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1 ÚVOD 

Florbal patří v současné době mezi nejrychleji se rozvíjející sporty. Tento poměrně 

mladý sport se díky své přístupnosti a jednoduchosti dere kupředu. Uţ nyní se blíţí třetí pozici 

za nedotknutelným fotbalem a historicky nejúspěšnějším hokejem. Co do počtu členů, je florbal 

v současné době na třetí pozici za fotbalem a tenisem. Nutno podotknout, ţe se tento kolektivní 

sport stále hraje jen na amatérské úrovni.  

 Cílem této bakalářské práce je analýza hospodaření florbalového klubu FbC 

Playmakers Prostějov. Dílčím cílem práce je navrhnout cíle, které by vedly ke zvýšení 

efektivnosti hospodaření klubu. Tento klub jsem si vybral, jelikoţ v něm jiţ 6 let hraji. 

V práci jsem se zaměřil na analýzu příjmů s výnosy a výdajů s náklady za léta 2007, 2008, 

2009 a 2010. 

 Celá práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části se budu věnovat 

vymezení veškerých klíčových pojmů, jako jsou například management, manaţer a jeho funkce 

a vlastnosti, sportovní management, ale také jaká je historie florbalu u nás a ve světě. Druhá 

část práce, tedy část praktická bude obsahovat nejprve seznámení s klubem FbC Playmakers 

Prostějov, s jeho historií, největšími úspěchy a také seznámení s organizační strukturou celého 

klubu. Zbytek praktické části bude zaměřen na samotnou analýzu a rozbor hospodaření klubu, 

kde budou konkrétněji přiblíţeny veškeré příjmy s výnosy a výdaje s náklady klubu za poslední 

čtyři sezony. V závěru praktické části bude proveden rozhovor s manaţerem klubu Milanem 

Fojtem. 

 Veškeré analýzy budou provedeny na základě účetních informací, které mi byly 

poskytnuty samotným klubem FbC Playmakers Prostějov. 
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2 VYMEZENÍ  KLÍČOVÝCH  POJMŮ 

Pro důkladné porozumění dané problematice je nutné vymezit následující klíčové pojmy, 

které jsou podrobněji rozebrané v teoretické části této práce. 

2.1 Management 

Management je slovo přejaté z angličtiny. Českým ekvivalentem by mohlo být řízení,    

vedení, správa. V současné literatuře zabývající se problematikou managementu existuje    

mnoho definic, a proto jsou zde uvedeny ty nejznámější: P. Drücker definuje management 

následovně: 

„Management jsou úkoly. Management je disciplína, vědní obor. Ale management jsou 

také lidé. Kaţdý úspěch managementu je úspěchem manaţera. Kaţdý neúspěch je  neúspěchem 

manaţera.“ [1] 

H. Koontz, H. Weihrich 

Definice pojmu „management“ je moţno zhruba do tří skupin, a to na definice, jenţ 

zdůrazňují: 

 vedení lidí, 

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

 předmět a účel studia. [8] 

Do první skupiny, preferující úlohu vedení lidí, je moţno zařadit pojetí, kterým se 

vyznačuje: 

 Americká společnost pro management (American Management Association), 

zdůrazňující, ţe „management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce 

jiných.“ [11], 

 H. Koonz a H. Weihrich (USA): „Management je proces vytváření a udrţování 

určitého prostředí, ve kterém jednotlivci, pracující společně ve skupinách 

efektivně uskutečňují zvolené cíle.“ [6] 
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Ve druhé skupině, akcentující specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, lze 

uvést pojetí, které uplatňuje např.: 

 K. H. Chung (USA): „Management je proces plánování, organizování, vedení a 

kontroly organizačních činností, zaměřených na dosaţení organizačních cílů.“ 

[11], 

 K. Müller (SRN): „Management jsou typické činnosti, které manaţer vykonává, 

jako rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, 

motivování atd.“ [7]. 

Pro třetí skupinu, která klade přednostní důraz na předmět studia a jeho účel, je 

charakteristický přístup autorů, jako je např.: 

 S. P. Robins (USA): „Management je oblast studia, která se věnuje stanovení 

postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace.“ [8], 

 pracovní doporučení koordinačního výboru skupiny pro komparativní rozbory 

způsobů řízení v kapitalistických, socialistických a rozvojových zemích, tzv. 

„Workshop of Capitalist and Socialist Organisations“ při European Institute for 

Advaced Studies in Management v Bruselu (1980-1990): „Management je soubor 

přístupů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manaţeři) 

uţívají ke zvládnutí specifických činností (manaţerských funkcí), směřujících 

k dosaţení soustavy cílů organizace.“ [11]. 

2.2 Manaţer 

Manaţeři jsou lidé, kteří realizují cíle a úkoly managementu. Velmi často je diskutována 

otázka, zda je management věda či umění. Odpovědí bývá názor, ţe manaţerská práce je stejně 

tak vědou jako uměním. A manaţer je především profese, jejíţ nositel je zodpovědný za 

dosahování cílů, které mu svěřují organizační jednotky (útvary, kolektivy), včetně tvůrčí účasti 

na jejich tvorbě zajištění a vyuţívá přitom svých spolupracovníků. [4] 

Efektivní fungování organizace, dosahování stanovených cílů, kvalita produkce a stupeň 

prosperity vyţaduje od managementu resp. od manaţera, jako profesionálního odborníka, 

zvládnutí komplexu náročných rolí – úkolů, které jsou na něj kladeny. Je tedy samozřejmostí, 
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ţe v praxi se tyto role vzájemně prolínají a podle situace je jedna nebo druhá role více méně 

preferována. [10] 

2.2.1 Manaţerské role 

Interpersonální 

 Představitel, 

 Vedoucí, 

 Zprostředkovatel. 

Informační 

 Monitor, 

 Distributor, 

 Mluvčí. 

Rozhodovací 

 podnikatel, 

 řešitel konfliktu, 

 poskytovatel zdrojů, 

 vyjednavač. [6] 

Chung doplňuje tyto tři skupiny rolí o skupinu administrativních rolí: 

 role administrátora, 

 role správce rozpočtu, 

 role monitora (sledovatele) a kontrolora plnění. [11] 

2.2.2 Vlastnosti manaţera  

        Manaţerské role se často vzájemně doplňují, překrývají se a navazují na sebe. 

Podceňování či přeceňování některé z nich způsobuje nedostatky a chyby v řídící práci.                                                                           
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Na manaţerovu osobnost jsou kladeny značné nároky a poţadavky. Pokud chceme 

charakterizovat osobnost ideálního manaţera, pak je logicky nutné charakterizovat jeho vrozené 

a získané vlastnosti. 

Vrozené vlastnosti manažera 

 Potřeba řídit: 

Jen lidé, kteří chtějí řídit a mají z této činnosti uspokojení, se stávají úspěšnými 

manaţery. 

 Potřeba moci: 

Dobří manaţeři se nespoléhají pouze na svoji autoritu, ale hlavně na své znalosti, 

zkušenosti a dovednosti. Mají silný vliv na ostatní. 

 Schopnost vcítit se: 

Úspěšný manaţer musí umět pochopit své spolupracovníky. Musí také umět zvládnout 

často se vyskytující emociální reakce. 

 Vhodný temperament: 

Ideální povahové vlastnosti, jeţ určují chování a reakci člověka na vnější podněty. 

 Inteligence: 

Skutečný manaţer je schopen samostatného tvůrčího myšlení a je vybaven vlastnostmi 

jako je schopnost komunikovat, představivost, zdravý úsudek, atd. [1] 

Získané vlastnosti manažera 

 odborné znalosti, 

 ekonomické znalosti, 

 sociálně-psychologické znalosti, 

 znalost metod řízení, 

 dobrá duševní a tělesná kondice. [4] 
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2.2.3 Funkce manaţera 

Odborníci managementu společně upřednostňují tyto základní manaţerské funkce: 

plánování, organizování, personalistika, vedení lidí a kontrolování. [6] 

Plánování 

Plánování zahrnuje výběr úkolů a činností, které jsou potřebné k dosaţení stanovených 

cílů. Existuje velké mnoţství plánů, od celkových po velmi podrobné plánovací studie, návrhy 

či analýzy. 

Organizování 

Je ta část řízení, která vytváří účelnou strukturu v dané organizaci. Jedná se o vytvořenou 

jistotu, ţe všechny úkoly potřebné k dosaţení stanovených cílů jsou přiděleny těm lidem, kteří 

jsou schopni tyto úkoly splnit nejlépe. Smyslem organizační struktury je pomáhat vytvářet to 

nejlepší a nejideálnější prostředí pro vykonávání daných činností. 

Personalistika 

Zabývá se výběrem a rozmístěním lidí (spolupracovníků), vytvořením poţadavků na 

pracovní síly, náborem, výběrem, umístěním, oceňováním, plánováním povolání, školením a 

rozvojem uchazečů i stávajících pracovníků, aby uloţené úkoly byly plněny účinně a efektivně. 

Vedení lidí 

Jde o ovlivňování lidí tak, aby byli prospěšní pro organizaci, aby byli nápomocní pro 

dosahování stanovených cílů. Vedení zahrnuje motivaci, styl, přístupy manaţerů a komunikaci. 

