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1 ÚVOD 
  

Sport jako součást tělesné kultury se na počátku tohoto století stal fenoménem 

současné etapy vývoje lidstva. Promítá se do našeho každodenního života a stal se 

společenským fenoménem. Sport je důležitý i z ekonomického hlediska, je významným 

tvůrcem pracovních míst a v České republice se podle kvalifikovaných odhadů podílí až 

dvěma procenty na tvorbě hrubého domácího produktu. Basketbal v Česku nepatří mezi 

nejpopulárnější sporty, přesto prochází v poslední době velkou proměnou. Do nejvyšší české 

soutěže přichází mnoho zahraničních hráčů, díky nimž je soutěž atraktivnější. Především hráči 

tmavé pleti jsou pro fanoušky lákadlem. Mladí čeští hráči mají kvůli tomu daleko těžší šanci 

se prosadit, počet cizinců v nejvyšší lize mužů každým rokem stoupá. Otázkou je, zda je 

důležitější atraktivnost soutěže, nebo budoucnost českého basketbalu. Dle mého názoru je 

třeba se dívat do budoucna, počty cizinců omezit a myslet především na výchovu mladých 

hráčů.  

 

Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat management Basketbalového 

centra mládeže Ostrava, zjistit jakým způsobem klub získává finanční prostředky a jak se 

získanými prostředky hospodaří. Jedná se o klub, který se pokouší o nelehký úkol, a tím je 

výchova mladých basketbalistů ve věku zpravidla od patnácti do devatenácti let. Díky 

spolupráci s kluby BK Snakes Ostrava a BK NH Ostrava je však o mladé basketbalisty 

postaráno od útlého věku až po dobu dospívání. Klub byl založen v roce 2007, historii má 

tedy velmi krátkou, ale i za takto krátkou dobu stihl získat několik velkých úspěchů a 

vychovat mnoho basketbalistů vrcholové úrovně, někteří z nich hrají za partnerský klub NH 

Ostrava a.s. v nejvyšší soutěži mužů. 

 

Svou diplomovou práci rozdělím do pěti kapitol. První kapitola bude obsahovat 

teoretické vymezení pojmů týkajících se managementu, dále budou popsány důvody 

rostoucího významu o sport, možnosti získávání finančních prostředků a také vymezení 

metod a technik použitých v praktické části, především SWOT analýzy, pomocí níž budu 

analyzovat management klubu. 
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V praktické části nejprve budu charakterizovat basketbalový klub a posléze popíši 

problematiku managementu klubu, především z hlediska získávání finančních prostředků a 

také z hlediska vydaných finančních prostředků potřebných pro chod klubu a zajištění 

činností s chodem klubu spojenými. Analýza klubu pomocí SWOT analýzy bude uvedena ve 

shrnutí výsledků šetření. 

 

 



 

8 

2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 
 

V této části budou teoreticky vymezeny základní pojmy a metody, které budou 

následně využity v praktické části. 

2.1 Management 
 

2.1.1 Vymezení pojmu management 

 
Anglický pojem management, tolik a tak často frekventovaný v odborné literatuře, 

denním tisku i v běžném životě, v českém překladu odpovídá slovu řízení, a to především 

řízení podnikové ve smyslu řízení všech činností podniku něž patří výroba, prodej, vývoj a 

výzkum. [3 - Durdová]  

Odborná literatura uvádí mnoho definic pojmu management. Jednu z nich uvádí 

Koontz a Weihnrich: 

„Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují 

společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů“. Tato základní definice však 

vyžaduje rozšíření o to:1 

 jak manažeři uskutečňují funkce řízení – plánování, organizování, 

personalistiku, vedení a kontrolování, 

 jak různé druhy organizací aplikují management, 

 jak manažeři aplikují management na různých řídících úrovních, 

 že cíl všech manažerů je stejný – vytvářet přebytek (zisk), 

 že řízení je spojeno s produktivitou; to zahrnuje také efektivnost a účinnost. 

