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1 Úvod  

Sport je nezastupitelným fenoménem moderní společnosti, který jako součást tělesné kultury 

ovlivňuje široké spektrum lidí, ať uţ ty, kteří se sportu věnují aktivně, přes rekreační 

sportovce, aţ po pasivní konzumenty.  

Lze ho definovat mnoha způsoby, např. jednu z nejrozšířenějších definic je moţné 

charakterizovat jako různé formy tělesné aktivity, které mají za úkol dosaţení a zdokonalení 

fyzické i psychické kondice člověka, rozvoj společenských vztahů a dosaţení výsledků 

v soutěţích na všech úrovních. 

Sport je charakteristický specifickými vlastnostmi, ovlivňuje širokou vrstvu společnosti, má 

četné vazby na různé vědní disciplíny, formuje výchovu a vzdělání ve společnosti, výrazně se 

podílí na uspokojování potřeb jednotlivců, rovněţ ovlivňuje jejich tělesný a duševní rozvoj. 

Mezi nejpopulárnější sporty nejen na světě, ale samozřejmě i u nás patří lední hokej, který se 

řadí mezi nejrychlejší sporty na světě. Je to kolektivní hra, která má hluboké kořeny. Vznikla 

jiţ v 16. století v oblasti velkých kanadských jezer. Od té doby prošla sloţitým vývojem. 

V současné době ovlivňuje širokou vrstvu lidí, kteří ho hrají aktivně, ale i spousty těch, kteří 

jej sledují pasivně. 

Sám se věnuji aktivně hraní ledního hokeje jiţ 17 let, a proto jsem si vybral téma své 

bakalářské práce z prostředí ledního hokeje, jeţ je mi blízké.  

Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. 

V teoretické části se zaměřuji na vymezení ekonomických pojmů, typologii sportovních 

organizací, problematiku získávání finančních prostředků ve sportu a moţnosti financování 

sportovních klubů. V praktické části se nejprve věnuji historii zkoumaného klubu a základním 

informacím o něm, organizační struktuře a právní formě hokejového klubu Hokej Uherský 

Ostroh o.s. Dále se zabývám rozborem jednotlivých činností profesionálního aparátu.  

Pomocí empirických metod – pozorování a polostandardizovaného rozhovoru s generálním 

manaţerem klubu zjišťuji ekonomické a sportovní cíle daného klubu. Zjištěná data prezentuji 

ve SWOT analýze. Pozornost soustřeďuji především na analýzu finanční situace a na rozbor 

skladby celkových příjmů a výdajů klubu. 

Výsledky mého zkoumání spolu s návrhy a doporučeními jsou obsaţeny ve čtvrté kapitole 

bakalářské práce, celkové shrnutí nejdůleţitějších zjištění je uvedeno v závěru práce.  

Cílem předkládané bakalářské práce je analyzovat vybraný hokejový klub z hlediska 

organizační struktury a financování. S hlavním cílem souvisí také cíle vedlejší, mezi které 

je moţno zařadit ekonomické a sportovní cíle hokejového kubu Hokej Uherský Ostroh. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 

2.1 Metody výzkumu 

2.1.1 Pozorování  

Pozorování V. Kozák, P. Staňková (2008 str. 36) definovali pozorování jako: ,,metodu sběru 

primárních informací o zkoumaném objektu na základě bezprostředního vnímání a registrace 

všech údajů o pozorovaném objektu tak, jak je určují cíle výzkumu.“  

Pozorování lze rozdělit na přímé pozorování daného objektu přímo v terénu a nepřímé 

pozorování, tj. zpracování sekundárních informací jako jsou písemné materiály, obrazové 

záznamy vypovídající o určitém jevu [13]. 

V praktické části této práce jsem vyuţil metodu pozorování, a to metodu sběru primárních 

dat, neboť během svého aktivního působení v klubu jsem mohl pozorovat práci manaţerů 

klubu. Rovněţ jsem vyuţil metodu nepřímého pozorování při zpracování písemných 

materiálů, které mi poskytlo vedení klubu. 

2.1.2 Dotazování  

Jedná se o metodu sběru primárních informací zaloţenou na přímém nebo zprostředkovaném 

slovním kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem. 

Podle charakteru vztahu mezi respondentem a tazatelem lze rozdělit na tyto typy dotazování: 

 dotazník, 

 anketu, 

 rozhovor. 

Rozhovor můţe být definován jako přímý ústní kontakt tazatele s respondentem, jehoţ cílem 

je zjistit informace pomocí otázek kladených tazatelem [13]. 

Rozlišujeme následující typy rozhovorů standardizovaný, nestandardizovaný, 

polostandardizovaný. 

Standardizovaný rozhovor – tazatel se řídí předem přesně stanoveným textem s přesně 

stanovenými otázkami v určitém pořadí. Tazatel pouze čte otázky, ke kterým nepřidává 

vlastní komentář, a pouze zaznamenává odpovědi respondenta.  

Nestandardizovaný rozhovor – se přibliţuje běţné komunikaci, tazatel má přesně určený cíl     

a okruh informací, pokládání jednotlivých otázek a sled následných odpovědí je závislý na 
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výzkumníkovi. Nestandardizovaný rozhovor umoţňuje snadnější navázání kontaktu 

s respondentem. 

Polostandardizovaný rozhovor – je kombinací standardizovaného a nestandardizovaného 

rozhovoru, kdy tazatel klade respondentovi otázky částečně v pevně stanoveném znění           

a částečně pokládá otázky volným způsobem [9]. 

V praktické části jsem vyuţil metodu rozhovoru, přičemţ jsem pouţil polostandardizovaný 

rozhovor. Na předem připravené otázky odpovídal generální manaţer klubu Bronislav 

Zápařka. V průběhu dotazování jsem flexibilně reagoval na jeho odpovědi, z nichţ postupně 

vyplynuly další doplňující otázky, které mi pomohly objasnit jeho dosavadní odpovědi           

a získat další cenné informace. 

2.1.3 SWOT analýza 

SWOT analýza podává komplexní výsledek informací zjištěných výzkumem trhu, který 

zahrnuje poznatky jak externí, tak interní analýzy [15]. 

Metoda SWOT umoţňuje sumarizovat výsledky obou oblastí analýz do komplexu, který má 

čtyři body, jejichţ anglická počáteční písmena představují příslušný termín. 

 Strenghts- silné stránky 

 Weaknesses- slabé stránky 

 Oportunities- příleţitosti 

 Treaths- hrozby 

SWOT analýza zobrazuje zásadní faktory, které mají klíčový význam pro rozhodování v dané 

oblasti. Základní závěry SWOT analýzy představují silné a slabé stránky (vnitřní faktory) 

podniku ve vztahu k příleţitostem a hrozbám (vnějším faktorům).  

Lze rozlišovat: 

 O-T analýzu vnějšího prostředí,  

 S-W analýzu vnitřního prostředí. 

Vzájemná kombinace, porovnání, identifikování, sjednocení příleţitostí, hrozeb, silných              

a slabých stránek se uspořádává pomocí matice SWOT. Ta usnadňuje provádění analýzy              

a vyhodnocování jejich výsledků potřebných pro manaţerské rozhodování [7]. 
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Obrázek 2.1. Princip SWOT analýzy   

  

Zdroj: TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Marketing od myšlenky k realizaci. Praha: Professional 

Publishing, 2007. str. 80. ISBN 978-80-86946-45-0. 

Informace získané výzkumem jsem promítl do SWOT analýzy, v níţ jsem charakterizoval 

silné a slabé stránky klubu ve vztahu k jeho příleţitostem a hrozbám. Tuto metodu jsem si 

zvolil mimo jiné i proto, ţe názorně a souhrnně prezentuje celkovou situaci a postavení klubu. 

SWOT analýza hokejového klubu Hokej Uherský Ostroh je uvedena v praktické části práce. 

2.2 Management 

2.2.1 Vymezení pojmu management 

V současné době existuje velké mnoţství slovních vysvětlení a definic, které se snaţí co 

nejpřesněji a nejvýstiţněji vymezit pojem management.  

Slovo management pochází z angličtiny, nejlépe terminologicky tomuto pojmu odpovídá 

český překlad řízení, vedení, správa.  

Management se dá dělit do tří skupin: 

 vedení lidí,  

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

 předmět studia a jeho účel [4]. 

Do první skupiny zabývající se vedením lidí lze zařadit definici H. Koontze a H. Weihricha 

(1993, str. 28): ,,Management je proces vytváření a udržování určitého prostředí, ve kterém 

jednotlivci, pracují společně ve skupinách, efektivně uskutečňují zvolené cíle“ [10]. 

O – T 

Externí analýza 

Příleţitosti 

Přidaná 

hodnota 

Silné stránky 

Interní analýza 

S - W 

Hrozby,rizika 

zranitelnost 

Slabé stránky 

strategie 
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Ve druhé skupině, která klade důraz na specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

lze uvést pojetí např.: K. H. Chunga (2001, str. 16): ,,Management je proces plánování, 

organizování, vedení a kontroly organizačních činností, zaměřených na dosažení 

organizačních cílů“ [16]. 

Třetí skupina nahlíţí na management jako na předmět studia, který se zabývá určováním 

postupů, jak co nejlépe dosáhnout stanovených cílů organizace [4]. 

2.2.2 Manaţer a manaţerské funkce 

Manaţer je osoba, která realizuje cíle a úkoly managementu. S dosahováním stanovených cílů 

úzce souvisí výkon manaţerských funkcí. Neexistuje jednotný názor na počet a členění 

manaţerských funkcí.  

Američané Koontz a Weihrich uvedli v roce 1983 jednu z dosud nejuţívanějších                           

a nejrozšířenějších klasifikací manaţerských funkcí. Jedná se o: 

 plánování, 

 organizování, 

 výběr a rozmístění pracovníků, 

 vedení lidí, 

 kontrola. 

Podobným názorem o konceptu manaţerských funkcí je pojetí tzv. kritických faktorů 

úspěchu, které rozvíjí stránky manaţerské práce, jeţ vedou k dosaţení stanovených cílů. 

Jednou z nerozšířenějších metod je koncepce 7s. 

Tato koncepce je zaloţena na vzájemné podmíněnosti sedmi významných faktorů 

v manaţerské činnosti. 

1. strategie – program vrcholného vedení firmy, vymezení a uspořádání cílů v daném 

místě a čase a stanovení postupu k jejich dosaţení, 

2. struktura – obsahová náplň jednotlivých částí organizačního systému, 

3. spolupracovníci – osoby, které se podílejí na realizaci manaţerských funkcí, 

4. systém řízení – metody, techniky a technologie manaţerské práce, 

5. sdílené hodnoty – poskytují základní informace pro sociální, hospodářské, kulturní 

poslání činnosti kolektivů organizace, 

6. styl manaţerské práce – způsob jednání vedoucích pracovníků, 

7. schopnosti – soubor znalostí, dovedností, schopností a návyků [5]. 
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2.2.3 Sportovní management 

Pojem sportovní management lze vysvětlit jako způsob uceleného řízení tělovýchovných             

a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, druţstev, které alespoň z části 

kladou důraz na podnikatelsky orientované chování. Dále jde o způsob řízení v podnikatelské 

oblasti výroby sportovního zboţí či provozování placených tělovýchovných a sportovních 

sluţeb. Vznik tohoto pojmu si vynutila sama tělovýchovná praxe, zejména snahou o efektivní 

vyuţívání velkých finančních částek, které ve sportu kolují, uplatňování komerčních zájmů 

v oblasti sportu, řešení specifických problémů vedení sportovní mládeţe a zabezpečování 

sportovní administrativy [5]. 