Kontrolování 

Jedná se o měření a korekci provedených individuálních i celkových aktivit organizace 

tak, aby byly v souladu s plánem – měření a hodnocení dosaţených výsledků, zjišťování 

výskytu odchylek od standardů, měření úspěšností. [4] 
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2.3 Sportovní management 

Podle Čáslavové (2009) lze pojem sportovní management chápat jako způsob uceleného 

řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, druţstev, 

které alespoň zčásti akcentují podnikatelsky orientované chování.  

Dále jde zcela bezvýhradně přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby 

sportovního zboţí či provozování placených tělovýchovných a sportovních sluţeb. [3] 

Vznik uvedených pojmů si vynutila sama tělovýchovná a sportovní praxe, především 

cílenou snahou pro efektivní vyuţívání velkých finančních částek, kolujících ve sportu, 

uplatňování komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomé chování v prostředí sportovní 

konkurence, řešení specifických problémů vedení sportovní mládeţe a zabezpečování sportovní 

administrativy. [3] 

V americké a západoevropské literatuře se pouţívá pojem „Sportmanagement“. 

V překladu citátu zahraniční literatury, můţe být uplatněn pojem sportovní management. 

Čáslavová (2009) tvrdí, ţe při studiu učebnice sportovního managementu autorů 

amerických univerzit „Overwiev of Sportmanagement“, zjistíme, ţe pojem „Sportmanagement“ 

neměl vůbec jednoduchý vývoj, neţ byl uznán za oblast hodnou akademické půdy. Např. se 

v jeho názvu dlouho diskutovalo „s“ – viz „Sportsmanagement“. Důvodem pro eliminaci onoho 

„s“ byly názory většiny autorů, ţe termín sport (am. sport) je mnohem univerzálnějším pojmem, 

neţ pojem sporty (am. sports). Tento názor vzala za své Severoamerická společnost pro 

management sportu, která prosazuje jeho pouţívání. Uvedený pojem však svedl boj i s dalšími 

pojmy jako jsou „Sportbusiness“ a „Athletic Administration“. Autoři knihy uvádějí, ţe: „Z 

pohledu aplikace existoval sportovní management jiţ staletí. Pouze v současné době však byl 

uznán jako akademická činnost. Pojem „Sportmanagement“ se člení na dva základní póly - 

sport versus management a komerce. Komponenta management komerce zahrnuje nejen 

manaţerské řídící funkce jako plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu, ale i takové 

oblasti jako je účetnictví, marketing, ekonomie, finance a právo. Komponenta sportu z hlediska 

sportovního managementu zahrnuje oblast diváctví, která se soustřeďuje na konzumování 

zábavy a oblast zdatnosti, mající ve středu svého zájmu aktivní účast participantů na 

sportovních a tělovýchovných aktivitách. Ačkoliv pojmy „Sportmanagement“, „Sport 

Administration“ a „Athletic Administration“ jsou při pouţívání zaměnitelné, 
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„Sportmanagement“ z nich nejpřesnějí vyjadřuje tuto oblast z univerzálního a globálního 

pohledu“. 

Obě komponenty – management a sport mají významný dopad na samotný předmět 

zkoumání, kterým jsou: 

 základní manaţerské činnosti a funkce v oblasti sportu, které jsou předmětem zkoumání 

obecného managementu, 

 specifické manaţerské činnosti, vlastní pouze oblasti sportu, 

 organizace a instituce v oblasti sportu, které prezentují ucelený okruh manaţerských 

činností v jejich „podnikovém“ klimatu, 

 lidé v různých řídících pozicích oblasti sportu. [3] 

2.4 Sportovní manaţer 

Manaţerem v tělovýchově a sportu, označovaným běţně jako sportovní manaţer je: 

 manaţer na úrovni vedení sportovní činnosti – patří sem vedoucí sportovních 

druţstev i jednotlivců, specialisté vyškolení pro řízení velkých sportovních akcí 

(mistrovství Evropy, světa, Olympijských her atp.), specialisté, kteří se zabývají 

uplatněním sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně 

handicapovanými atd., 

 manaţer na úrovni řízení určité sportovní organizace – manaţeři na úrovni 

výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí 

sportovních středisek řízených armádou a policií apod., 

 manaţer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí či provozování 

placených tělovýchovných sluţeb – jsou to vedoucí fitness, vedoucí výroby 

sportovního nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro 

tělesnou výchovu a sport. [2] 

Durdová (2002, str. 16) zdůrazňuje: „Pro sportovního manaţera je důleţitá jeho 

specializace a přehled vazeb a fungování vrcholové, střední a základní roviny managementu 
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tělesné výchovy a sportu. Přičemţ uplatnění základních funkcí manaţera i v oblasti tělesné 

výchovy a sportu je samozřejmostí.“ [4] 

2.4.1 Funkce a činnosti sportovního manaţera 

V procesu své řídící funkce plní sportovní manaţer typické úkoly neboli základní činnosti 

jeho práce. Jednotlivé funkce a činnosti nejsou od sebe vzájemně izolovány a jejich uplatnění, 

pouţití a kombinace je značně variabilní a to podle prostředí, ve kterém se manaţer nachází a 

podle jeho specializace a kvalifikace. [4] 

Sportovní manaţer je povinen zvolit si svoji profesní kariéru (specializaci) podle místa 

svého působení a svými specifickými znalostmi musí také vyjít vstříc prostředí. Všechny 

manaţerské profese (ať uţ jde o manaţera sportovního klubu, manaţera v podnikatelském 

sektoru výroby sportovního zboţí a sluţeb anebo marketingového manaţera), musí zahrnovat 

jakoukoliv kombinaci spojenou s plánováním, organizováním, personalistikou, vedením lidí a 

kontrolou. Kvalifikaci v oboru sportovní manaţer nabízí uţ i u nás řada vysokých škol, ať uţ se 

jedná o bakalářské nebo magisterské studijní programy. Činnosti sportovních manaţerů lze 

rozdělit do následujících čtyř skupin: 

 všeobecné činnosti managementu, 

 organizační činnosti managementu, 

 informační činnosti managementu, 

 činnosti v oblasti tělesných cvičení a sportu. [12] 

Všeobecné činnosti managementu musí ovládat všichni sportovní manaţeři, ať uţ pracují 

v jakékoliv oblasti managementu ve sportu. Dobré organizační schopnosti jsou pro práci 

manaţera nutností, to samé platí pro komunikační dovednosti. Stejně tak manaţeři musí být 

vybaveni základními znalostmi z oblasti tělesných cvičení a sportu. 

Se zřetelem k reálným potřebám praxe lze ale stanovit deset základních činností 

sportovního manaţera jako jsou: 

a) strategické plánování, 

b) organizování (postupy, metody, techniky), 
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c) výběr a rozmisťování lidí, 

d) vedení lidí, 

e) komunikace, 

f) marketing, 

g) sportovní reklama, 

h) sponzoring, 

i) znalost právních (daňových, spolkových aj.) norem, 

j) věcné a formální náleţitosti k transferu hráčů a trenérů. [3] 

Další rozdělení manaţerských činností v oblasti sportu a tělesné výchovy lze provést 

rozdělením do úseků, jenţ jsou nezbytnou součástí kaţdého sportovního klubu. V kaţdém z 

těchto úseků se vyskytuje celá řada činností, které související s prací manaţera. Jde o tyto úseky 

a tyto manaţerské činnosti v nich. 

1) Úsek činnosti hlavního manaţera (ředitele apod.) 

 činnosti spojené s vlastní řídící a organizační činností generálního ředitele, 

 styk s nadřízenými orgány, 

 horizontální koordinace ostatních úseků, 

 vedení administrativy, 

 vedení archivu, 

 styk s masmédii. 

2) Úsek sportovní činnosti 

 činnosti jednotlivých druţstev, 

 doplňování a zkvalitňování hráčských kádrů, 

 trenérské, metodické, organizační, lékařské, rehabilitační a materiálové zajištění 

druţstva (cestování, tréninkové tábory, turnaje, utkání, apod.), 

 uzavírání a evidence hráčských smluv, 
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 prodej hráčů, 

 vztahy k příslušnému sportovnímu svazu, plnění členských práv a povinností. 

 

3) Marketingový úsek 

 uzavírání sponzorských smluv, 

 příprava reklamních panelů, 

 realizace reklamních sluţeb, 

 vydávání propagačních materiálů, časopisů a bulletinů, 

 činnost tiskového střediska, 

 zajišťování prostor V. I. P. při sportovních akcích, 

 realizace dalších podnikatelských činností klubu – pronájmy, prodej. 

 

4) Úsek provozní 

 provoz a údrţba inţenýrských sítí, 

 příprava a údrţba sportovišť, 

 pořadatelská sluţba, 

 úklid stanovišť, 

 styk s bezpečnostními sloţkami. 

