

Bank.spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300 

Registrovaný u MV ČR pod č.j.VSP/1-207/90-R ze dne 11.5.1990 

(dále jen obstaravatel) 

 

a 

 

Název:    

Sídlo:    

Zastoupena:  

IČ:      

DIČ:     

Bank.spojení:   

Zapsán/registrován u:   

(dále jen objednatel) 

 

Obstaravatel je sdruţení sportovních klubů, které vyvíjí mimo jiné obchodní a 

reklamní činnost v oblasti marketingu sportovních událostí a sportovního sponzoringu. 

 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

Reklama a propagace značky objednatele, jejímţ účelem je vzájemně prospěšná 

spolupráce mezi oběma stranami v oblasti sportovních akcí a událostí. 

 

III. 

Podmínky spolupráce 

Obstaravatel se zavazuje zajistit objednateli umístění loga dle zadání objednatele při 

sportovních akcích od 1.5.2010 do 31.12.2010 na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích: 

a) logo objednatele o rozměrech  3x1m – 1ks na stadiónu po celý rok 2010,  

b) logo objednatele v tiskových materiálech vydávaných k závodům, 

pořádaných AK SSK Vítkovice po celý rok 2010 – plakáty, propozice, atp. 

c) panel 1x3m na mezinárodním mítinku Zlatá tretra Ostrava IAAF World 

Challenge 26.-27.5.2010 na rozcvičovacím stadionu 

d) umístění loga na webových stránkách SSK 

 

IV. 



 

Doba trvání smlouvy 

Tato reklamní smlouva se sjednává na dobu určitou a to od  1.5.2010 do 31.12.2010 na 

akce pořádané SSK VÍTKOVICE. 

 

V. 

Cena a platební podmínky 

Za zajištění reklamy a propagace v rozsahu uvedeném v čl.III. této smlouvy se 

zavazuje objednatel uhradit celkovou částku ve výši ………………Kč (…………………) 

vč.příslušné sazby DPH (§9,odst.1.zákona o DPH) na základě faktury, vystavené 

obstaravatelem.  

 

VI. 

Náhrada škod a smluvní pokuta 

V případě, ţe kterákoliv ze smluvních stran způsobí druhé straně škodu porušením své 

povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo obecně platných právních předpisů, bude tato 

strana povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu a ušlý zisk. Smluvní pokuta je dohodnuta 

ve výši  0,05% z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 

 

VII. 

Zvláštní ustanovení 

1. Obě strany mají moţnost vypovědět tuto smlouvu pouze na základě závaţného 

porušení některého z ustanovení této smlouvy. Výpověď musí mít písemnou formu. 

2. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běţet následujícím dnem po doručení 

písemné výpovědi druhé straně. Veškeré změny této smlouvy se mohou provádět 

pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemně, formou dodatku. 

3. Obstaravatel se zavazuje vyhotovit pro objednatele fotodokumentaci výše uvedených 

reklam. 

4. Náklady na vyhotovení a umístění veškerých reklamních aktivit dle této smlouvy nese 

obstaravatel. Tento je zároveň povinen na svůj náklad provádět údrţbu a opravy 

reklam a odstraňovat veškeré závady a škody na nich vzniklé. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichţ kaţdá smluvní strana obdrţí 

po jednom. 

 

datum:…………………    datum:………………………. 

 

     ……………………………..   ………………………………. 

     za obstaravatele     za objednatele 

  



 

Příloha č. 2: Darovací smlouva 

Darovací smlouva 
dnešního dne byla uzavřena mezi: 

 

SRUŢENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE 
Zastoupené Oldřichem Zvolánkem, výkonným ředitelem, jejímţ jménem jedná 

se sídlem Závodní 1411, 706 03 Ostrava 6 

IČ: 00534544 

DIČ: CZ00534544 

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300 

Registrace u MV ČR pod j.č.: VSP/1-207/90-R ze dne 11.5.1990 

(dále obdarovaný) 

 

a 

 (dále jen dárce) 

 

tato darovací smlouva 

   

I. 

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému v souladu s ustanovením § 20 odst.8 zákona č.586/1992 

Sb. ve  znění novel na podporu rozvoje tělesné výchovy a sportu peněţní 

částku:………………………Kč(slovy …………………………………..) na rok 2011. 

 

II. 

Částka je určena pro sportovní přípravu atleta atletického klubu SSK Vítkovice. 

Obdarovaný se zavazuje pouţít dar pro výše zmíněný účel. 

 

Dárce nepoţaduje po obdarovaném ţádné protisluţby. 

 

III. 

Dar byl dárcem předán, coţ obdarovaný stvrzuje níţe svým podpisem. 

 

 

IV. 

Obdarovaný dar přijímá. 

 

 

 

V Ostravě dne: ……………………. 

 

 

 

________________________________                                _________________________________ 

                 obdarovaný                          dárce 

 