2.2.4 Funkce a činnosti sportovního manaţera 

Sportovní manager můţe být charakterizován následujícími způsoby: 

 manaţer na úrovni vedení sportovní činnosti jako např. vedoucí sportovních druţstev 

jednotlivců ve vyšších soutěţích, specialisté pro uplatnění sportu ve volném čase lidí, 

specialisté, vyškolení pro sportovní akce atd.). 

 Manaţer, který řídí určitý sportovní spolek, členové výkonných výborů sportovních         

a tělovýchovných svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou a policií atd. 

 Manaţeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí či provozování 

placených tělovýchovných sluţeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního nářadí 

a náčiní apod. [2]. 

Sportovní manaţer se snaţí uplatňovat základní činnosti manaţera, včetně činností 

specifických a aplikovat je v oblasti tělovýchovy a sportu. Hlavní manaţerské funkce jsou 

plánování, organizování, výběr a rozmisťování pracovníků, vedení pracovníků a kontrola, 

komunikace.   

Lze účelně vyčlenit funkce, které se vyuţívají v praxi ve vztahu k reálným potřebám 

sportovního manaţera: 

 strategické plánování, 

 organizování,  

 výběr rozmisťování lidí,  

 vedení lidí, 

 komunikace, 

 marketing, 

 sportovní reklama, 
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 sponzoring, 

 znalost právních norem, 

 věcné a formální náleţitosti k transferu hráčů a trenérů [4]. 

2.3 Marketing 

Marketing je základní idea managementu, jehoţ cílem je řešení otázek:  

 Co vyrábět?  

 Komu prodávat? [15] 

Marketing lze definovat mnoha způsoby P. Kotler (2007, s. 44) uvádí: ,,Marketing je 

společenský proces, v němž jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhož 

vytváříme, nabízíme a svobodně směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají hodnotu“ 

[12]. 

Tomek (2007, str. 28) uvádí Encyklopedia Britanika charakterizuje marketing jako: ,,ucelený 

systém opatření, který vede k řízení nabídky správného výrobku ve správnou dobu, na správné 

trhy, za správnou cenu“ [15]. 

2.3.1 Pojetí marketingu 

Rozlišujeme dvojí pojetí marketingu:  

 koncepční teorie - zaměřuje se na podnikatelské aktivity podniku, určuje dlouhodobé 

strategické cíle podniku, podle kterých určuje způsoby řízení a hlavní zásady jednání 

podniku, 

 funkční pojetí nahlíţí na marketing jako na soubor nástrojů a metod v oblasti výroby, 

cen, distribuce a propagace. Všechny tyto nástroje tvoří marketingové řízení a slouţí 

globálním cílům podniku.  

Systém nástrojů byl nazván marketingovým mixem. Marketingový mix je základní strategií 

marketingu, který se zabývá tím, jaké prostředky a s jakou intenzitou je pouţít, abychom 

dosáhli stanovených cílů. 

Počet nástrojů marketingového mixu je různý, pohybuje se od tří prvků aţ po sedm.  

Nejpouţívanější a nejznámější je členění nazývané 4P. 

 Produkt – výrobek, 

 Price – cena, 

 Place – místo, 

 Promotion – propagace [6]. 
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2.3.2 Sportovní marketing 

Sportovní marketing se snaţí zkompletovat marketing a sport do jednoho celku a přitom 

vycházet z obecné definice marketingu. 

Sportovní marketing je sloţen ze všech činností slouţících k tomu, aby vyhověli všem 

potřebám a přáním sportovních spotřebitelů pomocí procesu výměny. 

Sportovní marketing se zabývá dvěmi základními činnostmi: 

 marketing sportovních produktů a sluţeb, 

 marketing jako sportovní reklama. 

Sportovní organizace vyuţívají všechny nástroje marketingu k dosaţení dodatečných 

finančních zdrojů potřebných k zabezpečení úspěšného chodu sportovní organizace, ke 

splnění sportovních, sociálních a ekonomických cílů [6]. 

2.4 Typologie sportovních organizací 

2.4.1 Proces organizování ve sportu 

Problematika organizování a vytváření organizačních struktur patří k základním činnostem 

managementu. 

Hlavním úkolem organizování je prostřednictvím členů organizace zajistit účelnou a efektivní 

činnost vedoucí k dosaţení cílů organizace, a to zejména: 

1. naplňováním principů organizování, 

2. vytvořením relativně trvalejších vnitřních struktur – tzv. organizační struktury, 

3. vypracováním platných postupů výkonu, 

4. stanovením odpovědnosti za výsledky.        

2.4.2 Dělení sportovních organizací 

Sportovní organizace lze dělit podle právní subjektivity na: 

1. občanská sdruţení,  

2. obchodní společnosti a druţstva, 

3. obecně prospěšné společnosti, 

4. zájmová sdruţení právnických osob, 

5. nadace a nadační fondy, 

6. organizace s mezinárodním prvkem, mezinárodní sportovní federace, které mohou mít 

na území ČR sídlo, nebo zde působí prostřednictvím své organizační sloţky, 
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7. rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy 

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

sportu. 

Převáţná většina sportovních klubů v České republice má právní formu občanského sdruţení. 

Jejich činnost je upravena zákonem č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů. Vedle občanských 

sdruţení se ve sportu vyskytují poměrně často i obchodní společnosti, zejména akciové 

společnosti a společnosti s ručením omezeným, které jsou upraveny obchodním zákoníkem  

č. 513/1991 Sb. [11].         

2.4.3 Občanské sdruţení 

K zaloţení občanského sdruţení je zapotřebí vytvoření přípravného výboru skládajícího se 

nejméně ze tří lidí, z nichţ alespoň jeden je starší 18 let, a sepsání stanov. Přípravný výbor 

podává návrh na registraci písemně Ministerstvu vnitra ČR. 

Organizační struktura je odvozena od základního dokumentu občanského sdruţení, kterým 

jsou stanovy. 

Organizační strukturu tvoří: 

 valná hromada, 

 prezident klubu, 

 výbor klubu, 

 dozorčí rada klubu [2]. 

Obrázek 2.2 – Obecné schéma občanského sdruţení  

 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sortu. Praha: Olympia, a.s., 2009. str. 81. 

ISBN 978-80-7376150-9. 

Valná hromada 

 

Výbor klubu 

Dozorčí rada 

Prezident klubu 
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Valná hromada klubu typu občanského sdruţení vykonává následující činnosti: 

 projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu, stavu majetku, právech                   

a závazcích, 

 projednává zprávu dozorčí rady, 

 projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující 

     období, 

 schvaluje podmínky smluvního členství, 

 stanoví volební období orgánů,  

 volí členy výboru klubu,  

 volí a odvolává dozorčí radu,  

 rozhoduje o vstupu a vystoupení klubu do a ze spolkových sportovních institucí,  

 rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku,  

 rozhoduje o změnách, úpravách, doplňcích stanov,  

 rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu,  

 stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství, 

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

Prezident klubu je oprávněn: 

 svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu, 

 řídit zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně), 

 uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu, 

 uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. 

Výbor klubu projednává: 

 věci, které nejsou výslovně svěřeny do rozhodnutí valné hromady, 

 věci přímo svěřené valnou hromadou, 

 případně věci, jejichţ pravomoc je přímo uvedena ve stanovách. 

Dozorčí rada: 

 kontroluje účetní a finanční operace, stav hospodaření s penězi, právy a majetkem, 

 podává zprávy výboru klubu a valné hromadě, 

 navrhuje nápravná opatření v případě nedostatků či pochybení [6]. 
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2.4.4 Akciová společnost 

Organizační struktura akciové společnosti je zčásti především ve vyšších úrovních řízení 

předepsána zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění (obchodním zákoníkem).  

Jedná se o: 

 valnou hromadu,  

 dozorčí radu,  

 představenstvo,  

 vrcholový management. 

Obrázek 2.3 – Obecné schéma akciové společnosti   

 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sortu. Praha: Olympia, a.s., 2009. str. 74. 

ISBN 978-80-7376150-9.      

Valná hromada a.s. má za úkol zejména tyto činnosti: 

 změnu stanov, 

 rozhodování o sníţení či zvýšení základního kapitálu, 

 volbu a odvolání členů představenstva, pokud je to ustanoveno ve stanovách, 

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

členů dozorčí rady, kteří jsou voleni a odvoláni podle §200 zákona č. 513/1991 Sb. 

v platném znění, 

 schválení řádné a mimořádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo          

o úhradě ztráty a stanovení tantiém, 

 rozhodnutí o zrušení společnosti, 

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

valné hromady [2]. 

Valná hromada 

Dozorčí rada 

Představenstvo  

Vrcholový management 



- 19 - 

Dozorčí rada a.s. se zabývá těmito činnostmi: 

 prosazovat všechny strategické záměry akcionářů, 

 dohlíţet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské 

činnosti společnosti. Dle vymezení v obchodním zákoníku se jedná o kontrolní 

orgán. 

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím 

jménem. Rozhoduje i ve všech záleţitostech akciové společnosti, pokud nejsou v působnosti 

valné hromady.  

Konkrétně představenstvo vykonává tyto činnosti: 

 realizaci usnesení valné hromady, 

 schválení jednacího řádu představenstva, 

 jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců společnosti v souladu 

s organizačním řádem, 

 vypracování účetní závěrky organizace, 

 svolávání valné hromady, 

 předkládání veškerých návrhů valné hromadě. [5] 

Vrcholný management představuje profesionální operativní řízení společnosti. 

Vymezení činnosti jiţ není předepsáno obchodním zákoníkem, ale formuje se vzhledem ke 

konkrétní potřebě činnosti společnosti. Diferenciace organizačních struktur sportovních klubů 

začíná při organizování jeho profesionálního managementu. 

Vrcholový management a.s. představuje generální ředitel. Provádí operativní řízení 

společnosti. Vystupuje za společnost ve věcech, které spadají do jeho pravomoci, nebo ke 

kterým byl zmocněn představenstvem. Dále rozhoduje o realizaci představenstvem 

schválených činností zejména v těchto oblastech: 

 obchodní politika, 

 finanční cenová politika, 

 mzdová politika, 

 personální politika, 

 investiční rozvoj, 

 významné smlouvy a právní akta, 

 rozvoj systému řízení [2]. 
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2.4.5 Společnost s ručením omezeným  

Organizační struktura společnosti s ručením omezeným je i pro oblast sportu předepsána 

obchodním zákoníkem, je tvořena valnou hromadou, jednateli a dozorčí radou. 

Obrázek 2.4 – Obecné schéma společnosti s ručením omezeným  

 

 

Zdroj: DURDOVÁ, I. Sociálně-ekonomické aspekty sportu. Ostrava: Repronis, 2004. str. 30. 

ISBN 80-7329-075-8. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, do jejíţ působnosti patří: 

 schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle §64, 

 schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát,  

 schvalování stanov a jejich změn, 

 rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 

 rozhodování o zvýšení, sníţení základního kapitálu, 

 jmenování a odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

 jmenování a odvolání a odměňování jednatelů, 

 vyloučení společníka, 

 rozhodování o zrušení společnosti, 

 další otázky, které valné hromadě svěřuje zákon nebo společenská smlouva. 

Jednat jménem společnosti je oprávněn jednatel nebo více jednatelů, kteří jsou statutárním 

orgánem společnosti. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat kaţdý z nich samostatně [2]. 