 

5) Úsek ekonomický (finanční) 

 sestavování finančních plánů, 

 péče o majetek, 

 investiční činnost, 

 



18 

 

 zúčtování a platební styk, 

 pokladní sluţba, 

 zpracování účetních a statistických výkazů, 

 provoz informační soustavy. [4] 

Podle Durdové (2002, str. 73) mají analogické úseky i tělovýchovné jednoty (TJ) jako 

jsou občanská sdruţení. Začlenění některých úseků je kombinováno a jejich počet můţe 

narůstat s počtem oddílů. „V tomto případě záleţí na dělbě činností mezi orgány a úseky 

činností celé TJ a úseky jednotlivých oddílů. Decentralizaci činností v oddílech podporuje 

jejich právní subjektivita.“ [4] 

2.4.2 Kontrolování jako jedna z funkcí sportovního manaţera 

Je jasné, ţe kaţdý subjekt, včetně sportovní organizace,  potřebuje znát ke svým 

rozhodnutím své majetkové a finanční poměry v minulosti, dále jejich srovnání v čase a 

prostoru, stejně tak svoji současnou ekonomickou situaci a pravděpodobné následky svých 

rozhodnutí na budoucí majetkovou a finanční situaci. 

Tyto potřeby se v minulosti zajišťovaly a ve většině sportovních organizací aţ do 

současné doby zajišťují, ve formě schvalování a plnění finančních rozpočtů. Rozpočet je taktéţ 

jednou z velmi často uţívaných technik kontrolování. 

Rozpočet představuje více či méně konkrétní a podrobný plán příjmů a výdajů sportovní 

organizace. Nicméně rozpočet v ţádném případě nenahrazuje účetnictví, ovšem můţe být 

s účetnictvím sklouben a to takovým způsobem, ţe s ním spoluvytváří systém ekonomického 

řízení a kontroly. Rozpočet sám o sobě není systémem organizace finančních informací, jako je 

například finanční účetnictví. Ačkoliv se jedná o dvě na sobě prakticky nezávislé soustavy 

ekonomických údajů a informací, je moţné jejich vztah vymezit následovně: 

Rozpočet Účetnictví 

plánuje budoucí vývoj zachycuje ekonomickou minulost  

 a současnost 

 

můţe být sestaven i pro část organizace musí zobrazovat organizaci jako celek 
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podoba rozpočtu není pevně dána podoba účetnictví se řídí účetními  

 předpisy 

 

můţe být sestaven i pro část období či pro  je zpracován vţdy pro jedno období 

několik období  

 

 

zobrazuje ekonomiku organizace pomocí zobrazuje ekonomiku organizace  

rozpočtových sloţek pomocí příjmů a výdajů, resp. nákladů 

 a výnosů a aktiv a pasiv 

 

 

součástí rozpočtu mohou být pevná pravidla neobsahuje ţádná dispoziční omezení 

omezující dispozice s rozpočtovými prostředky  

 

 

nezohledňuje nefinanční změny v ekonomice zobrazuje i nefinanční procesy  

organizace v ekonomice organizace 

 

Důvodem, proč velké mnoţství sportovních organizací vyuţívá i v současné době 

rozpočet jako nástroj ekonomického řízení a kontroly, je moţnost libovolné úpravy podoby a 

věcné náplně jednotlivých rozpočtových poloţek a také rozpočtu jako celku bez vlivu 

omezujících předpisů. Nicméně takový postup je nezbavuje povinnosti vést účetnictví. 

Prakticky kaţdá sportovní organizace, sestavující si vlastní rozpočet, je současně povinna vést 

účetnictví. [4] 

2.5 Organizování ve sportu 

„Naprostá většina organizací působících v České republice v oblasti masového, 

výkonnostního a vrcholového sportu pouţívá právní formu občanského sdruţení podle zákona 

č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů. Vedle těchto sportovních organizací s právní formou 

občanského sdruţení, působí ve sportu i řada dalších subjektů s různou právní formou – 

společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, příspěvkové organizace zřízené státem a 

obcemi atd. V České republice zatím neexistuje speciální právní norma upravující specifickou 

oblast sportu a tělesné výchovy.  Proto se jednotliví sportovci a sportovní organizace řídí při 

své činnosti především ustanoveními občanského zákoníku.“, viz Durdová (2002, str. 82). [4] 
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2.5.1 Typologie sportovních organizací 

Ve sportovním prostředí působí vedle sebe několik druhově i institucionálně rozdílných 

typů sportovních organizací. 

1. Občanská sdruţení – podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů. Klub FbC 

Playmakers Prostějov je tímto typem sportovní organizace. 

2. Organizace s mezinárodním prvkem působící na území ČR v souladu se zákonem č. 

116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v České republice 

– jsou to mezinárodní sportovní federace, které mohou mít na území ČR své sídlo nebo zde 

působí prostřednictvím své organizační jednotky. 

3. Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy. 

V případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování např. vrcholového sportu (dříve to 

byla Střediska vrcholového sportu, dnes jsou to tzv. Resortní sportovní střediska). 

4. Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních 

fondech, pokud jsou tyto subjekty zřízeny za účelem shromaţďování prostředků určených 

k rozvoji sportu a tělovýchovy. 

5. Zájmová sdruţení právnických osob, pokud je za účelem jejich existence činnost v oblasti 

tělovýchovy a sportu. 

6. Obchodní společnosti a druţstva – která vznikají za účelem provozování sportovní činnosti 

(zejména vrcholové celostátní soutěţe v kolektivních sportech). 

7. Obecně prospěšné činnosti vzniklé za účelem poskytování obecně prospěšných sluţeb 

v oblasti tělovýchovy a sportu. [4] 

2.5.2 Vymezení a naplňování cílů sportovních klubů 

Organizování a organizační struktura ve sportovních klubech je povinna především 

vytvářet prostředí pro efektivní naplňování a realizaci svých cílů. Nutno podotknout, ţe mezi 

sportovními kluby nejsou v obsahových cílech velké rozdíly. Kluby si stanovují především cíle 

sportovní a ekonomické, některé dokonce i cíle sociální. Návaznost mezi cíli je taková, ţe cíle 

sportovní odpovídají vţdy konkrétní sociálně ekonomické situaci organizace. Lépe finančně 
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zajištěné kluby si při sestavování koncepce svých cílů stanovují vyšší, prestiţnější a 

dlouhodobější cíle. A to platí jak o obchodních společnostech, tak i o občanských sdruţeních. 

Sportovní cíle – ty se týkají především zviditelnění a neustálého pronikání sportu 

eventuálně sportů, které klub provozuje do povědomí veřejnosti. Patří sem také plánované 

úspěchy v umístění druţstev v soutěţích, které pořádají příslušné sportovními svazy, zvyšování 

úrovně a doplňování hráčů resp. sportovců a udrţení, resp. rozvoj vlastní členské základny. 

Ekonomické cíle – ty jsou orientovány především na vytváření finančních zdrojů. 

Především takových, které by měly zajistit stabilní podmínky v organizaci. Dále jsou zaměřeny 

na investice a materiální vybavení. 

Kaţdá sportovní organizace si pro naplňování vytýčených cílů logicky volí jinou strategii 

a ta se musí objevit v činnostech a funkcích jednotlivých úseků (oddělení apod.). Některé kluby 

se snaţí svůj sport popularizovat cílenou propagací a ovlivňováním veřejnosti, jiné kluby 

naopak vidí progresivní vývoj v zajišťování trenérů, v různých formách sebevzdělávání. Další 

kluby zase ve vytvoření atraktivního prostředí pro sport. [3] 

2.5.3 Podstata plánování v tělovýchovných a sportovních organizacích 

Strategické plánování v tělovýchovných jednotách a sportovních organizacích můţe 

výrazně ovlivnit rozvoj, efektní vývoj a budoucnost samotných organizací, ale také realizaci 

podniků a akcí. Strategické plánování umoţňuje tělovýchovným a sportovním organizacím: 

1)  Rozhodnout, zda má např. sportovní klub fungovat jako občanské sdruţení či jako forma 

obchodní společnosti, protoţe to se v budoucnu promítne do finanční i daňové sféry a 

zprostředkovaně do další oblasti. 

2) Definovat skupiny osob, které pomáhají organizaci v uskutečňování stanovených cílů. Coţ 

jsou např. sportovci, sponzoři, diváci, příznivci, zákazníci. 

3) Určit si krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle sportovní organizace. 

4) Určit si způsob jak tyto cíle splnit (volba vhodných nástrojů a praktických opatření 

zaměřených na růst sportovních výkonů, na plnění záměrů jak finanční, tak cenové a 

komunikační politiky). 
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Toto schéma postupu je poměrně zjednodušené a schématické a je třeba jej transformovat 

na konkrétní podmínky té které sportovní organizace a neobejde se bez efektivně fungujícího 

managementu. [4] 

2.5.4 Výčet moţností sportovních klubů a organizací k získávání finančních 

prostředků 

Sportovní organizace a kluby mají následující moţnosti získávání finančních prostředků: 

A. Pouţívání finančních prostředků z veřejných rozpočtů: 

1) dotace občanským sdružením (jako jeden z výdajů státního rozpočtu) jsou peněţní 

prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo národního fondu na stanovený 

účel. Po pouţití dotace je organizace povinna doloţit přehled o jejím čerpání, na rozdíl od 

příspěvků státu, kdy účel příspěvku je znám a není jej třeba dokladovat. 