[6 – Koontz, Weihrich] 

 

Mnoho vědců a manažerů zjistilo, že analýzy managementu jsou snadnější, pokud 

vycházejí z vhodné struktury jasných a užitečných znalostí. Proto je výhodné management 

dezintegrovat do pěti funkcí řízení – plánování, organizování, personalistiky, vedení a 

kontrolování. Okolo těchto pěti funkcí řízení mohou být seskupeny znalosti, které jsou těmto 

funkcím podřízeny. [6 –Koontz, Weihrich] 

                                                 
1 KOONTZ, Harold a Heinz WEIHRICH. Management. 10. vyd. Praha: Victoria, 1993. str. 16. 
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2.1.2 Manažer 

 
Aplikování managementu v malých i velkých organizacích, v ziskových i 

neziskových podnicích, a to jak ve výrobních odvětvích, tak v odvětvích poskytujících služby, 

zajišťují manažeři. [6 – Koontz, Weihrich]  

Manažer je především profese, jejíž nositel je zodpovědný za dosahování cílů 

svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů), včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě 

a zajištění.  

Efektivní fungování organizace, dosahování stanovených cílů, kvalita produkce a 

stupeň prosperity vyžaduje od managementu respektive od manažera, jako profesionálního 

odborníka, zvládnutí komplexu náročných rolí – úkolů na něj kladených.  

Všichni manažeři vykonávají řídící funkce, ale čas věnovaný jednotlivým funkcím 

řízení se liší. Vrcholoví manažeři stráví více času plánováním a organizováním než manažeři 

na nižší úrovni řízení. Na druhé str aně vedení zabírá nejvíce času řídícím pracovníkům na 

první, tj. nejnižší řídící úrovni. [3 - Durdová] 

2.1.3 Manažerské dovednosti 

Robert L. Kaitz indentifikoval tři druhy dovedností organizátorů. Lze je doplnit ještě 

čtvrtou – schopností vytvářet podmínky. 

1. Technické dovednosti představují znalosti a zběhlost v činnostech, které 

zahrnují metody, procesy a postupy. Představují tedy práci s nástroji a 

specifickými technikami. Příkladem může být mechanická práce s nástroji – 

dohlížitel na tuto práci by měl být schopen naučit se tyto nástroje užívat. 

2. Lidské dovednosti představují schopnost pracovat s lidmi, tj. vytvářet 

skupinové úsilí, uskutečňovat týmovou práci, vytvářet prostředí, ve kterém se 

lidé cítí bezpečně a mohou svobodně vyjadřovat své názory. 

3. Koncepční dovednosti znamenají schopnost vidět „celkový obraz“, tj. mít 

schopnost rozpoznat významné prvky dané situace a porozumět vzájemným 

vztahům mezi těmito prvky. 
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4. Projekční dovednosti představují schopnost řešit problémy způsobem, který 

firmě přináší užitek. Aby byla činnost vrcholových manažerů efektivní, musí 

vidět nejen daný problém, ale musí mít také schopnosti a dovednosti nalézat 

jeho praktické řešení. Manažeři musí být schopni nacházet použitelné řešení 

problému vzhledem k jeho okolnostem, které s problémem souvisejí. [6 – 

Koontz, Weihrich] 

2.1.4 Sportovní management 

 
Pojem management tělesné výchovy a sportu lze chápat jako způsob uceleného řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, klubů, spolků, tělovýchovných jednot, družstev, které 

alespoň z části realizují podnikatelsky orientované aktivity. Dále se jedná o způsob řízení 

v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených 

tělovýchovných služeb. 

Vznik pojmu sportovní management si vynutila sama tělovýchovná a sportovní 

praxe, především cílenou snahou po efektivním využívání velkých finančních částek, které ve 

sportu kolují, uplatňováním komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým chováním 

v prostředí sportovní konkurence, řešením specifických problémů v oblasti tělovýchovy a 

sportu a v oblasti zabezpečování sportovní administrativy. 