Dozorčí rada vykonává tyto činnosti: 

 dohlíţí na činnost jednatelů, 

 přezkoumává roční účetní závěrku, 

Valná hromada 

Dozorčí rada 

Jednatel, jednatelé 

Prof. management 
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 nahlíţí do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsaţené 

údaje, 

 podává zprávy valné hromadě ve lhůtě určené společenskou smlouvou, jinak jednou 

ročně. 

Kromě orgánů stanovených obchodním zákoníkem jsou vytvářeny orgány profesionálního 

managementu, které se liší u jednotlivých sportovních klubů [6]. 

2.5 Získávaní finančních prostředků ve sportu 

2.5.1 Financování tělesné kultury a sportu z veřejných zdrojů 

Všeobecně uznávaným faktem je, ţe tělesná kultura a sport jsou nezbytné pro zdravý rozvoj 

celé společnosti, proto jsou podporovány formou přímých dotací z veřejných prostředků         

a státního rozpočtu.  

Financování tělesné kultury z veřejných prostředků územních celků a státního rozpočtu 

rozdělujeme na tyto oblasti: 

 dotace ze státního rozpočtu, 

 dotace z místních rozpočtů (krajských, městských a obecních rozpočtů), 

 financování školní tělesné výchovy [8]. 

Dotace ze státního rozpočtu 

Dotací se rozumí peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo 

národního fondu poskytované právnickým nebo fyzickým osobám na daný účel. 

Po pouţití dotace je organizace povinna doloţit přehled o čerpání a pouţití prostředků            

a případně vrátit nepouţité prostředky [6]. 

V současnosti vláda pomáhá financovat sport prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu.     

O dotaci můţe poţádat jen platně zaregistrované občanské sdruţení s dominantní činností 

v tělovýchově a sportu, které působí alespoň v deseti krajích České republiky a má 

vypořádané závazky vůči státu. Výše dotace nesmí přesáhnout 70 % rozpočtových ani 

skutečných výdajů na daný projekt, dotaci je nutno vyčerpat do konce běţného kalendářního 

roku. Princip udělování dotací funguje tak, ţe ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

(MŠMT) vypíše grantový program pro daný rok a zveřejní ho na internetu. Tělovýchovné 

jednoty a sportovní kluby předkládají ţádosti svým zastřešujícím organizacím, které provedou 

první výběr a zašlou souhrn poţadavků na MŠMT. Hlavním faktorem pro rozdělení dotací je 

hodnota majetku a počet členů jednotlivých zastřešujících organizací. Komise sestavená pro 
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výběrové řízení schválí vybrané poţadavky a přidělí příslušné podíly zastřešujícím 

organizacím. Výsledky jsou zveřejněné na internetu, čímţ je i zajištěná veřejná kontrola [14]. 

Obrázek 2.5 Schéma rozdělování státních zdrojů na podporu tělesné kultury  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. a kol. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006.     

str. 54. ISBN 80-86929-04-3. 

Rozpočet kraje 

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

které mimo jiné mohou poskytovat dotace v oblasti mládeţe, tělovýchovy a sportu. Rada 

rozhoduje o poskytnutí dotace občanským sdruţením působícím v oblasti sportu                     

a tělovýchovy na jeden kalendářní rok. 

Rozpočet města nebo obce 

Jedná se o nejbliţší a nejdostupnější typ rozpočtu, který je finančním zdrojem pro sportovní 

organizace na úrovni sportovních klubů. Rozpočet měst nebo obcí se řídí vyhláškou 

schválenou příslušným zastupitelstvem. Zákon o obcích vymezuje řadu kompetencí, jímţ 

můţe obec zřetelně ovlivnit činnost sportovních organizací na svém území. Rozpočet obce 
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bývá pro sportovní organizace významným finančním zdrojem. Je třeba si však uvědomit, ţe 

neexistuje ţádný právní předpis, který ukládá obci povinnost finančně podporovat rozvoj 

tělovýchovy a sportu na svém území. Proto by se měli sportovní manaţeři sportovních klubů 

působících na svém území snaţit přesvědčit obecní orgány, ţe jde sice o investici dlouholetou, 

ale velmi významnou, obzvláště týká-li se dětí a mládeţe [5]. 

Kraje, města a obce jsou nejperspektivnějšími investory, kteří vydávají finanční zdroje přímo 

z vlastního ročního rozpočtu. Z krajského rozpočtu jsou vyčleněna na podporu sportu 

průměrně aţ 2 % z celku. Větší mnoţství finančních zdrojů je soustředěno spíše do provozní 

oblasti neţ do investiční, neboť v provozní oblasti je neustále vykazován průběţný nárůst 

[14]. 

Zdroje z fondů Evropské unie 

Se vstupem ČR do Evropské unie vznikly nové moţnosti získávání finančních zdrojů 

v oblasti sportu. O evropské fondy mohou ţádat kraje, obce, neziskové organizace, malé 

podniky v oblastech, které Evropská unie podporuje. Jedná se o rozvoj regionů, infrastruktury 

a průmyslu, vzdělání a rekvalifikace, ţivotní prostředí a zemědělství, cestovní ruch [6]. 

2.5.2 Financování tělesné kultury a sportu ze soukromých zdrojů 

Financování ze soukromých zdrojů se rozumí zejména: 

 výnosy z vlastní činnosti, 

 výdaje domácností, 

 výnosy z reklamy, 

 výnosy sportovních loterií,  

 podpora podniků a institucí. 

Nejvýznamnějším soukromým finančním zdrojem na podporu tělesné kultury a sportu jsou 

výdaje domácností. Kromě výdajů domácností zaujímají důleţité postavení podíly z výtěţku 

sázkových her. V ČR existuje veliké mnoţství provozovatelů hazardních her a loterií. Provoz      

a podmínky podnikání jsou upraveny samostatným zákonem. Povolení ţivnosti je podmíněno 

odvodem části zisku na společensky prospěšné programy a projekty. Tyto podíly z výtěţku 

hazardních her a loterií se staly významným zdrojem financování pro neziskový sektor [8]. 
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2.6 Finanční zdroje sportovních klubů 

Jedním z největších problémů sportovního managementu je získávání finančních prostředků 

potřebných pro úspěšný chod sportovní organizace. Většina českých sportovních klubů 

splňuje podstatu neziskových organizací, jelikoţ má právní formu občanského sdruţení. 

Rozeznáváme zdroje získané, vytvořené vlastní činností klubu, a zdroje, které pro svou 

činnost získává z jiných (cizích) zdrojů mimo sportovní prostředí. 

2.6.1 Zdroje financování sportovních klubů a tělocvičných jednot z hlavní činnosti 

Členské příspěvky 

Příspěvky členů jsou tradičním zdrojem financování klubu, lze je členit na: 

 zápisné - platí se jedenkrát při vstupu nového člena do sportovního klubu, jedná se     

o poplatek za evidenci, 

 členské příspěvky - platí se jedenkrát ročně, 

 oddílové příspěvky - slouţí k financování činnosti oddílu, platit se mohou jedenkrát 

měsíčně, častěji se platí jedenkrát ročně. 

Výše členských příspěvků je stanovena a schválena valnou hromadou. Rozdíl ve výši 

příspěvků je jednak mezi jednotlivými zastřešujícími organizacemi a jednak mezi 

jednotlivými sportovními odvětvími (závisí na finanční náročnosti daného sportovního 

odvětví). 

Dary  

Členové klubu, příznivci či další osoby dávají dary klubu bez nároku na protisluţbu. Dárci 

jsou často dlouholetí členové, kteří mají hluboký vztah ke klubu. Dary mohou mít formu 

peněţní i nepeněţní. 

Patronáty 

S patronáty se setkáme nejčastěji u velkých firem, které věnují velkou sumu peněz na podporu 

mládeţnických druţstev klubu, přičemţ poskytování této podpory je upraveno zákonem              

č. 357/1992 Sb. v platném znění o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti.  

Příspěvky municipalit 

Jedná se o pomoc obcí sportovním klubům. Často se vyuţívá nepeněţní plnění zejména na 

venkově, např. věcným poskytnutím materiálu na opravu zařízení, pronájmem městského 

sportovního zařízení za symbolickou částku. 
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Příspěvky od zastřešujících sportovní organizace 

Zastřešující organizace jako je ČSTV, Sokol atd. jsou spoluvlastníci loterijní společnosti 

SAZKA a.s. a díky tomu disponují vlastním finančním zdrojem nezávislým na jiných 

subjektech. To umoţňuje poskytovat příspěvky niţším článkům na hlavní činnosti, ale i na 

údrţbu a provoz zařízení. 

Vstupné na sportovní akce 

Jedná se o typický peněţní zdroj sportovních klubů. Významným peněţním zdrojem je 

vstupné u divácky populárních sportů, kde je vysoká návštěvnost, jedná zejména o lední hokej 

a kopanou. Výše vstupného závisí na úrovni soutěţe, která se hraje. 

Startovné  

Vyuţívá se zejména v individuálních sportech nebo na turnajích, jichţ se účastní několik 

druţstev. Tyto peněţní příjmy slouţí organizátorovi k pokrytí nákladů na pořádání sportovní 

akce.  

Dotace  

Sportovních klubů se týkají části dotací plynoucí většinou do sportovních zařízení                   

a částečného krytí nákladů na provoz a údrţbu sportovního zařízení [14]. 

Odstupné a výchovné 

Odstupné jedná se o odstup svého postavení jednoho klubu jinému klubu za finanční odměnu, 

jejíţ výše je dána dohodou. 

Výchovné je vypláceno při přestupu sportovce minimálně výkonnostní úrovně. Jedná se              

o peněţní náhradu za výdaje spojené s výchovou sportovce [5]. 

2.6.2 Zdroje financování z doplňkových činností 

U neziskových organizací, jichţ je u nás většina sportovních klubů, existuje problém jasného 

kritéria, který podává informace, např. co patří do doplňkové činnosti klubu, co je 

jednoznačně zdaněno a co nikoliv. Z těchto důvodů je důleţité pro sportovní kluby, co mají ve 

stanovách určeno jako hlavní činnosti [14]. 

Reklama  

Existuje mnoho definic reklamy. Čáslavová (2009, str. 36) tvrdí, ţe: „Reklama je placená 

forma neosobní prezentace výrobku, služeb nebo myšlenek určitého subjektu (firmy, instituce 

nebo jiné organizace) prostředím komunikačních médií“ [4]. 
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Dále můţe být charakterizována podle Tomka (2007, str. 228) jako: ,,Klasický způsob 

komunikační politiky, vytvoření prostředků a využití reklamních médií za úplatu s cílem 

dosažení stanovených cílů reklamy“ [15]. 

Boučková (2003, str. 224) uvádí: ,,Reklama je určitá neosobní forma komunikace firmy se 

zákazníkem prostřednictvím různých médií“ [1]. 

Sportovní reklama vyuţívá specifických mediálních prostředků v oblasti sporu. Podle vyuţití 

komunikačních médií dělíme sportovní reklamu na tyto druhy: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech, 

 reklama na startovních číslech,  

 reklama na mantinelu, na palubovce, ledové ploše, 

 reklama na sportovním nářadí, náčiní, 

 reklama na výsledkových tabulích. 

Reklama se stává důleţitým faktorem ekonomické činnosti jednotlivých sportovních subjektů. 

Příjmy z reklam tvoří velice důleţitou část příjmů sportovních organizací a vzhledem 

k popularitě sportu dochází ke stále většímu vyuţíván sportovních reklam [5]. 