2) dotace kraje – patří sem výbory pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost (jako orgány 

zastupitelstva) a mohou poskytovat dotace pro oblast mládeţe, tělovýchovy a sportu. 

Rada kraje můţe rozhodnout v poskytnutí dotace občanským sdruţením v oblasti 

tělesné výchovy a sportu aţ do výše 200.000,- Kč u jednoho občanského sdruţení na jeden 

kalendářní rok. O výši příspěvku rozhoduje zastupitelstvo kraje. 

3) rozpočet města nebo obce – to se řídí vyhláškou zastupitelstva. Ţádný právní předpis 

neukládá obci konkrétní povinnosti finančně podporovat rozvoj tělesné výchovy a 

sportu na svém území, tím pádem ani není stanovena výše minimálního příspěvku. 

B. Pouţívání finančních prostředků ze zdrojů ČSTV. 

Jsou to finanční prostředky, které mají původ v majetkových účastech ČSTV. 

C. Příjmy z vybraných členských příspěvků, z prodeje vstupného, trţby z ediční 

činnosti a propagace – vlaječky, odznaky, plakáty apod. 

 

D. Příjmy sportovních klubů plynoucí z tzv. odstupného a výchovného. 

Odstupné – jeden klub odstoupí své postavení smluvní strany jinému klubu a za to obdrţí 

finanční odměnu, jejíţ výše je dána dohodou. 



23 

 

Výchovné – je vypláceno na základě vnitřních předpisů sportovní asociace při schváleném 

přestupu sportovce minimální výkonnostní úrovně. Jedná se o paušální náhradu za výdaje 

spojené s výchovou sportovce. 

 

E. Výdělečná činnost sportovní organizace. 

Je obvyklé, ţe sportovní organizace zakládají k realizaci této činnosti obchodní 

společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost). [4] 

 

2.6 Metody a techniky výzkumu 

V této části bych rád teoreticky popsal metody výzkumu a jejich techniky, které jsem 

v práci vyuţil.  

2.6.1 Práce s dokumenty 

Jde o systematické zkoumání tištěných nebo psaných materiálů a je povaţováno za 

vedlejší metodu. Výhodou je, ţe tato metoda je zdrojem materiálů, které jdou do hloubky 

zkoumaných věcí. Na druhou stranu je řešitel závislý na tom, jaké prameny existují (mohou být 

neúplné). 

Nejčastěji vyuţívanými dokumenty jsou veřejné a soukromé záznamy = archivní 

prameny. Mezi vyuţívané dokumenty patří i informace a závěry, k nimţ v dané oblasti došli 

předchozí autoři. Významná odnoţ výzkumu dokumentů je následná analýza souboru dat (to je 

výsledků práce jiných autorů). 

Pokud jde o přesnost výzkumu dokumentů, tak badatel musí zhodnotit jejich autenticitu, 

oficiálně publikované statistiky jsou samozřejmě spolehlivější neţ zprávy v novinách, ale i je 

musí badatel vţdy interpretovat. [15] 

Tato technika je první z těch, které jsem vyuţil ve své práci. Pouţil jsem ji z toho 

důvodu, ţe pro analýzu hospodaření klubu je tato technika podle mého názoru nejvhodnější a 

nejpřesnější. Pracoval jsem s účetními dokumenty, které mi poskytl sám manaţer klubu. Vybral 
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jsem si ty, které se týkaly se výnosů a nákladů za roky 2008, 2009 a 2010 a také ty, které se 

týkaly účetní rozvahy klubu za sezónu 2010. 

2.6.2 Rozhovor 

 Jedná se o rozhovor mezi tazatelem a zkoumaným člověkem nebo skupinou. 

U rozhovoru je důleţité mít všechno předem naplánované a připravené. Rozhovor rozdělujeme 

na individuální a skupinový.    

 Typy rozhovorů: 

   standardizovaný rozhovor – má předem stanovený řád, postupuje se podle připraveného 

textu, tazatel čte respondentovi otázky a ten na ně odpovídá,    

   nestandardizovaný rozhovor – je připraven předem, ale přibliţuje se běţnému rozhovoru 

a umoţňuje bezprostřední projev respondenta, 

   rozhovor zjevný – tazatel otevřeně sdělí respondentovi cíl rozhovoru, otevřeně klade 

otázky a následně zaznamenává odpovědi,  

   rozhovor skrytý – neumoţňuje přímé zaznamenávání odpovědí a respondentovi není 

znám cíl rozhovoru. [5] 

 

   Rozhovor je druhou technikou, kterou jsem v této práci vyuţil. Konkrétněji šlo o 

rozhovor standartizovaný a byl proveden s manaţerem klubu FbC Playmakers Prostějov. 

 

 

 

2.7 Florbal 

Jak jsem jiţ zmínil v úvodu práce, tento sport v současné době zaţívá opravdový boom na 

našem území. Kaţdoročně se rozrůstá o spoustu nových členů a nových týmů. Jediné, co 

tomuto sportu oproti jiným u nás chybí je, aby se začal hrát na profesionální úrovni. Nyní bych 

rád přiblíţil historický vývoj florbalu u nás a ve světě. 
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2.7.1 Vývoj a historie florbalu u nás 

Do České republiky se florbal dostal třemi různými cestami. Vůbec první setkání 

s florbalem v České republice se pravděpodobně událo díky výměnnému pobytu studentů VŠE 

v Praze se studenty helsinské univerzity KY v roce 1984.  

Na svém zájezdu do Čech Finové přivezli sadu florbalových hokejek a malá tělocvična na 

VŠE byla svědkem prvního historického zápasu mezi Finy a Čechy.  

Finští studenti v Čechách hokejky zanechali a vysokoškoláci kolem průkopníků českého 

florbalu Michala Bauera a Petra Chaloupky díky tomu asi rok hrávali florbal aţ do té doby, neţ 

se jim některé hole podařilo zničit. 

Díky tomu, ţe u nás nebylo moţné nové florbalové hokejky zakoupit, následovala 

prodleva aţ do roku 1991, kdy se florbal opět objevil na scéně. Tentokrát díky cestovní 

kanceláři Excalibur a bratrům Vaculíkovým, kteří přivezli florbalové vybavení ze Švédska. 

Florbal se tenkrát začal hrát díky této cestě  ve Střešovicích. V té době také oprášila hokejky 

skupinka kolem Michala Bauera a bývalí studenti VŠE opět začali hrát florbal. 

Třetí cesta florbalu do Čech je spojena s východočeskou Jaroměří, kam přivezli 

unihockey švýcarští Mettmenstetten Unicorns, kteří byli ve východních Čechách na 

předsezónním soustředění v roce 1992. Rozšíření florbalu za řeku Moravu pak zajistil Marcel 

Pudich, který spolupracoval ve firmě VDG s prvními průkopníky florbalu v Čechách a přivezl 

z Prahy florbalové vybavení do Ostravy. Díky jeho iniciativě byly zanedlouho uspořádány na 

severu Moravy první florbalové turnaje. Historickým mezníkem pro český florbal se však stal 

zájezd střešovických průkopníků florbalu do Maďarska, odkud se do Čech přivezly první 

opravdové florbalové mantinely. Díky tomu se mohly začít hrát turnaje a sport získával na 

popularitě. Na těchto mantinelech také byly odehrány první oficiální turnaje, kvalifikace o 1. 

ligu a první ročník první florbalové ligy v roce 1993. Během několika dalších let se florbal 

rozšířil do všech dalších koutů Čech, velká florbalová centra vznikla kromě Prahy a Ostravy 

také v Liberci a v Brně. Florbalové soutěţe se během 13 let rozrostly do úrovní sedmi 

výkonnostních lig, vzniklo více neţ 350 oddílů a ligové soutěţe po 13  letech organizovaného 

florbalu v ČR hraje přes 1000 druţstev. 

Dalším důleţitým krokem byla cesta florbalu do škol a tím se ve velké míře dostal florbal 

do povědomí spousty dětí, vznikaly školní týmy a školní ligy. Následně však také tlak na 
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florbalovou metodiku a tak v roce 1997 vyšla první speciální publikace – Základy florbalu. 

K největším akcím, které se ve florbalových Čechách udály, bylo pořadatelství 2. Mistrovství 

světa muţů v Praze a v Brně v roce 1998.  

Velkou popularitu si během nedlouhé existence florbalu v Čechách vybudoval největší 

mezinárodní florbalový turnaj světa CZECH OPEN, který se v roce 2010 konal uţ poosmnácté. 

V roce 2003  Česká republika pořádala další dvě významné mezinárodní akce: Pohár mistrů 

muţů i ţen a Světového šampionátu juniorů. Právě na tomto turnaji Česká republika získala 

historickou první medaili. Junioři na domácí půdě vybojovali třetí místo na světě. O rok později 

na MS ve Švýcarsku 2004 se muţská reprezentace postarala o dosud největší úspěch českého 

florbalu, kdyţ skončila na senzačním 2. místě. V lednu 2006 byl v ČR uspořádán další ročník 

Poháru mistrů, tentokrát v Ostravě. O 2 roky později se na našem území konalo MS, na kterém 

naše reprezentace skončila na čtvrtém místě. Zatím poslední významnou akcí bylo MS 2010, 

které se konalo ve Finsku a tam naše reprezentace vybojovala senzační bronzové medaile. [13] 

2.7.2 Vývoj a historie florbalu ve světě 

Florbalový míček v dnešní podobě paradoxně nevyvinuli florbalisté, ale baseballisté. 