Sponzorování ve sportu 

G. Tomek a V. Vávrová (2007, str. 236) uvádějí ve svém díle: ,,Sponzorování chápeme jako 

cílenou spolupráci, při které sponzorovaný dostává smluvně sjednané peněžní platby, věcné 

dary či služby, za něž poskytuje protislužby“ [15]. 

Podle Durdové (2004, str. 57) lze sponzorování definovat: ,,jako partnerský vztah mezi 

podnikem, firmou na straně jedné a sportem na straně druhé, přičemž dochází k uspokojení 

obou subjektů. Jedná se o vztah mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy sponzor poskytuje 

peněžní, věcné prostředky a služby osobám a organizacím působícím ve sportu“ [5]. 

Princip sponzorování spočívá ve vztahu sluţba versus protisluţba. Sponzor očekává za své 

finanční, věcné prostředky nebo sluţby od sponzorovaného předem přesně stanovené 

protisluţby, nejčastěji se jedná o propagaci daného sponzora (reklamní činnost).  

Typy sponzorování 

Podle velikosti příspěvku sponzora na celkovém podílu rozlišujeme tyto typy sponzorů: 

 hlavní sponzor, vedlejší sponzor – hlavní sponzor má právo na nejdraţší                      

a nejatraktivnější protivýkony, vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní moţnosti 

protisluţeb, 
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 exkluzivní sponzor – oficiální sponzor přijímá veškeré protisluţby za vysokou cenu, 

 kooperační sponzor – protivýkony jsou rozděleny mezi více různých sponzorů [5]. 

Formy sponzorování 

 sponzorování jednotlivých sportovců, 

 sponzorování sportovních týmů, 

 sponzorování sportovních akcí, 

 sponzorování sportovních klubů, 

 sponzorování sportovních institucí [4]. 

Upomínkové předměty, suvenýry se symbolikou klubu 

Příjmy z prodeje těchto produktů jsou atraktivní zejména u nejpopulárnějších sportů a klubů, 

jejich výše je ovlivněna úrovní soutěţe a popularitou daného klubu. 

Nájemné z klubových sportovních zařízení 

Jedná se o běţný příjem, protoţe většina sportovních zařízení je majetkem sportovních klubů. 

Větší sportovní kluby většinou řeší daňové problémy spojené s pronájmem sportovního 

zařízení, zaloţením obchodní společnosti, která je pověřena jeho spravováním [14]. 

2.6.3 Speciální aktivity poskytující zdroje pro zabezpečení sportovního procesu 

Jsou to sportovní i nesportovní činnosti, které jsou poskytovány i nečlenům sportovního 

klubu, jejichţ výtěţky jsou zdrojem financování. 

Nesportovní aktivity: 

 taneční zábava, pořádání plesů, 

 burzy, 

 výpomoci v místě bydliště. 

Sportovní aktivity 

 pořádání sportovních kurzů - jedná se o volně přístupné akce, kdy účastníci po 

zaplacení poplatku absolvují předem daný počet lekcí, při kterých si osvojí základní 

dovednosti, 

 pořádání tréninkových táborů - opět jde o volně přístupnou akci, většinou je pořádána 

pro mládeţ, můţe jít o letní nebo zimní tréninkové tábory, 

 prodej občerstvení členy klubu - vyuţívá se při různých společenských akcích, kdy se 

klub zapojuje do prodeje [14]. 
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3 Organizační struktura a financování klubu 

 

3.1 Historie ledního hokeje v Uherském Ostrohu 

Lední hokej má v Uherském Ostrohu dlouholetou a bohatou tradici. Za svou existenci měl 

klub různé názvy a dosáhl mnoha úspěchů. Klub Hokej Uherský Ostroh navazuje na tradici 

zaniklého oddílu hokeje TJ Lokomotiva Uherský Ostroh zaloţeného v roce 1964, který byl 

nástupcem TJ Tatran Uherský Ostroh (1953 – 1964) a SK Viktoria Uherský Ostroh 

zaloţeného v roce 1929.    

Lední hokej s bruslením dorazil do města Uherský Ostroh počátkem minulého století. O jeho 

rozvoj se zaslouţili studenti místní obchodní akademie, kteří v letech 1922 – 1923 začali 

připravovat zaloţení hokejového klubu. Jako kluziště slouţili nejdříve plochy zamrzlé řeky 

Moravy a přilehlých rybníků Okasovo, Černovo a Radovo. Později se hrálo na sokolském 

hřišti u školy, kde se dnes nachází zimní stadion. Hokej se stal v Uherském Ostrohu velice 

populárním a divácky atraktivním sportem, hokejisté dosahovali velice dobrých výsledků, 

několikrát se stali přeborníky kraje. V roce 1934 hráli dokonce nejvyšší ligu na Moravě, v níţ 

skončili na 4. pozici. Největších úspěchů dosáhl hokej v Uherském Ostrohu ve 40. letech, 

přesto ţe tato léta byla poznamenána 2. světovou válkou, dvakrát vyhráli ţupu a stali se 

mistry Moravy. Také se účastnili 2 krát finále o postup do 1. ligy mezi nejlepší týmy ČSR, 

avšak bez úspěchu, neboť podlehli SK Podolí a SK Kr. Pole.  

V roce 1953 došlo ke změně názvu tohoto hokejového klubu z SK Viktoria na TJ Tatran. 

Byla zpracována první projektová dokumentace výstavby umělé ledové plochy, vybudováno 

hřiště s mantinely a vyhřívanými šatnami, které však v roce 1959 kompletně vyhořely. Klub 

tak přišel o veškeré vybavení včetně výstroje, coţ se podepsalo také na výkonech tehdejších 

hráčů, kteří sestoupili do krajského přeboru. Od této doby se hokejisté mnohokrát stali vítězi 

krajské soutěţe a bojovali o postup do divize.  

V roce 2001 byly zahájeny rozsáhlé rekonstrukční akce, byla provedena rekonstrukce 

strojovny a chladícího zařízení včetně ledové plochy s nákladem 6 500 000,- Kč. V roce 2007 

bylo dokončeno nové zastřešení zimního stadionu, postaveny nové šatny, vybudována nová 

rolbovna a zázemí strojníků a ledařů, ošetřovna a prodejna hokejových potřeb. V roce 2006 

došlo k poslední změně názvu hokejového klubu na Hokej Uherský Ostroh o.s. a tradice 

ledního hokeje nadále pokračuje. V současné době v klubu hrají hokejisté všech věkových 

kategorií od těch nejmenších, kterým se říká ,,bruslička“, přes mladší ţáky, starší ţáky, 

dorost, juniory aţ po muţe. Dorost, junioři i muţi hrají krajskou ligu, v níţ se umisťují na 
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předních místech tabulky. Za poslední roky se tak povedlo ve městě vybudovat kvalitní 

zázemí pro lední hokej a úspěšně navázat na dlouholetou tradici ledního hokeje v tomto 

městě. 

3.2 Analýza managementu hokejového klubu Hokej Uherský Ostroh 

Hokejový klub Hokej Uherský Ostroh o.s. je dobrovolným sdruţením občanů, vzniklým za 

účelem provozování ledního hokeje. Klub je nezávislou suverénní právnickou osobou, která 

má charakter občanského sdruţení podle zákona č. 83/1990 Sb.  

Organizační struktura vedení klubu je znázorněna na obrázku 3.1. 

Obrázek 3.1 Organizační struktura hokejového klubu Hokej Uherský Ostroh 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 
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3.2.1 Činnosti a náplň práce jednotlivých sloţek organizační struktury 

Základním článkem hokejového klubu je člen. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, 

která je sloţená z členů klubu starších 15 let. Právo hlasovat, kandidovat a být volen do 

statutárních orgánů klubu mají členové klubu starší 18 let. 

Valná hromada 

Valná hromada je usnášení schopná vţdy. Hlasování a usnášení valné hromady je platné 

většinovým souhlasem všech přítomných členů klubu s hlasovacím právem na této valné 

hromadě. 

Výkonným orgánem valné hromady je výbor klubu, který je pověřen řízením klubu, 

zabezpečujícím plnění úkolů klubu mezi jednotlivými valnými hromadami. Tvoří jej 

předseda, místopředseda a členové.  

Valná hromada se zabývá zejména těmito činnostmi: 

 Schvaluje předpokládaný roční rozpočet klubu a další rozvoje a činnosti klubu 

v následujícím období, 

 schvaluje interní směrnice, 

 schvaluje nezbytně nutný profesionální aparát klubu vytvořený výborem klubu, který 

má za úkol zabezpečení organizační, sportovní a hospodářsko-ekonomické činnosti 

klubu, 

 volí dozorčí radu klubu, která dohlíţí na činnost výboru klubu a je sloţena ze dvou 

členů, a to jednoho zástupce města Uherské Hradiště a jednoho z řad rodičů. 

Výbor klubu 

Výbor klubu je hlavním garantem kvalitního fungování hokejového klubu a jeho 

naplňovatelem, rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou výlučně v pravomoci valné hromady. 

Tvoří jej předseda, místopředseda a členové. Předseda a místopředseda jsou zvoleni na první 

schůzi výboru klubu z jeho členů, rovněţ jsou zde zvoleny statutární orgány klubu. 

Zastoupení ve výboru klubu  

 Předseda, 

 místopředseda,  

 zástupce rodičů, 

 zástupce města,  

 generální manaţer, 
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 ekonomický reklamní manaţer, 

 sportovní manaţer. 

Výbor klubu se schází minimálně 1krát měsíčně a řeší podstatné problémy, které není 

schopen vyřešit profesionální aparát, nebo ke kterým je zapotřebí zvláštního pověření výboru 

klubu. 

Usnášení je schopen výbor, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k platnosti 

usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Za výbor, který je 

statutárním orgánem, jedná a podepisuje společně předseda spolu s jedním členem výboru. 

Výbor klubu se zabývá zejména následujícími činnostmi: 

 zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 

 organizuje a řídí sportovní a hospodářskou činnost klubu, 

 připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k hlavním směrům činnosti, 

rozpočtu, k rozdělení dotací a příspěvků, 

 dbá o hospodárné vyuţívání a údrţbu majetku klubu, vede přehled o plnění či 

čerpání schváleného rozpočtu klubu, o jeho příjmech, výdajích, pohledávkách          

a závazcích, jakoţ i o plnění odvodových povinností klubu a stavu klubového 

majetku a práv, 

 zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány, ZŠ, svazovými orgány, jinými 

organizacemi, právnickými a fyzickými osobami, 

 z kaţdého zasedání výboru klubu pořizuje písemný zápis, aby bylo jasné kdy, kde    

a kdo se zasedání účastnil, které otázky byly předmětem jednání a jak byly 

rozhodnuty, 

 schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých jsou upraveny 

vnitřní vztahy klubu. 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada je stálým orgánem, jehoţ hlavním úkolem je kontrola činnosti výboru klubu, 

zejména provádí dozor nad majetkovým a finančním hospodařením i nad dodrţováním stanov 

a všech vnitřních směrnic klubu a obecně platných norem v období mezi valnými hromadami.  

Schází se minimálně 1krát za čtvrtletí a je sloţena ze tří členů, zástupce rodičů, zástupce 

města a sponzora. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání výboru klubu 

s poradním hlasem. 
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Dozorčí rada je oprávněna v případě zjištění nedostatků navrhnout výboru klubu i valné 

hromadě nápravná opatření. Po výboru klubu má právo ţádat jejich provedení i vysvětlení. Na 

návrh výboru klubu schvaluje dozorčí rada ukončení členství a vyloučení člena klubu. 

Profesionální aparát klubu 

Je tvořen generálním manaţerem a jemu podřízeným sportovním manaţerem a ekonomicko-

reklamním manaţerem, který téţ plní funkci sekretáře klubu. 

Profesionální aparát má na starosti zejména výkonnou funkci v oblasti zabezpečení 

organizační, sportovní a hospodářsko-ekonomické činnosti klubu a za svou práci je klubem 

odměňován podle manaţerské smlouvy. 

Generální manaţer, vedoucí zimního stadionu 

Činnost vedoucího zimního stadionu je přesně definovaná. V sezónním období se jedná               

o zabezpečení maximálního vyuţití ledové plochy a v období mimo sezónu (duben aţ červen)      

o zajištění podpůrných aktivit pro vyuţití prostor zimního stadionu. 

Generální manaţer je ve vztahu k hokeji a ke klubu hlavním koordinátorem a myšlenkovým 

zdrojem pro kvalitní chod klubu, navrhuje hlavní směry rozvoje klubu a vytváří systém                

a ucelenou koncepci řízení klubu, kde jednotliví členové mají přesně dané úkoly, a jejich 

snahou je „zviditelňovat“ vlastní klub na všech úrovních. 

Generální manaţer úzce spolupracuje s jednotlivými manaţery na vytváření nové koncepce          

a systému práce při zadávání jejich úkolů, koordinuje je a pomáhá jim je prosazovat. 

Spolu s ekonomicko-reklamním manaţerem sleduje a řídí tok klubových financí                     

a spoluúčastní se jednání s reklamními partnery. 

Se sportovním manaţerem se podílí na koncepci a systému sportovní přípravy jednotlivých 

muţstev v klubu.  

Sportovní manaţer a metodik 

Koordinuje a řídí systém přípravy hokejistů, dále pak jedná se sportovní školou.  

Zejména komunikuje s vedením školy a rodiči, pomáhá řešit problémy jednotlivých ţáků, 

sleduje učební výsledky ţáků i kvalitu výuky. Snaţí se vytvořit co nejlepší vztah mezi školou 

a klubem a studijními výsledky ţáků. 

Vytváří obecný systém přípravy, metodické pokyny a roční tréninkové plány. Spolu 

s ostatními trenéry buduje strategii a systém hry jednotlivých muţstev. Organizuje nábory 

nových hráčů, zaměřuje se na vyhledávání talentů z okolních klubů. Komunikuje                    

a zprostředkovává vztahy s okolními kluby v rámci výměny a hostování hráčů pro zkvalitnění 

kádru jednotlivých muţstev. 
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Řídí činnost trenérské rady, koordinuje a kontroluje práci trenérů a jejich asistentů a spolu 

s nimi hledá nové způsoby tréninku a přípravy hokejistů. 

Ekonomicko-reklamní manaţer a sekretář 

Náplní činnosti sekretáře je řídit veškeré aktivity spojené se zabezpečením jednotlivých 

zápasů, hlášení zápasů, dopravy, zajištění pořadatelské sluţby. Dále komunikuje se svazem    

a ostatními hokejovými kluby a oddíly. Zabezpečuje zpracování dat pro webové stránky, 

vytváří je a úzce spolupracuje s generálním manaţerem na strategii prezentace klubu. Vytváří 

reklamní image klubu a zvyšuje jeho povědomí u veřejnosti, stará se o prezentaci ve všech 

médií.  

Zajišťuje finanční krytí potřeb jednotlivých muţstev (doprava, rozhodčí, pořadatelská sluţba 

při zápasech, nákup výstrojí, dresů aj.), přičemţ spolupracuje s vedoucími jednotlivých 

muţstev. 

Spolu s generálním manaţerem se podílí na tvorbě klubového rozpočtu a pomáhá zajišťovat 

jeho naplnění veškerými moţnými způsoby – např. dotace, granty, klubové příspěvky, 

oslovení a jednání s moţnými sponzory a reklamními partnery.  

Dle finančního rozpočtu a na základě finančního pokrytí spolupracuje s generálním 

manaţerem a spolu s ním stanovuje základní směry a moţnosti rozvoje klubu. 

Administrace účetní pokladna  

Zpracovává veškeré doklady po účetní stránce a vede klubovou pokladnu.   

Trenéři a asistenti  

Zajišťují sportovní přípravu a chod jednotlivých muţstev v součinnosti se systémem přípravy, 

metodickými pokyny a ročními tréninkovými plány. Sestavují tréninkové cykly a tréninkové 

jednotky, „koučují“ zápasy, hledají nové metody a moţnosti sportovní přípravy ve spolupráci 

s trenérskou radou. Komunikují s rodiči prostřednictvím vedoucího muţstva, a to pouze               

o výkonnosti a interpersonálních vztazích mezi hráči. 

Trenérská základna je z větší části tvořena zaměstnanci zimního stadionu a členů výboru 

klubu. 

Účetní audit 

Nezávislá firma zpracovává roční účetní audit klubu. 

Vedoucí muţstev 

Jsou vybíráni z řad rodičů hráčů a pomáhají zabezpečit potřeby jednotlivých muţstev. 

Zabezpečují komunikaci mezi rodiči, muţstvem a vedením klubu. 
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3.3 Cíle hokejového klubu Hokej Uherský Ostroh 

Z ekonomického hlediska je hlavním cílem klubu zabezpečit dostatek finančních prostředků 

pro jeho plynulý a bezproblémový chod. Nadále spolupracovat s městem, oslovovat nové 

sponzory a spolupracovat se stávajícími.  

Ve sportovní oblasti se jedná především o vytváření vhodných podmínek pro uspokojování 

zájmů a potřeb všech svých členů v oblasti ledního hokeje, organizuje a zajišťuje kvalitní 

výcvik a výuku mládeţe v oblasti ledního hokeje a umoţňuje výchovu kvalitních hokejistů. 

Do  budoucna je hlavním cílem klubu postoupit v dorostenecké a juniorské kategorii do 1. ligy, 

jelikoţ má v současné době jak kvalitní ţákovskou základnu, tak i kvalitní trenéry. 

Neméně důleţitým cílem je hrát co nejatraktivnější hokej, umisťovat se na předních místech 

tabulky a rozšiřovat řady svých fanoušků. 



- 35 - 

3.4 SWOT analýza 

Tabulka 3.1 SWOT analýza hokejového klubu Hokej Uherský Ostroh 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 

 

 

 

 

Silné stránky Příleţitosti 

 kvalitní zázemí, moderní zimní stadion, 

 vhodné umístění  ZS v centru města, 

 dlouholetá tradice hokeje ve městě, 

 součást sportovního ţivota ve městě, 

 popularita a zájem lidí, 

 zkušené vedení a dobrá manaţerská práce,  

 kvalitní zázemí hráčů včetně 

odpovídajícího vybavení, 

 dostatek finančních prostředků na pokrytí í 

sezóny,  

 kvalifikovaní trenéři, 

 zkušený A – tým, 

 dobré sportovní výsledky klubu. 

 popularizace ledního hokeje u 

mládeţe, nábor nových hráčů,  

 postoupení A týmu do vyšší ligy,  

 noví sponzoři,  

 získání dalších dotací,  

 pořádání hokejových škol, 

 větší propagace klubu a jeho 

zviditelnění. 

 

Slabé stránky Hrozby 

 nedostatečná mládeţnická základna, 

 odchod hráčů na hostování, zejména u 

mládeţe, 

 malá propagace v médiích, 

 absence tréninkového hřiště. 

 odchod sponzorů, 

 nezájem mládeţe o lední hokej 

(nedostatek hráčů), 

 odchody hráčů do jiných klubů, 

 ekonomická krize. 



- 36 - 

3.5 Analýza finanční situace klubu 

3.5.1 Reklama a sponzoring 

Jednou z nejčastějších moţností vyuţívaných k získávání finančních prostředků pro kluby je 

reklama a sponzoring. Jinak tomu není ani v hokejovém klubu Hokej Uherský Ostroh. 

V ledním hokeji existuje celá řada moţností pro umístění reklamy, především se jedná              

o reklamy na mantinelech, na ledové ploše, na ocelových konstrukcích, zavěšené pod střechou 

ZS, na výsledkových tabulích, na dresech hráčů atd. 

Hokejový klub Hokej Uherský Ostroh vyuţívá reklamy a sponzoringu, zejména na mantinelech     

a na ocelových konstrukcích, na dresech hráčů a vstupenkách. Jelikoţ se hokejisté pohybují 

pouze v regionálních soutěţích, není zájem o sponzoring příliš veliký, a je proto obtíţné 

získávat nové sponzory a udrţet si stávající. Klub má v současné době dva hlavní sponzory      

a větší mnoţství menších. S většinou sponzorů se klub snaţí navázat úzké vztahy a nabídnout 

jim maximum sluţeb. Klub nemá fixně stanovené ceny pro jednotlivé umístění reklamy. Dříve 

vyuţíval sponzorský balíček, který obsahoval nabídky pro umístění reklam jednotlivých 

sponzorů na konkrétních místech ZS za předem stanovené částky, ale tento systém se v praxi 

neosvědčil. Proto se nyní klub snaţí o získání jakýchkoli sponzorů, přičemţ zohledňuje při 

umístění reklamy a prezentaci výši jejich sponzorských příspěvků. Samozřejmě nejlukrativnější 

místo a největší plochy zabírají reklamy hlavních partnerů klubu, kteří přispívají nejvyššími 

částkami. Obrázky umístění reklam na mantinelech, ocelových konstrukcích a dresech jsou 

vyobrazeny v příloze. 

3.5.2 Příjmy a výdaje klubu  

Na toto téma jsem se zaměřil podrobněji, protoţe v součastné době je jedním z nejdůleţitějších      

a nejobtíţnějších úkolů vedení klubu dosaţení potřebného mnoţství financí k zajištění jeho 

bezproblémového chodu. Hokejový klub působí na zimním stadionu, který patří městu                   

a pronajímá jej klubu. Management klubu vede oddělené účetnictví týkající se sportovní 

činnosti a hospodaření zimního stadionu, avšak některé poloţky jsou vzájemně propojeny. 

Nejdříve se budu zabývat finanční situací klubu ve sportovní činnosti. 

Jelikoţ je hokejový klub Hokej Uherský Ostroh občanským sdruţením, které je nevýdělečnou 

organizací, hospodaří klub s vyrovnaným rozpočtem. Ve své práci jsem pouţil data, která mi 

poskytl generální manaţer klubu. Jedná se o údaje z loňské sezóny, neboť letošní sezóna ještě 

není uzavřena. Přehled příjmů klubu je vyobrazen v následující tabulce 3.2 a pro lepší 
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přehlednost uvádím i grafické znázornění viz graf 3.1. Klub nerozlišuje příjmy a výdaje pro 

mládeţ a pro muţe. Snaţí se o zabezpečení celkového chodu klubu tak, aby zajistil co nejlepší 

podmínky pro všechny své členy. 