Plastový děrovaný míček podobných rozměrů totiţ slouţil k tréninku baseballových 

nadhazovačů. To je však spíše jen perlička k vyprávění o historii florbalu.  

Přestoţe první krůčky zaznamenala hra podobná dnešnímu florbalu v zámoří, počátky 

organizovaného florbalu jsou spojeny zejména se zeměmi skandinávkého poloostrova. Ve 

Švédsku se počátky hry zvané innebandy datují na začátek sedmdesátých let, finské saalibandy 

vzniklo o několik let později. Jiţ od počátku také tyto dvě země, ale především Švédsko, 

udávaly florbalu směr vývoje, a stejně jako je ve fotbalu povaţována za kolébku sportu Anglie, 

ve florbalu přísluší stejná pocta Švédsku. Velice dobře ve Švédsku funguje i práce s mládeţí, 

byly zde rovněţ vydány první metodiky tréninku. 

Vlastní cestou se florbal ubíral ve Švýcarsku. Tam se tomuto sportu říká unihockey a 

dlouhou dobu bylo pro Švýcary charakteristické, ţe brankář hrál po vzoru hokeje s hokejkou. 

Díky velké členské základně a částečnému nedostatku velkých hal se ve Švýcarsku začal 

prosazovat florbal na dvou různých velikostech hřiště. Grossfeld – velký florbal se hraje pouze 

na vrcholové úrovni v nejvyšších soutěţích, kleinfeld – malý florbal  se systémem 3+1 hraje 

převáţná většina florbalistů ve výkonnostně niţších soutěţích. 
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Dnes se vedle Švédska a Finska řadí Švýcarsko k nejvyspělejším florbalovým zemím. 

[14]



 

28 

 

3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ FLORBALOVÉHO KLUBU FBC 

PLAYMAKERS PROSTĚJOV 

Tato část práce je zaměřena nejprve na seznámení s klubem FbC Playmakers Prostějov a 

dále na analýzu samotného hospodaření. 

3.1 Historie klubu  

Floorball Club Playmakers Prostějov byl zaloţen v roce 2000 a od svého vzniku se 

rozrostl markantně. Na počátku nového milénia jsme figurovali jako školní sportovní klub, 

sloţený především ze studentů místní školy ZŠ a RG města Prostějov. Přihlášeno do soutěţe 

bylo muţské druţstvo, to se s florbalem teprve seznamovalo. V tehdejší době byl florbal ještě 

v plenkách a tak o tento sport nebyl aţ takový zájem. S odstupem času, řekněme po deseti 

letech je situace naprosto neporovnatelná. 

V roce 2001/2002 měl sice klub hrající 5. nejvyšší soutěţ jen jeden tým, ale právě po 

skončené sezóně zaloţil tým mládeţe. To v následujících letech uspíšilo růst nejen kvality 

hráčů ale i počet členské základny. 

V roce 2002/2003 se podařilo „A“ týmu postoupit do nejvyšší regionální soutěţe, čímţ 

přibyly také náklady, jenţ tehdy ještě nebyly nikterak vysoké. V porovnání s jinými sporty 

florbal tehdy patřil mezi sporty spíše rekreačního charakteru, který provozovalo spoustu hráčů 

jako sport doplňkový. 

V roce 2003/2004 FbC Playmakers zakládá druhé mládeţnické druţstvo a také druhé 

seniorské. Základna se zdvojnásobila, coţ mělo za důsledek nejen vyšší zájem o sport, ale také 

kvalitu samotné hry. V tomto roce se „A“ týmu podařilo opět postoupit, Playmakers Prostějov 

poprvé vstoupil do celostátní soutěţe. Ve stejném roce klub uspěl také na mládeţnické úrovni, 

tam si postup vybojoval juniorský tým. První úspěch přišel také v poháru ČFbU, který se hraje 

podobně jako v jiných sportech (např. fotbal). Zde se „A“ tým dokázal probojovat aţ do 

osmifinále, ve kterém změřil síly s tehdejším a následným vítězem poháru FBC Pepino Ostrava 

(dnes FBC Remedicum Ostrava). V řadách extraligového mančaftu bylo uţ tehdy několik 

českých  reprezentantů, jenţ hráli i na posledním šampionátu v roce 2008 či 2010. Proto tahle 

akce byla pro klub v tehdejší době největší událostí. V tomto roce se také klub musel 

osamostatnit od školního sportovního klubu, zejména pro začlenění studentů z jiných škol či 
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hráčů z jiných regionů. Klub navázal na spolupráci s Krajem Olomoucka, který klubu finančně 

vypomáhal stejně jako samotné město Prostějov. 

Florbal se v Prostějově v následující sezóně rozrůstal dál, a „A“ tým dokonce postoupil 

do 1. ligy. Muţstvo tehdy uţ posíleno hráči z jiných regionů šokovalo překvapivým postupem. 

Jiţ v tu dobu náklady vzrostly daleko za představy tehdejšího představenstva, a uţ tehdy byla 

sponzorská sloţka nedílnou součástí klubu. Playmakeři v poháru skončili mezi 32 nejlepšími 

v republice. Zaloţili také krouţek pro přípravku.  

  V následujícím roce uţ florbal v Prostějově získal nejen jméno, ale i prestiţ. V tomto 

roce však náklady stouply na trojnásobek, coţ mělo samozřejmě dopad i na výsledky a realizaci 

sportovních úspěchů, jenţ se v předchozích letech tak vehementně mnoţily. Markantní nárůst 

nákladů spojených s vysokou vzdáleností klubů v 1. lize od Prostějova (Litvínov, Praha apod.) 

vzala za své také od posílení týmu či blíţícímu se odchodu hráčů. „A“ tým byl nucen sestoupit 

zejména z finančního hlediska do soutěţe niţší. V tomto roce zakládá klub třetí rezervní tým 

muţů, a také tým dorostenců. Florbalová základna poprvé překročila hranici 100 členů na klub. 

V roce následujícím tak přišel finanční schod z loňského roku, který Playmakeři smazali 

prodejem hráčů do jiných klubů. V tomto roce také došlo k regionálnímu třídění, coţ 

zapříčinilo také rozpad rezervních týmů. „B“ tým, jenţ působil ve Vyškově, jako tzv. farma 

Prostějova, byl nucen po zařazení do jihomoravského kraje, na rozdíl od Prostějova 

(Olomoucký kraj), se od klubu oddělit. V tomto roce však Playmakeři dosáhli zřejmě největšího 

úspěchu v historii poháru ČFbU. V osmifinále přivítali extraligový Havířov, jenţ porazil 

Playmakery aţ v prodlouţení. Následně se Havířov dostal do finále poháru i extraligy. 

  V roce 2007/2008 Playmakeři restrukturizovali celý tým znovu. Zaloţili znovu „B“ tým, 

kterému se ihned podařilo postoupit. Stabilizovali „A“ tým a ten obsadil třetí místo ve 2. lize. 

Byl také zaloţen tým juniorů, dorostenců, starších ţáků a přípravky. Klub se začal stavět na 

vlastní nohy, zejména díky sponzorům, kteří napomohli k nákupu vlastních mantinelů. 

V poháru klub končí v šestnácti-finále. 

Rok 2008/2009 odstartoval florbalovou horečku v olomouckém regionu. V roce 2008 

proběhl šampionát v České Republice, po něm se doslova přeplňovala mládeţnická druţstva. 

Zaloţení mladších ţáků znamenalo další nárůst základny. V poháru skončil tým ve třetím kole. 

Třetí místo juniorů alespoň poukázalo na dobrou práci s mládeţí. 
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V předloňském roce zaznamenal klub počet členů, jenţ překročil číslo 200. Hráči 

nastupovali v soutěţích kategorie elévů, mladších ţáků, starších ţáků, dorostenců a juniorů. Tři 

muţské oddíly pak byly k dispozici seniorům. V poháru Prostějov končí po odmlce v 

šestnáctifinále. Dočkal se také výrazného úspěchu na mezinárodní scéně. Probojoval se mezi 16 

nejlepších týmu na turnaji Czech Open, největším světovém turnaji klubů. 

Loňská sezóna je pro klub označována znovu za úspěšnou. „A“ tým hrající nový systém 

(Doma – Venku, dříve turnajovým způsobem) se řadí na čtvrtou příčku, coţ je po odchodu 

zkušenějších hráčů malý zázrak. Přednost v tomto roce dostali zejména mladí hráči, které si 

klub vychoval sám.  

Playmakers Prostějov chce spoléhat na vlastní líheň, ale zároveň zvednout kvalitu 

florbalu v regionu. „A“ tým hrající celostátní soutěţ patří mezi florbalové velikány 

v olomouckém regionu, a historicky k úspěšným florbalovým týmům v republice. V případě 

finanční stability jsou cíle klubu jasné. Pokusit se po několika sezónách o opětovný postup do 

1. ligy. 