Tabulka 3.2 Celkové příjmy hokejového klubu Hokej Uherský Ostroh 

Příjmy 

Poloţka  Sezóna 09/10 

Dotace ČSTV  129 000,00 Kč 

Dotace ČSLH 56 030,00 Kč 

Dotace Město Uh.Ostroh  230 000,00 Kč 

Fondy (dary) 93 000,00 Kč 

Sponzorské dary 120 587,00 Kč 

Příjem z reklamní činnosti 394 500,00 Kč 

Členské příspěvky, klubové příspěvky 198 700,00 Kč 

Vstupné  117 170,00 Kč 

Příjmy z kulturních akcí  20 000,00 Kč 

Pronájem 10 000,00 Kč 

Vrácení z vkladů do soutěţí 19 500,00 Kč 

Úroky banka, půjčky, vklady 22 185,00 Kč 

Příspěvky ŠK výběr  21 750,00 Kč 

Přefakturace na ŠK nákladů hrazených HOKEJ 191 266,00 Kč 

Ostatní trţby 30 060,00 Kč 

PŘÍJMY CELKEM:  1 653 748,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 
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Graf 3.1 Příjmy hokejového klubu Hokej Uherský Ostroh 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 

Dotace ČSTV 

Tato dotace činí 129 000 Kč a její vyuţití stanovuje ČSTV, který určuje, na jaké činnosti můţe 

být pouţita.  

Dotace ČSLH 

Jedním z příjmů klubu jsou dotace Českého svazu ledního hokeje, který přispívá celkovou 

částkou 56 030,- Kč ročně. Tato dotace je rozdělena do tří splátek, přičemţ částka 24 750 Kč je 

splatná ke dni 14. 7. 2009, částka 6 530 Kč, určená pro mládeţ, je splatná k 29. 12. 2009           

a zbylá částka 24 750 Kč  je splatná ke dni 15. 3. 2010. Dotace je pouţitá na celkový provoz 

klubu. 

Fondy (dary)  

Tvoří nedílnou součást příjmů klubu v celkové částce 93 000,- Kč ročně. Fondy jsou sloţeny 

z dotací. „Nadace děti, kultura, sport“ přispívá částkou ve výši 60 000,- Kč ročně a druhá část 

je tvořena dotací Zlínského kraje FMS ve výši 33 000,- Kč. Tyto dotace jsou určeny zejména 

pro mládeţ. 
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Sponzorské dary 

Jedná se o příjem klubu ve výši 120 578,- Kč ročně. Členové a příznivci klubu dávají dary 

klubu bez nároku na protisluţbu. Dary mají formu jak peněţní, tak i nepeněţní. 

Členské příspěvky (klubové příspěvky) 

Celkové příjmy plynoucí z klubových příspěvků činí 198 700,- Kč. Tyto příspěvky jsou určeny 

na činnosti muţstev hrající soutěţe mladších a starších ţáků, dorostu a juniorů. Byly stanoveny 

valnou hromadou klubu na 3 000,- Kč ročně. Muţi jsou této povinnosti zproštěni. 

Klubové příspěvky na činnost muţstva  tzv.„brusličky“- nově příchozích dětí nehrajících dosud 

soutěţe byly valnou hromadou a výborem klubu Hokej Uherský Ostroh o.s. stanoveny částkou 

1 500,- Kč ročně. 

Příjmy z reklamní činnosti 

Příjmy z reklamní činnosti jsou jedním z nejdůleţitějších příjmů klubu. Přehled sponzorů klubu 

je vyobrazen v tabulce 3.3. 

Tabulka 3.3 Příjmy z reklamní činnosti  

Partner klubu Částka na sezónu 

Reklama PETROL STADION 23 000,00 Kč 

Reklama BACHAN 20 000,00 Kč 

Reklama PÍŠTĚK 15 000,00 Kč 

Reklama PERFEKTA 15 000,00 Kč 

Reklama STELLKRAFT 60 000,00 Kč 

Reklama ZÁPAŘKA 5 000,00 Kč 

Reklama RAUŠ 15 000,00 Kč 

Reklama PÍŠTĚK 30 000,00 Kč 

Reklama MALUŠEK 4 000,00 Kč 

Reklama PERFEKTA a.s. 15 000,00 Kč 

Reklama STRABAG a.s. 85 000,00 Kč 

Reklama MICO JOZEF 20 000,00 Kč 

Reklama JANA BANCAKOVA 15 000,00 Kč 

Reklama SBĚRNÉ SUROVINY UH 10 000,00 Kč 

Reklama MICO JOZEF 20 000,00 Kč 

Reklama ŢPSV a.s. 25 000,00 Kč 

Reklama STRACHOTA 15 000,00 Kč 

Reklama KUČERA FRANTIŠEK 2 500,00 Kč 

REKLAMA PŘÍJEM CELKEM 394 500,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 
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Příjmy tvoří největší část rozpočtu. Celková částka činí 394 500,- Kč ročně, coţ je 

procentuálním vyjádřením 24 % všech příjmů klubu. Klub má v současné době dva hlavní 

sponzory, kterými jsou STRABAG a.s. přispívající částkou 85 000,- Kč ročně na celkový chod 

klubu a STEELKRAFT s.r.o., který je hlavním partnerem mládeţnického hokeje, a přispívá 

částkou 60 000,- Kč ročně. Dále má klub velký počet menších sponzorů tzv. kooperačních 

sponzorů, kteří se podílejí na financování klubu.  

Příjmy ze vstupného 

Hokej je ve městě velice populární, má dlouholetou tradici a spousty příznivců, kteří podporují 

svůj oblíbený tým. Přestoţe hokejový klub Ostroh hraje krajskou ligu muţů, coţ je aţ čtvrtá 

nejvyšší liga u nás, zápasy jsou doprovázeny velkým počtem diváků, zejména ve vyřazovací 

části, které se muţstvo v posledních letech pravidelně účastní. Vstupné bylo vedením klubu 

stanoveno symbolickou částkou 30,- Kč na osobu; děti a členové klubu mají celou sezónu vstup 

zdarma. Ačkoliv je vstupné velice nízké, podařilo se klubu dosáhnout příjmů ve výši   

117 170,- Kč ročně. Do této částky jsou započítány i příjmy z přátelských utkání, kdy je 

vstupné dobrovolné.  Přesto se klubu povedlo vybrat v průměru přes 5 000,- Kč ročně. 

Příjmy z kulturních akcí 

Hokejový klub pořádá kaţdoročně ples hokejistů, který je velmi oblíbený a hojně 

navštěvovaný. Příjem z prodaných vstupenek činil 7 000,- Kč a celkový příjem z plesu byl 

20 000,- Kč. 

Příjmy z pronájmu 

Zimní stadion je majetkem města Uherský Ostroh, které ho pronajímá klubu Hokej Uherský 

Ostroh za nájemné ve výši 160 000,- Kč ročně. Klub dále pronajímá část prostor (restaurace, 

posilovna, prodejna sportovního zboţí atd.) ke komerčním účelům. Většinu příjmů plynoucích 

z tohoto podnájmu pouţívá klub na úhradu výdajů spojených s provozem zimního stadionu. Do 

příjmů klubu však zahrnuje pouze příjem z podnájmu prodejny sportovního zboţí, a to 

vzhledem ke vzájemné provázanosti, jelikoţ klub z prodejny odebírá hokejové potřeby pro své 

členy. Příjem z pronájmu prodejny činí 10 000,- Kč. 

Dotace od města Uherský Ostroh 

Dotace od města Uherský Ostroh jsou velice důleţitým zdrojem příjmů jak pro hokejový klub, 

tak i pro chod celého zimního stadionu. Jelikoţ je město vlastníkem zimního stadionu, který 

pronajímá hokejovému klubu za částku 160 000,- Kč ročně, financuje veškeré investiční 

činnosti a rekonstrukční práce, jimiţ zhodnocuje svůj majetek. Dále město přispívá dotacemi na 

úhradu energií a celkový provoz ZS, přičemţ tato dotace je vyjádřena odhadovanou finanční 
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částkou pohybující se v rozmezí 900 000,- Kč aţ 1 200 000,- Kč ročně. Zbytek nákladů na 

energii a chod ZS si hradí klub ze svých příjmů. To jsou zejména příjmy z pronájmu ledové 

plochy a komerčních prostor (restaurace, posilovna). Dochází tak k vyrovnanému rozpočtu,    

tj. náklady zimního stadionu = dotace města + výdělečná činnost zimního stadionu. Do 

budoucna by chtěl klub docílit procentuálního vyjádření této dotace, neboť dochází ke změnám 

cen energií a odhadovaná částka se kaţdým rokem mění.  

Dále město přispívá dotací na sportovní činnosti klubu, tyto příjmy jsou z větší míry pouţity 

na úhradu výdajů souvisejících s mládeţnickým hokejem. 

Město je jedním z hlavních zdrojů financí pro sportovní klub a přispívá adekvátním způsobem 

jak na samotnou sportovní činnost, tak i na provoz zimního stadionu. Pro větší přehlednost 

jsou dotace města Uherský ostroh vyobrazeny v tabulce 3.4, a grafu 3.2.                                        

Tabulka 3.4 Dotace od města Uherský Ostroh 

Dotace Město Uherský Ostroh (oprava kabiny) 230 000,00 Kč 

Dotace Město Uherský Ostroh Školský klub 191 266,00 Kč 

Dotace Město Uherský Ostroh Provoz ZS 1 150 000,00 Kč 

Dotace Město Uherský Ostroh  celkem                 1 571 266,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 

Graf 3.2 Dotace města Uherský Ostroh 

Dotace města Uherský Ostroh 

15%

12%

73% Dotace Město Uh.Ostroh

(oprava kabiny)

Dotace Město Uh.Ostroh

Školský klub

Dotace Město Uh.Ostroh

Provoz ZS

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 

Vrácení vkladů do soutěţí 

Tuto poloţku hradí klub zároveň s pravidelnými poplatky, tj. startovné, registrační poplatky           

a vklady do soutěţí, ČSLH.  Na rozdíl od startovného a registračních poplatků, které jsou 
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nevratné, se z vkladů do soutěţí uhrazených klubem před zahájením sezony platí                 

např. disciplinární přestupky a pokuty ČSLH. Pokud klub nemá ţádné přestupky, je celý 

vloţený vklad vratný.   

Příspěvky školního klubu  

Městem byla zaloţena přidruţená organizace – školní klub, který tvoří 5 školních tříd. Kaţdá 

třída je sloţena zhruba z 15 ţáků a jednoho vedoucího muţstva. Činnost těchto tříd je hrazena  

z dotací od města Uherský Ostroh v celkové výši 191 266,- Kč. Z nich se hradí zejména 

doprava, pronájmy ledu, tělocvičen, soustředění, platy vedoucích muţstev a ostatní výdaje 

týkající se školního klubu. Klub také vybírá příspěvky od členů školního klubu ve výši       

350,- Kč za osobu na rok a celkový příjem z těchto příspěvků činí 21 750,- Kč ročně. 

Výdaje klubu 

Nyní se budu zabývat výdaji klubu – viz přehled tabulka 3.5 a graf 3.3. 

Tabulka 3.5 Výdaje hokejového klubu Hokej Uherský Ostroh 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 

 

Výdaje 

Poloţka  Sezóna  09/10 

Startovné, registrační poplatky a vklady do soutěţí 73 980,00 Kč 

Sportovní výstroj 224 900,00 Kč  

DHIM 67 770,00 Kč 

Opravy a udrţování 7 476,00 Kč 

Doprava 116 727,00 Kč 

Cestovní náhrady 130 913,00 Kč 

Stravné a pitný reţim 48 812,00 Kč 

Výdaje na reprezentaci, ubytování hráčů 68 040,00 Kč 

Pronájem ledu 50 200,00 Kč 

Pronájem ostatní 6 500,00 Kč 

Mzdové výdaje 357 000,00 Kč 

Sluţby členové, pořadatelské sluţby, startovné 108 960,00 Kč 

Náhrady na hostování, přestup hráčů 14 400,00 Kč 

Náhrady rozhodčí 98 378,00 Kč 

Půjčka – účet HOKEJ ZS krátkodobá  119 647,00 Kč 

Příspěvky ŠK převod ZŠ 21 750,00 Kč 

Ostatní výdaje 39 558,00 Kč 

Propagace, reklama 98 737,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM:  1 653 748,00 Kč 
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Obrázek 3.3 Graf výdajů hokejového klubu Hokej Uherský Ostroh 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 

Startovné, registrační poplatky a vklady do soutěţí 

Jedná se o výdaj klubu v celkové výši 73 980,- Kč ročně. Tato poloţka je sloţená 

z pravidelného poplatku 26 500,- Kč hrazenému ČSLH za přihlášení týmů do jednotlivých 

soutěţí. Dále je v této částce započítáno startovné na turnajích 26 775,- Kč, kterých se klub 

účastní, a výdaje spojené s registračními poplatky ve výši 13 480,- Kč. 

Sportovní výstroj 

Hokej je povaţovaný za velice finančně nákladný sport zejména kvůli výstroji, která nepatří 

mezi nejlevnější. 

Hokejový klub pořizuje výstroj a další vybavení z obchodu, který pronajímá hokejové prodejně 

Zapa sport na zimním stadionu za zvýhodněnou cenu. Na pořízení hokejové výstroje klub 

v roce 2009 – 2010 vyčlenil částku 224 900,- Kč.  Převáţná většina těchto výdajů je tvořena 

výdaji za nákup hokejových holí, protoţe jejich spotřeba je obrovská, přičemţ se cena jedné 

hokejky pohybuje okolo částky 2 500,- Kč. V této částce je dále zahrnuto pořízení nových 

výstrojí, tréninkových dresů, izolací na hole a chráničů a jiného vybavení. 



- 44 - 

Dlouhodobý investiční majetek 

Do této skupiny spadá dlouhodobý majetek, který je pořízen klubem a lze jej odpisovat. 

V sezoně 2009 – 2010 se jednalo o pořízení nových lavic do šaten hráčů ve výši 67 770,- Kč. 

Opravy a udrţování 

Do této skupiny patří výdaje na běţnou údrţbu výstroje hráčů, jako jsou např. opravy 

poškozených výstrojí, broušení bruslí, praní dresů. Na tyto výdaje byla vyčleněna částka 

7 476,- Kč ročně. 

Doprava 

Dalším nezbytným výdajem je doprava. Klub vyuţívá k přepravě především sluţby společnosti 

Autodoprava Bachan s.r.o., která je zároveň partnerem klubu a ceny za sluţby jsou tak 

příznivější. Částka na úhradu výdajů spojených s dopravou na zápasy, turnaje a soustředění činí 

116 727,- Kč ročně. 

Cestovní náhrady 

Jedná se o výdaj klubu, který je rozdělen na dvě části, a to cestovní náhrady profesionálního 

aparátu v částce 28 256,- Kč a cestovní náhrady hráčů klubu v částce 97 617,- Kč. V prvním 

případě se jedná o výdaj spojený s cestováním manaţerů klubu při vyřizování administrativních 

věcí. Cestovní náhrady členů jsou vypláceny těm hráčům, kteří nepocházejí z města a musí 

dojíţdět na tréninky, i na zápasy. 

Stravné a pitný reţim  

Celková částka vynaloţená za stravu činí 41 124,- Kč ročně. Stravné vyuţívají převáţně muţi, 

kteří mají hrazenou stravu zejména po venkovních utkáních. Do stravného se započítává také 

občerstvení a obědy na turnajích, ať uţ jsou pořádány v Uherském Ostrohu či v jiných městech, 

případně i v zahraničí. 

Na pitný reţim, který je velice důleţitý, byla vynaloţena celkem částka 5 680,- Kč. 

Výdaje na reprezentaci, ubytovaní hráčů  

Tento výdaj ve výši 68 040,- Kč je tvořen především výdaji na ubytování hráčů, kteří 

nepocházejí z města Uherský Ostroh. Do této částky jsou dále započítány výdaje za ubytování 

hráčů a trenérů na soustředěních a turnajích. 

Pronájem ledu a ostatní pronájem 

Jedná se o sumu 50 200,- Kč za pronájem ledové plochy mimo město na tréninky a zápasy, 

které se konají v době, kdy zimní stadion není v provozu zejména v červenci. Do ostatního 

pronájmu patří zejména pronájem tělocvičen a hřišť souvisejících s tréninkem hráčů. 
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Mzdové výdaje 

Tvoří největší poloţku mezi výdaji v celkové výši 357 000,- Kč ročně. Tento výdaj je sloţený 

ze dvou částek, a to částky 120 000,- Kč vyplacené profesionálnímu aparátu klubu 

(manaţerům, vedoucímu ZS, účetnímu), který má s klubem uzavřené smlouvy, a z částky 

233 000,- Kč rozdělené mezi trenéry, kteří mají uzavřenou s klubem dohodu o provedení práce. 

Pořadatelská sluţba, startovné muţů KLM 

Tento výdaj činí 108 960,- Kč a je sloţený z úhrady na pořadatelskou sluţbu, která je najatá 

na kaţdé domácí utkání hráčů dorostu, juniorů a muţů. U muţů kromě bezpečnostní funkce 

vybírá i vstupné.  Dále je do této částky zahrnut poplatek za startovné v krajské lize muţů ve 

výši 91 650,- Kč.  

Náhrady na hostování, přestup hráčů 

Tento výdaj je spojený s přestupy a hostováním hráčů, kdy klub poskytuje jinému klubu,          

z něhoţ přijímá hráče, peněţní vyrovnání za sluţby hráčů. Za sezonu 2009 – 2010 klub 

vynaloţil částku 14 400,- Kč na tyto účely. Kromě finančního vyrovnání se běţně v praxi 

vyuţívá principu výměny hráče za hráče. 

Náhrady rozhodčím 

Celkový výdaj těchto náhrad činí částku 90 378,- Kč, která představuje vyplacené náhrady 

rozhodčím za celou sezónu. Jsou sloţeny z odměn určených rozhodčím, kteří řídí utkání, 

přičemţ výše odměn je odvislá od toho, zda řídí zápas muţů, juniorů, dorostenců nebo ţáků. 

Náhrady se pohybují v rozmezí od 500,- Kč u ţáků aţ po 2 500,- Kč u muţů. V celkové částce 

jsou zahrnuty i náhrady časoměřičů a zapisovatelů utkání. 

Krátkodobé půjčky – bankovní účet klubu 

Jedná se o běţnou půjčku, kterou vyuţívá klub na překlenutí krátkodobých nedostatků 

finančních prostředků. Na tento účel byla vynaloţena v minulé sezóně částka 119 647,- Kč. 

Ostatní výdaje   

Do ostatních výdajů ve výši 39 558,- Kč klub zahrnuje například sluţby spojů, telefonní 

poplatky, internet, poštovné, pojištění hráčů, bankovní poplatky za vedení účtu klubu, výdaje 

spojené se vzděláváním trenérů, jejich účastí na seminářích atd. 

Propagace a reklama 

Sem řadíme reklamní a propagační sluţby na zviditelnění klubu, zhotovení reklamních 

materiálů, tj. letáků, programů na zápasy a turnaje, nákup pohárů, medailí, sportovních cen, 

cen do tomboly na plesích, které klub pořádá. Celková částka činí 98 378,- Kč. 
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3.6 Finanční analýza zimního stadionu 

Nyní se budu zabývat rozborem finanční situace hospodaření zimního stadionu. Jak jiţ bylo 

zmíněno, zimní stadion je majetkem města Uherský Ostroh, které jej pronajímá klubu.  

Klub je právní formou občanským sdruţením a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, tzn. ţe se 

příjmy rovnají výdajům. Přehled příjmů zimního stadionu je vyobrazen v tabulce 3.6,                

a grafu 3.4. 

3.6.1 Příjmy zimního stadionu 

Tabulka 3.6 Příjmy zimního stadionu 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU  

Dotace města Uherský Ostroh 1 150 000,00 Kč 

Příjmy ZS z pronájmu ledové plochy  1 910 000,00 Kč 

Příjmy za pronájem komerčních prostor ZS  206 040,00 Kč 

Příjmy za energie z pronajatých komerčních prostor 132 960,00 Kč 

PŘÍJMY CELKEM: 3 399 000,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 

Graf 3.4 Příjmy zimního stadionu 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 

Dotace města Uherský Ostroh 

Příjmy zimního stadionu by se daly rozdělit na dvě části, a to na příjmy plynoucí z města a na 

příjmy z jeho vlastní činnosti. Město má veliký podíl na příjmech zimního stadionu, neboť na 

jeho provoz přispívá dotacemi ve výši od 900 000,- Kč do 1 200 000,- Kč. Za minulou sezonu 

činily dotace města 1 150 000,- Kč.  S ohledem na tuto skutečnost se vedení zimního stadionu 

snaţí o procentuální vyjádření této dotace. 



- 47 - 

Příjmy ZS z pronájmu ledové plochy 

Příjmy ZS získává svou vlastní činností a představují částku 1 910 000,- Kč, která je tvořena 

zejména příjmy z pronájmu ledové plochy, které dle odhadu vedení ZS činí na jeden den    

10 000,- Kč. Cena za pronájem ledové plochy se pohybuje v rozmezí od 1 000,- Kč do 2 100,- 

Kč za jednu hodinu, přičemţ výše ceny závisí na tom, o jakou část dne, případně den v týdnu, 

se jedná.  

Příjmy za pronájem a za energie z pronajatých komerčních prostor  

Dalším příjmem zabezpečujícím provoz zimního stadionu je pronájem komerčních prostor. 

Jedná se zejména o pronájem restaurace, posilovny, bufetu a kanceláří. Tento příjem činí 

206 040,- Kč ročně. 

Posledním příjmem je úhrada energií z pronajatých prostor ve výši 132 960,- Kč ročně. 

3.6.2 Výdaje zimního stadionu 

Výdaje ZS jsem rozdělil do tří částí, a to na výdaje mzdové, provozní a výdaje za sluţby. 

Celkový přehled výdajů zimního stadionu je znázorněn v tabulce 3.7, a grafu 3.5. 

Tabulka 3.7 Výdaje zimního stadionu 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU  

Mzdové výdaje – ledaři, strojníci, úklid 685 000,00 Kč 

Mzdové výdaje vedení, sluţby ZS  385 000 Kč 

El. energie  1 300 000,00 Kč 

Voda  100 000,00 Kč 

Teplo  200 000,00 Kč 

Pohonné hmoty (motor. plyn, benzin): 80 000,00 Kč 

Olej, kompresory 30 000,00 Kč 

Spotřební materiál, čistící prostředky 30 000,00 Kč 

DHIM 10 000,00 Kč 

Opravy a údrţba 100 000,00 Kč 

Servis, revize a materiál provoz. zařízení na ZS  220 000,00 Kč 

Revize a školení BOZP, PO, ZPP 30 000,00 Kč 

Reklama  10 000,00 Kč 

Cestovní náhrady a dopravné 25 000,00 Kč 

Spoje, poštovné, poplatky 30 000,00 Kč 

Bankovní poplatky a sluţby, úroky 4 000,00 Kč 

Nájemné ZS (nemovitost + věci movité) 60 000,00 Kč 

Nájemné ZS (komerční prostory) 100 000,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM 3 399 000,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 
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Graf 3.5 Výdaje zimního stadionu 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z klubu, 2011 

Mzdové výdaje  

Mzdové výdaje lze rozčlenit do dvou částí, a to na mzdy ledařů, strojníků, úklidové sluţby. 