3.2 Největší úspěchy klubu 

Mezi největší úspěchy klubu patří účast ve druhé nejvyšší soutěţi v sezóně 2005/2006, 

dvojnásobná účast v osmifinále poháru ČFbU (2004,2007). V historických tabulkách poháru se 

tým pohybuje mezi top 15 nejlepšími týmy. Klub také pravidelně navštěvuje turnaj Czech 

Open, který se kaţdoročně koná v Praze a jde o největší mezinárodní florbalový turnaj na celém 

světě. Loni klub skončil na pěkném 20. místě ze 128 týmů. V roce 2009 dokázal klub vyhrát 

mezinárodní turnaj UZIN Cup v Ţilině. Od roku 2008 se členská základna začíná pohybovat 

nad hranicí 200 členů. 

3.3 Charakteristika klubu 

V současné době je klub FbC Playmakers jedním ze dvou klubů ve městě, tím druhým je 

klub SK K2 Sportcentrum Prostějov. Tyto dva kluby hrály dříve jako jeden, pod záštitou FbC 

Playmakers Prostějov, ale v roce 2006 došlo k jejich rozdělení. Od roku 2008 nese klub 

oficiální název FbC Playmakers Prostějov, o. s.  
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Klub nemá svou vlastní sportovní halu, ale k tréninkům a mistrovským zápasům vyuţívá 

halu RG a ZŠ města Prostějova a také SH Kostelec na Hané. 

Na řízení klubu se podílí výkonný výbor, který má 3 členy. Jednou ročně se v místní 

restauraci schází valná hromada, která je zde informována o činnosti a výsledcích jednotlivých 

oddílů. Členskou základnu klubu v současnosti tvoří 234 osob, mezi které se řadí veškeří 

funkcionáři, aktivní hráči, kteří hrají v muţstvech působících na krajských i okresních úrovních. 

Obrázek 3.1: Členská základna klubu FbC Playmakers Prostějov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z materiálů klubu FbC Playmakers 
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3.4 Organizační struktura klubu 

V této části bych rád představil veškeré členy organizační sloţky klubu. 

Správním aparátem klubu je valná hromada (dále jen VH), která se schází jednou ročně. 

VH zvolí představenstvo, které se jinak nazývá výkonný výbor (dále jen VV). Volební období 

je na 2 roky. VV řídí klub a skládá se z pěti členů, ovšem od nové sezóny jej budou tvořit 

členové tři. Dalším orgánem je revizní komise, která kontroluje VV a hlavně finanční stránku 

klubu. 

3.4.1 Vedení klubu a jeho činnost a samospráva 

Vedení klubu FbC Playmakers Prostějov bylo do roku 2008 sloţeno z pěti členů 

Výkonného Výboru (dále jen VV). Po zaběhnutí a úvaze o moţnostech, došlo k úpravě na 

systém o 3členném sloţení a to: Prezident FbC – Manaţer FbC – Special Commissioner 

FbC. 

3.4.2 Řídící jednotky 

Popis pracovního zaměření členů VV jsem důkladně rozpracoval níţe: 

1) Prezident klubu:   

-  kontrolní orgán VV  

- kontrola na ČSTV a přístup k finančním zdrojům, 

- člen VV (aktivní zástupce VV, řízení schůze, 1 hlas), 

- dohlíţení nad dodrţováním stanov klubu, 

- zástupce klubu FbC, 

- školení a vzdělávání členů klubu, 

- příprava podkladů a dohlíţení nad dodrţováním formálních postupů při 

VH nebo zasedání VV, 

- připravování specifických podkladů ve spolupráci s manaţerem. 
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2) Manaţer FbC:   

-  sekretář klubu a manaţer v jedné osobě, 

- člen VV (akt. Zástupce VV, místopředseda schůze VV, podklady na VV, 

1 hlas), 

- práce sekretáře klubu (finanční oblast), práce manaţerská (reklama, 

management), 

-  kontrolní oblast (akce, turnaje, zápasy) 

-     redakce (mediální zviditelnění, funkčnost webu), 

-     školení a vzdělávání členů klubu (vedoucí, trenéři, atd.), 

-     ostatní společenské, dobrovolné, či charitativní akce. 

 

3) Special Commissioner FbC: 

- zmocněnec klubu pro Českou Florbalovou Unii (dále jen ČfbU), 

- člen VV (aktivní zástupce pro kontrolní činnost přiděleného odvětví, 1 hlas), 

- zastoupení při výpomoci prezidenta či manaţera klubu (pouze se souhlasem 

prezidenta FbC či manaţera FbC – oblast komunikativního charakteru), 

- příprava společných materiálů 

 

Znázornění organizačního schématu klubu FbC Playmakers Prostějov, je přiblíţeno na 

obrázku č. 3.2. V obrázku lze dobře vidět, který člen zastává jakou pozici v klubu.  
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Obrázek 3.2: Organizační schéma FbC Playmakers Prostějov 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z materiálů klubu FbC Playmakers Prostějov 
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3.5 Analýza hospodaření 

Tato část práce je věnována analýze hospodaření klubu. Jsou rozebrány příjmy s výnosy a 

výdaje s náklady za léta 2007, 2008, 2009 a 2010. K analýze je vyuţito tabulek a grafů, které 

jsem si samostatně vypracoval podle informací z účetních dokumentů poskytnutých klubem 

FbC Playmakers Prostějov. 

3.5.1 Analýza  příjmů a výnosů 

Příjmy klubu FbC Playmakers tvoří provozní dotace od obce, kraje, dále příspěvky 

z vlastních zdrojů ČSTV (pouze do roku 2008), trţby za vlastní výkony, zboţí a přijaté členské 

příspěvky. Z těchto příjmů jsou výnosovou poloţkou trţby za vlastní výkony, zboţí a přijaté 

členské příspěvky. Kaţdým rokem tvoří největší část z veškerých příjmů a výnosů klubu přijaté 

členské příspěvky. Dále pak dotace od obce a kraje a nejmenší část patří trţbám za vlastní 

výkony, zboţí a příspěvky ze zdrojů ČSTV.  

Příjmy a výnosy v roce 2007 

V účetním období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 tvořily celkové příjmy a výnosy částku 

784 255 Kč. Největší díl z této částky patří členským příspěvkům a to necelých 647 000 Kč. 

Výsledkem hospodaření klubu za rok 2007 byl kladný tok peněz ve výši necelých 40 607 Kč. 

 Tabulka 3.1: Příjmy a výnosy za rok 2007 (v tisících Kč) 

Provozní dotace od obce, kraje 105 

Trţby za vlastní výkony, zboţí 22 

Přijaté členské příspěvky 647 

Příspěvky z vlastních zdrojů ČSTV 10 

Příjmy a výnosy celkem 784 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

V grafu č. 3.1 je znázorněno procentuální rozdělení daných příjmů a výnosů. Je zřetelné, 

ţe většinovou převahu měly přijaté členské příspěvky a to necelých 83%. Skoro sedminu 

příjmů a výnosů tvořily provozní dotace od města a kraje. Zbývající, velmi malou část 

zaujímaly trţby za vlastní výkony a příspěvky z ČSTV. 
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Graf 3.1: Procentuální vyjádření příjmů a výnosů za rok 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

Příjmy a výnosy v roce 2008 

V účetním období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 tvořily celkové příjmy a výnosy částku 

přesně 851 698 Kč. Největší podíl na této částce měly opět členské příspěvky a to necelých 683 

000 Kč. Více v tabulce 3.2. 

 Tabulka 3.2: Příjmy a výnosy za rok 2008 (v tisících Kč) 

Provozní dotace od obce, kraje 116 

Trţby za vlastní výkony, zboţí 39 

Přijaté členské příspěvky 683 

Příspěvky z vlastních zdrojů ČSTV 14 

Příjmy a výnosy celkem 852 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

 V grafu č. 3.2 je zobrazeno procentuální rozdělení veškerých příjmů a výnosů za rok 

2008. Je zřetelné, ţe většinovou převahu měly opět vybrané členské příspěvky a to 80%. 

Necelých 14% z příjmů a výnosů tvořily provozní dotace od města a kraje a zbývající část 

patřila trţbám za vlastní výkony a příspěvkům z ČSTV. 
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Graf 3.2: Procentuální vyjádření příjmů a výnosů za rok 2008 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

Příjmy a výnosy v roce 2009 

Většinovou část za rok 2009 tvořily jako kaţdým rokem členské příspěvky, jejichţ 

celkový podíl se však sníţil díky zvýšení dotací od města a kraje. Klub od roku 2009 přestal 

získávat příspěvky od ČSTV. Celkové příjmy a výnosy za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 

činily 910 840 Kč. Klub opět dosáhl kladného toku peněz a to ve výši 69 330 Kč. 