Tyto výdaje jsou placené od srpna do konce března, kdy je zimní stadion v provozu. Celkový 

výdaj na tyto mzdy na sezonu činí 685 000,- Kč. 

Druhá část mzdových výdajů je určena vedení zimního stadionu. Do této skupiny patří mzdy 

ředitele zimního stadionu, účetního a odpovědného vedoucího za strojní zabezpečení mimo 

hlavní sezónu. Celkem tyto výdaje činí 385 000,- Kč ročně. 

Provozní výdaje 

Provoz zimního stadionu je finančně velice náročný. Tyto výdaje jsou z části hrazeny z dotací 

od města, zbytek si hradí klub sám. Spotřeba za elektřinu činí v průměru 1 300 000,- Kč za rok. 

Dalšími významnými výdaji jsou poloţky placené za spotřebu vody 100 000,- Kč a tepla 

200 000,- Kč za rok. 



- 49 - 

Výdaje na pohonné hmoty benzín a plyn, které spotřebovává rolba, činí 80 000,- Kč na rok. Do 

provozních výdajů je dále započítávána spotřeba drobného materiálu, jako jsou např. čistící 

prostředky pro úklid, nářadí a materiál pro strojníky ve výši 30 000,- Kč ročně. Výdaje za 

nákup oleje do kompresorů činí 30 000,- Kč. Do provozních výdajů je třeba zahrnout                 

i investice do dlouhodobého investičního majetku. Poslední poloţkou provozních výdajů jsou 

opravy a údrţba, na něţ je vedením ZS vynakládaná částka 100 000,- Kč ročně.   

Výdaje za sluţby 

Další skupinou výdajů jsou výdaje za sluţby. Do této skupiny výdajů patří výdaje za revize, 

servis a pořízení materiálu spojených s provozem ZS ve výši 220 000,- Kč ročně, výdaje na 

školení pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výši 30 000,- Kč ročně, výdaj za 

zhotovení a instalování reklamy na ZS ve výši 10 000,- Kč ročně. Na úhradu výdajů spojených 

s cestovními náhradami související s provozem ZS klub vyčlenil částku 25 000,- Kč. Úhrada za 

spoje, poštovné a poplatky související s těmito poloţkami činí 30 000,- Kč. Další poloţkou ve 

výdajích jsou poplatky bance za vedení účtu a poskytované sluţby ve výši 4 000,- Kč ročně. 

Posledními poloţkami jsou výdaje placené městu za pronájem ZS a movitých věcí        

(60 000,- Kč) a komerčních prostor (100 000,- Kč) v celkové výši 160 000,- Kč ročně.  
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4 Výsledky výzkumného šetření, návrhy a doporučení 

Jelikoţ se věnuji hraní ledního hokeje uţ od předškolního věku, byla volba tématu mé 

bakalářské práce jednoznačná. Ve své práci jsem se snaţil poukázat na fungování a chod 

hokejového klubu Hokej Uherský Ostroh o.s., v němţ jsem po dobu svého vysokoškolského 

studia trénoval. S ohledem na tuto skutečnost jsem navázal dobré vztahy s vedením tohoto 

klubu, které mi bylo ochotno poskytnout potřebné mnoţství informací, jeţ mi umoţnily 

vypracovat tuto práci.  

Potřebné informace o finančním hospodaření klubu, jeho organizační struktuře a managementu 

jsem získával prostřednictvím rozhovorů, shromaţďováním materiálů, které mi byly vedením 

klubu poskytnuty, a jejich zpracováním metodou přímého pozorování. 

Hokejový klub Hokej Uherský Ostroh o.s. je klubem, který se snaţí navázat na dlouholetou 

tradici ledního hokeje v tomto městě. Klub je právní formou občanské sdruţení a v posledních 

letech se mu daří hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Management klubu je tvořený 

kvalifikovanými pracovníky, kteří mají k hokeji velice vřelý vztah, neboť většina z nich se 

hokeji aktivně věnovala. Mezi hlavní cíle klubu patří z ekonomického hlediska nadále 

pokračovat v bezproblémovém chodu klubu, to znamená především udrţovat úzké vztahy 

s městem, které je důleţitým zdrojem finančních prostředků pro klub. V oblasti sponzoringu je 

cílem klubu navazovat nové vztahy se sponzory a snaţit se o co nejlepší spolupráci se 

stávajícími tak, aby klub měl dostatečné mnoţství zdrojů na pokrytí následujících sezón. 

Mezi hlavní sportovní cíle patří zejména se soustředit na výchovu kvalitní hokejové mládeţe 

prostřednictvím plně kvalifikovaných trenérů a dosahovat co nejlepších sportovních výsledků 

všech věkových kategorií a šířit tak dobré jméno klubu. 

Na základě finanční analýzy a rozboru jednotlivých částí příjmů a výdajů klubu jsem dospěl 

k závěru, ţe si klub po ekonomické stránce nevede špatně. Od jeho zaloţení se mu daří 

dosahovat vyrovnaného rozpočtu, a to především díky kvalitní práci managementu klubu.  

Veliký klad spatřuji v tom, ţe klub se snaţí propagovat lední hokej jako sport dostupný pro 

všechny a odbourávat tak všeobecné mínění, ţe se jedná o finančně náročný sport. Klub 

nabízí velkou část výstroje k zapůjčení uţ i nejmenším hráčům, čímţ se snaţí minimalizovat 

výdaje rodičů na její pořízení. 

Na základě výsledků výzkumného šetření bych klubu doporučil, aby si kvalifikovaně zjistil 

moţnosti pro získání dotací z EU, popřípadě si nechal zpracovat projekt od odborné firmy, 

jenţ by umoţnil tyto dotace čerpat. Pokud by si klub najal odbornou firmu, existují dvě 

moţnosti. První moţnost je, ţe si klub nechá zpracovat projekt od odborné firmy, která si za 
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něj předem vezme peníze, aniţ by byl předem jistý úspěch. Druhá moţnost je, ţe klub ze 

získaných financí odvede firmě určité procento za získání projektu. Osobně bych klubu 

doporučil druhou moţnost, jelikoţ nenese takové riziko a při případném neúspěchu by klubu 

nehrozily finanční problémy. 

Z realizovaného výzkumu vyplývá, ţe největší příjmy má klub z reklamy a sponzoringu. 

Proto bych klubu rovněţ navrhl, aby vytvořil sponzorský balíček, kterým by mohl oslovit 

nové sponzory. 

V zájmu zajištění kvalitnější činnosti klubu se domnívám, ţe je třeba věnovat ještě větší 

pozornost propagaci ledního hokeje za účelem jeho větší popularizace u široké veřejnosti, a to 

zejména u dětí a mládeţe.    

Z výsledků šetření dle mého názoru vyplývá, ţe vzhledem k velikosti klubu, počtu obyvatel 

města Uherský Ostroh, příspěvkům tohoto města a počtu sponzorů v současné době, je klub 

dostatečně finančně zajištěn. Jelikoţ samotné vedení klubu a ani město Uherský Ostroh si 

nevytyčilo za cíl postoupit do 2. národní ligy muţů, má klub větší prostor věnovat se mládeţi   

a dosáhnout v této oblasti co nejlepších výsledků a vytvořit tak dostatečnou základnu pro 

budoucí rozvoj ledního hokeje v Uherském Ostrohu.  
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5 Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo přiblíţit činnost managementu hokejového klubu Hokej 

Uherský Ostroh a provést jeho analýzu, nastínit organizační strukturu klubu, zohlednit 

ekonomické a sportovní cíle tohoto klubu, analyzovat finanční hospodaření klubu z hlediska 

příjmů a výdajů. 

Domnívám se, ţe vytyčené cíle se mi podařilo splnit.  Získal jsem potřebné mnoţství 

informací, které mi umoţnily dosáhnout stanovených cílů. Závěry, k nimţ jsem v praktické 

části bakalářské práce dospěl, poskytnu k dispozici vedení klubu za účelem jeho dalšího 

zkvalitnění. 

V teoretické části jsem se zabýval jak obecnými pojmy management a marketing, tak i pojmy 

sportovní management a sportovní marketing.  Dále jsem vymezil činnosti manaţera 

z obecného hlediska a poté jsem se zaměřil na činnosti manaţera působícího ve sportu. Další 

kapitolou, jíţ jsem se věnoval v teoretické části, je typologie sportovních organizací, v nichţ 

jsem se zabýval vyuţíváním moţných právních forem ve sportovním prostředí.  Následně 

jsem se zaměřil na problematiku získávání finančních prostředků ve sportu a moţnostmi 

financování klubů. V neposlední řadě jsem popsal metody, které jsem vyuţil pro získání 

potřebných informací pro vypracování praktické části bakalářské práce. 

Praktickou částí jsem plynule navázal na teoretickou část. V úvodu praktické části jsem se 

zabýval obecnými informacemi o hokejovém klubu Hokej Uherský Ostroh o.s., přiblíţil jsem 

jeho právní formu, organizační strukturu klubu a popsal činnosti jednotlivých členů 

profesionálního aparátu klubu. Poté jsem se zaměřil na jednotlivé cíle klubu, které jsem 

rozdělil na dvě části, a to a to z hlediska ekonomického a sportovního. Následně jsem pouţil 

metodu rozhovoru s generálním manaţerem klubu, ve kterém jsem se ho dotazoval na 16 

otázek. Jedná se o formu polostandardizovaného rozhovoru, kdy jsem měl připraveny předem 

stanovené otázky, poloţil jsem však i doplňující otázky, které vyplynuly z rozhovoru. Rovněţ 

jsem vyuţil metodu SWOT analýzy, v níţ jsem charakterizoval silné a slabé stránky klubu ve 

vztahu k jeho příleţitostem a hrozbám. 

V další kapitole jsem provedl analýzu finanční situace klubu. Popsal jsem a přiblíţil způsob, 

jakým klub vyuţívá reklamy a jak spolupracuje se sponzory. Poté jsem se zaměřil na 

hospodaření klubu, analyzoval jsem sloţení celkových příjmů a výdajů a popsal vyţití 

jednotlivých poloţek. Pro větší přehlednost a názornost jsem veškeré příjmy a výdaje 

prezentoval v tabulkovém a grafickém znázornění, které jsem doplnil i o procentuální 

vyjádření. 
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Z výsledků šetření jsem zjistil, ţe hokejový klub Hokej Uherský Ostroh o.s. je dobře 

fungujícím moderním sportovním klubem navazujícím na dlouholetou a bohatou historickou 

tradici hokeje ve městě. 

V posledních letech zde vzniklo kvalitní zázemí, které umoţňuje provozovat lední hokej na 

vysoké profesionální úrovni, a tak se vyrovnat i větším městům.  

Z ekonomického hlediska se daří klubu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem jak v oblasti 

sportovní činnosti klubu, tak i v oblasti provozu zimního stadionu, coţ je nepochybně 

výsledkem kvalitní práce managementu klubu. Hokejový klub má dostatek finanční podpory 

od města i od sponzorů, coţ umoţňuje hladký chod klubu. 

Management klubu na základě výsledků mého šetření hodnotím velmi kladně, neboť 

jednotliví členové profesionálního aparátu jsou odborníci, kteří dělají maximum pro zdárný 

fungování hokejového  klubu Uherský Ostroh o.s.  
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