Tabulka 3.3: Příjmy a výnosy za rok 2009 (v tisících Kč) 

Provozní dotace od obce, kraje 159 

Trţby za vlastní výkony a zboţí 48 

Přijaté členské příspěvky 704 

Příjmy a výnosy celkem 911 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

 V grafu č. 3.3 je oproti roku 2008 zřetelný pokles podílu členských příspěvků o necelá 

3%, naopak je také vidět nárůst celkového podílu dotací od obce a kraje o skoro 4%. Trţby za 

vlastní výkony a prodané zboţí zůstaly prakticky stejné, kdeţto příspěvky od ČSTV byly od 

tohoto roku nulové. 
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Graf 3.3: Procentuální vyjádření příjmů a výnosů za rok 2009  

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

Příjmy a výnosy v roce 2010 

V roce 2010 tvořily největší část celkových příjmů a výnosů klubu stejně jako v 

předchozích letech přijaté členské příspěvky. Ty byly opět následovány dotacemi od obce a 

kraje. Příjmy z ČSTV byly opět nulové. Výsledkem hospodaření byl stejně jako v předchozích 

sledovaných letech kladný tok peněz, tentokrát ve výši 29 106 Kč. 

Tabulka 3.4: Příjmy a výnosy za rok 2010 (v tisících Kč) 

Provozní dotace od obce, kraje 159 

Trţby za vlastní výkony a zboţí 54 

Členské příspěvky 732 

Příjmy a výnosy celkem 945 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

 Graf č. 3.4 znázorňuje prakticky stejný procentuální podíl členských příspěvků jako 

v předchozím roce. Podíl dotací od města a kraje zůstal číselně sice stejný, ale nastalo 

procentuální sníţení o necelé 1% a to díky zvýšení trţeb za vlastní výkony a zboţí. 
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Graf 3.4: Procentuální vyjádření příjmů a výnosů za rok 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

3.5.2 Analýza výdajů a nákladů 

Vzhledem k tomu, ţe klub FbC Playmakers Prostějov nemá vlastní halu, tvořila největší 

část veškerých  výdajů a nákladů klubu poloţka sluţby, do kterých se řadí jak oprava a údrţba 

nemovitého majetku, tak především náklady na samotné tréninky všech týmů v klubu. Mezi 

tyto náklady patřil pronájem hal a různých sportovišť (posilovna, bazén, tenisové kurty). 

Druhou největší část tvořily spotřebované nákupy. Třetí poměrně významná část patří osobním 

nákladům a minimální podíl potom mají ostatní náklady a odpisy.  

Výdaje a náklady v roce 2007 

Celkové výdaje a náklady klubu v účetním období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 byly ve 

výši 743 608 Kč. Z celkové částky tvořily ¾ sluţby. Poměrně stejný podíl na celkové hodnotně 

veškerých výdajů a nákladů měly spotřebované nákupy a osobní náklady a to ve výši něco málo 

přes 92 000 Kč, respektive necelých 86 000 Kč. Číselné informace jsou zachyceny v tabulce 

č.3.5. 
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Tabulka 3.5: Výdaje a náklady za rok 2007 (v tisících Kč)  

Spotřebovaný materiál 92 

Sluţby 558 

Osobní náklady 86 

Ostatní náklady 2,6 

Odpisy 5 

Výdaje a náklady celkem 743,6 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

V grafu č. 3.5 je znázorněno, ţe ¾ z celkových výdajů a nákladů klubu tvořily sluţby. 

Zbývající necelá čtvrtina patřila spotřebovaným nákupům a osobním nákladům. Ostatní náklady 

a odpisy měly minimální podíl. 

Graf 3.5: Procentuální vyjádření výdajů a nákladů za rok 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

 

Výdaje a náklady v roce 2008 

Celkové výdaje a náklady v účetním období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 byly 

v hodnotě 810 760 Kč. Největší podíl tvořily opět sluţby. Nepatrně rozdílný podíl na celkové 

částce měly oproti předchozímu roku poloţky osobních nákladů a spotřebovaného materiálu. 

Veškeré informace jsou zachyceny a zobrazeny v tabulce č. 3.6. 
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Tabulka 3.6: Výdaje a náklady za rok 2008 (v tisících Kč)  

Spotřebovaný materiál 104 

Sluţby 597 

Osobní náklady 102 

Ostatní náklady 3 

Odpisy 5 

Výdaje a náklady celkem 811 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

V grafu č. 3.6 je znázorněno, ţe necelých 74% a tedy většinovou část z celkových 

výdajů a nákladů tvořily sluţby. Zbývající čtvrtinu zastupovaly spotřebované nákupy a osobní 

náklady. Ostatní náklady a odpisy měly dohromady podíl necelé 1%. 

 

Graf 3.6: Procentuální vyjádření výdajů a nákladů za rok 2008 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

Výdaje a náklady v roce 2009 

Veškeré výdaje a náklady klubu za rok 2009 byly opět v největší míře vyuţity za sluţby. 

Značnou mírou se podílely také spotřebované nákupy (materiál) a osobní náklady. Celková výše 

výdajů a nákladů za dané účetní období byla 841 510 Kč. Nárůst oproti předchozímu roku činil 

necelých 32 000 Kč. 
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Tabulka 3.7: Výdaje a náklady za rok 2009 (v tisících Kč) 

Spotřebovaný materiál 111 

Sluţby 607 

Osobní náklady 114 

Ostatní náklady 3,5 

Odpisy 6 

Výdaje a náklady celkem 841,5 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

Ve sledovaném roce 2009 se v poměru k ostatním výdajům a nákladům sníţil podíl 

sluţeb o 1,5% , naopak o necelé 1% se zvýšily osobní náklady a o 0,4% spotřebovaný materiál. 

Vše je zobrazeno v grafu č. 3.7. 

Graf 3.7: Procentuální vyjádření výdajů a nákladů za rok 2009 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

Výdaje a náklady v roce 2010 

Celkové výdaje a náklady za účetní období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 byly tak jako 

ve všech předchozích letech v největší míře vyuţity na uhrazení sluţeb. Poměrně větší nárůst 

byl zaznamenán u osobních nákladů a to o necelých 23 000 Kč. Celkové výdaje a náklady 

klubu se oproti roku 2009 zvýšily o necelých 75 000 Kč. Výdaje a náklady za rok 2010 jsou 

podrobněji popsány v tabulce č. 3. 8. 
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Tabulka 3.8: Výdaje a náklady za rok 2010 (v tisících Kč) 

Spotřebovaný materiál 119 

Sluţby 646 

Osobní náklady 137 

Ostatní náklady 5 

Odpisy 9 

Výdaje a náklady celkem 916 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

V grafu č. 3.8 je co do celkového podílu zřejmý procentuální pokles u sluţeb, který se 

oproti předchozímu roku sníţil o 1,6%. Viditelný je taktéţ nárůst osobních nákladů z 13,5% na 

15%. Procentuální podíl spotřebovaného materiálu zůstal prakticky ve stejné výši. 

 

Graf 3.8: Procentuální vyjádření výdajů a nákladů za rok 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 
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3.6 Rozhovor s manaţerem klubu FbC Playmakers Prostějov 

Rozhovor jsem provedl s manaţerem a zároveň hrajícím trenérem florbalového týmu FbC 

Playmakers Prostějov Milanem Fojtem. 

1. Jaké jsou podle Vás nejdůleţitější činnosti manaţera klubu? 

Určitě vytvořit dobré zázemí pro klub, také zvolit správnou strategii, coţ se týká vztahů 

mezi trenérem a hráči, týká se to také nákupu hráčů, které musí pro tým dobře zvolit, zajistit 

vynikající podmínky pro klub, jako je zázemí pro tréninky, zápasy, atd. Důleţitá je také seriózní 

práce se sponzory a důsledná nakládání s finančními prostředky. 

2. Jaký styl vedení ve své manaţerské práci uplatňujete? 

Spíše demokratický, rád si nechám poradit od svých spolupracovníků, ale někdy 

uplatňuji i autokratický styl kdyţ je potřeba. 

3. Jak dlouho vykonáváte funkci manaţera? 

6 let. 

4. Věnoval jste se předtím Vašemu sportu vrcholově? 

Ano a stále se florbalu věnuji. Mimo jiné také vykonávám funkci hrajícího trenéra „A“ 

týmu. Florbal hraji jiţ 12 let. 

5. Jaké jsou ekonomické a sportovní cíle klubu? 

Co se týče ekonomické stránky, tak je našim cílem kaţdou sezónu vykazovat zisk a také 

získávat co nejvyšší finanční prostředky ať jiţ od sponzorů, města nebo kraje. Mezi hlavní 

sportovní cíle patří určitě postup „A“ týmu do 1. florbalové ligy, kterou jsme jiţ před lety hráli, 

ale také dosáhnout co nejlepšího umístění v poháru ČFbU. 

6. Jaké jsou Vaše vize do budoucna? 

Kategorické rozvrţení celého klubu je závislé od personálního zajištění druţstev, 

ekonomického pokrytí trenérů a lokací. Chceme vyškolit co nejvíce nových a kvalitních trenérů 

a v následujících letech připravujeme rozvinutí druţstev v oblasti mládeţe, ale také ucelení 

současných druţstev a jejich činnost. Rádi bychom získali co nejvíce nových členů a navýšili 

tím členskou základnu. 
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7. Jaké jsou vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? 

Zatím jen ty nejlepší. Naši sponzoři jsou velmi seriózní a spolupráce s nimi je jak z naší, 

tak i z jejich stránky výtečná. 

8. Spolupracujete s jedním hlavním sponzorem nebo s více sponzory? 

Sponzorů máme několik. Jmenovitě jsou to Prostějovský Večerník, který se podílí na 

medializaci klubu v periodikách, dále je to DD Sport, který klubu vyrábí dresy, ale také 

reklamní týmová trička. Nerad bych také opomenul město Prostějov a Olomoucký Kraj, které 

klubu pomáhají dotacemi. My na oplátku nosíme jejich znaky na dresech a prezentujeme je na 

našem klubovém webu. Podle mého názoru není dobré vázat se jen na jednoho sponzora, 

protoţe ten můţe kdykoliv přehodnotit svá stanoviska ke klubu a přivést jej do finančních 

potíţí.  

9. Jakým způsobem oslovujete potencionální sponzory? 

Zasíláme jim naši prezentaci. Ve které najdou nejprve informace o klubu, jeho historii, 

úspěchy. Dále se seznámí s organizační sloţkou celého klubu, členskou základnou, ale 

především se stanovisky a vizemi do budoucna. V neposlední řadě se v prezentaci snaţíme 

sponzorům nabídnout reklamu a jejich zviditelnění z naší strany. Touto formou volíme reklamu 

na hracích mantinelech, která je podle mého názoru velmi dobrá moţnost. 

10. Ekonomická krize: jak se projevila v řízení klubu? 

Projevila se docela významně. Byli jsme nuceni sníţit některé náklady klubu, naopak 

bylo logicky potřeba zvýšit členské příspěvky, které kaţdým rokem tvoří největší část výnosů 

klubu. A to se ukázalo jako důleţitý krok. 

11. Spolupracuje Váš klub s dětmi a mládeţí? 

Ano, máme zde několik kategorií. Nejmladší je přípravka, po ní následují elévové, 

mladší ţáci, ţákyně, starší ţáci, dorostenci a nejstarší mládeţnický celek jsou junioři. Snaţíme 

se kaţdoročně pořádat různé akce pro mládeţ, turnaje, soutěţe, atd.  

Snaţíme se dostat se do podvědomí především dětí, ale také jejich rodičů. Florbal začíná 

být velmi oblíbený a dětem se líbí, takţe touto cestou chceme získat nové členy.  
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12. Pomáhá Vám obec, město nebo kraj? Pokud ano, jak? 

Ano pomáhá, jiţ 10 let nám pravidelně město Prostějov a Olomoucký kraj přispívá 

dotacemi. V posledních dvou letech to bylo 159 000 Kč. Peníze jdou na rozvoj mládeţe a různé 

aktivity, popřípadě na nákup mantinelů, dresů a klubových triček, jako tomu bylo v posledním 

roce. Nicméně většina financí klubu jde z přijatých členských příspěvků. 
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4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ 

Shrneme-li celkové příjmy a výnosy klubu za sledované roky 2007, 2008, 2009 a 2010, 

zjistíme, ţe jejich nejvyšší část tvořily přijaté členské příspěvky, které jsou vybírány jednotlivě 

od všech členů klubu. Příspěvky se v průběhu sledovaných let kaţdoročně nepatrně zvýšily. 

Příjmy, které tvoří provozní dotace od města Prostějova a Olomouckého kraje se po roce 2008 

zvýšily a od tohoto období zůstaly ve stejné hodnotě. Při pohledu na poloţku trţby za vlastní 

výkony a zboţí, zjišťujeme jejich kaţdoroční nepatrný růst. Kdeţto příspěvky z vlastních zdrojů 

ČSTV byly získávány jen do roku 2008 a od té doby, tedy za poslední dva roky byly nulové. 

Grafické shrnutí veškerých příjmů výnosů ve sledovaných letech je znázorněno níţe, v grafu č. 

4.1. 

Graf 4.1: Porovnání příjmů a výnosů za jednotlivé roky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 
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Při pohledu na celkové výdaje a náklady klubu můţeme vidět jejich mírný nárůst v roce 

2009 a dále poměrně výrazné navýšení v roce 2010. Největší část z celkových výdajů a nákladů 

patřila kaţdý rok sluţbám, které ve sledovaných letech stále rostly, v roce 2010 nejrazantněji. 

Další dvě poměrně výrazné části tvořily spotřebované nákupy a osobní náklady, které se rok od 

roku také pravidelně zvyšovaly. Za sledované čtyřleté období je patrné, ţe ostatní náklady a 

odpisy tvořily v kaţdém roce minimální část z celkových výdajů a nákladů klubu. Výsledky 

jsou patrné v grafu č. 4.2. 

Graf 4.2: Porovnání výdajů a nákladů za jednotlivé roky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

 

 Při srovnání celkových příjmů s výnosy a celkových výdajů s náklady za sledované 

čtyřleté období, je patrné, ţe klub FbC Playmakers Prostějov si vede po finanční stránce velmi 

dobře, jelikoţ kaţdý rok byly celkové příjmy s výnosy klubu vyšší neţ celkové výdaje s náklady 

a tím pádem byl výsledek hospodaření - tok peněz, vţdy kladný. To svědčí jak o dobrém 
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hospodaření klubu, tak o správně zvolené výši členských příspěvků, jelikoţ právě členské 

příspěvky byly pro klub kaţdoročně největší finanční injekcí. Ideálními částkami také 

přispívalo samotné město a kraj. Právě hlavně díky těmto dvěma faktorům dosáhl klub ve 

sledovaných obdobích vţdy kladného toku peněz. Srovnání celkových příjmů s výnosy a 

celkových výdajů s náklady v letech 2007, 2008, 2009 a 2010 je znázorněno v grafu č. 4.3. 

 

Graf 4.3: Komparace příjmů s výnosy a výdajů s náklady ve sledovaných  letech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních informací klubu FbC Playmakers Prostějov 

 

Shrnu-li rozhovor s manaţerem klubu, myslím si, ţe nejdůleţitějším cílem klubu je přilákat 

nové členy a to nejen do mládeţnických týmů, ale i do týmů seniorských. Je to vcelku logické, 

protoţe pokud jde o hospodaření klubu, tak je velmi důleţité získat pro klub co nejvíce 

finančních prostředků. Vzhledem k tomu, ţe klub je dotován především ze členských 

příspěvků, volí podle mého názoru manaţer tu nejlepší strategii. Vyškolení nových trenérů je 

také velmi dobrým nápadem a přínosnou cestou pro zvýšení kvality jak personálu v klubu, tak i 

jednotlivých týmů po herní stránce. A pokud se jednotlivé týmy budou právě díky tomuto 

zkvalitnění postupně vypracovávat, bude jen otázkou času, kdy to přiláká jak nové zájemce, tak 

i například nové sponzory nebo doje ke zvýšení dotací od města a tím pádem i ke zvýšení 

finančních prostředků pro klub.   
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5 ZÁVĚR 

Florbal platí v současné době a to nejen u nás za jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů. 

Další bojovníci ve sportovním ringu by se ale měli začít bát. Florbal má v úmyslu během 

několika let podmanit si českou mládeţnickou základnu, k čemuţ nemá v současné době vůbec 

daleko. Já sám florbal hraji a tak jsem k tomuto tématu měl velmi blízko. 

Cílem této práce, který jsem dle mého názoru splnil, je analyzovat hospodaření 

florbalového klubu FbC Playmakers Prostějov. Úvod praktické části byl věnován historii 

vzniku klubu, jeho charakteristice a seznámení se s jeho největšími úspěchy. Dále byla 

představena organizační sloţka a také členská základna klubu. Ve druhé části, která byla 

věnována analýze hospodaření, byly zkoumány veškeré příjmy s výnosy a náklady s výdaji 

klubu ve sledovaných letech 2007, 2008, 2009 a 2010. K analýze byly vyuţity účetní 

dokumenty, které mi byly poskytnuty samotným manaţerem klubu. 

Z analýzy jsem zjistil, ţe klub si po finanční stránce vede dobře, protoţe za sledované roky 

vţdy dosáhl kladného toku peněz.. Příjmy a výnosy klubu jsou postaveny především na 

členských příspěvcích, takţe si myslím, ţe by se klub měl snaţit kaţdoročně získávat do svých 

řad co nejvíce nových členů. 

 Dle mého názoru by bylo dobré, kdyby klub pořádal co nejvíce sportovních akcí, různých 

turnajů a prezentací aby přilákal nové členy. Je třeba zapůsobit na ty nejmenší a hlavně na jejich 

rodiče. Velký vliv má v tomto případě určitě reklama, takţe by bylo dobré prezentovat klub ve 

větší míře například na plakátech a v současné době především na internetu. Prezentace a 

medializace by podle mého názoru také napomohla přilákat nové sponzory, coţ by klubu 

otevřelo nové finanční moţnosti. Dalším návrhem je vyškolit více nových trenérů a personál, 

protoţe kvalitnější práce logicky přiláká nové zájemce a tím pádem i další finance. 

Přeji si, aby klub dosáhl v následujících letech úspěchů jak po ekonomické, tak po 

sportovní stránce. Mým přáním je aby „A“ tým postoupil do 1. ligy, kterou je mým snem si 

zahrát.
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