Sportovní management charakterizují tři jedinečné aspekty, které odlišují sportovní 

management od jiného řízení v podnikání: 

 sportovní marketing, 

 podnikání ve sportu, 

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží.  

 Nelze také opomenout společenský aspekt sportu, jeho sílu a vliv na společnost. [3 - 

Durdová] 

2.1.5 Sportovní manažer 

 
Vznik profese sportovního manažera, která se u nás začala utvářet především na 

úrovni sportovních klubů vyšších soutěží, zvláště kolektivních sportům jde o „velké peníze” a 

profesionální přístup z výše uvedených hledisek, je v podmínkách dnešního tržního 

hospodářství naprosto nutný. Dochází zde k propojení tělesné výchovy a sportu s 

problematikou ekonomickou a také legislativně právní. 
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Podle Ing. E. Čáslavové, CSc. je sportovní manažer: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních 

družstev i jednotlivců ve vyšších soutěžích; specialisté, kteří jsou vyškoleni 

pro organizaci sportovní akce (příprava mistrovství světa, Evropy, příprava 

OH; specialisté pro uplatnění sportu ve volném čase lidí; v pracovním 

procesu; mezi handicapovanými lidmi atd, 

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku, resp. organizace – 

členové výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři 

svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou a policií apod, 

 manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či 

provozování placených tělovýchovných služeb – vedoucí fitness, vedoucí 

výroby sportovního náčiní a nářadí, pracovníci reklamních a marketingových 

agentur pro TVS apod. [1 - Čáslavová] 

 

2.2 Rostoucí význam sportu 
 

Sport se stal v současné době pozoruhodným společenským fenoménem. Představuje 

velmi významnou oblast lidské činnosti, profilující se v podobě kulturně-sociálního jevu 

s velmi významným ekonomicko-politickým přínosem. 

Existuje mnoho faktorů, které v současnosti ovlivňují společenský, politický a 

ekonomický význam sportu. Nejdůležitější faktory jsou popsány níže. 

2.2.1 Nárůst nových druhů sportů a pohybových aktivit 

 
Tak, jak se nové sporty objevují ve světě, prosazují se a stávají populárními, 

přicházejí postupně i do České republiky. Tyto sporty by měly být zvládnutelné, patřičné 

dovednosti a provozování sportu musí být dostupné široké veřejnosti. Obrovský boom byl 

v posledních letech zaznamenán v oblasti finess a wellness. 

Vznikají stále nové formy aerobiku, oblibené jsou tzv. adrenalinové sporty, mezi 

oblíbené sporty patří florbal, squash, snowboarding, plážový volejbal, horská cyklistika, 

windsurfing. S novými sporty se objevují nová sportovní zařízení a noví provozovatelé těchto 

zařízení, kurzy dovedností nutných ke zvládnutí nové sportovní disciplíny, vyrábí se 

sportovní nářadí, pomůcky, náčiní, sportovní výzbroj a výstroj nutné k provozování určitého 

sportu.  
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2.2.2 Zvyšování množství volného času 

 
Tato kategorie je velmi diskutabilní a zdá se, že v České republice není nárůst 

volného času příliš výrazný. Volný čas nelze chápat pouze jako prostor pro regeneraci 

pracovní síly. Je třeba brát v úvahu jeho další funkci – sféru univerzalizace člověka, který by 

se měl i prostřednictvím volného času rozvíjet jako harmonická kultivovaná osobnost. 

Velmi obtížné je zjistit, zda je jedinec spokojen s množstvím svého volného času. 

Stejné množství volného času, které jeden člověk považuje za dostatečné, může být pro 

druhého nedostačující. 

Ze sociologických výzkumů vyplývá, že lidé si dovedou najít stále více času pro své 

koníčky a záliby a také pro pohybové aktivity. Obecně lze říci, že narůstá-li množství volného 

času, roste také zájem o sport. Sport se v současné době stává velmi významnou 

volnočasovou aktivitou.  

2.2.3 Zvyšování povědomí o sportu jako součástí zdravého životního stylu 

 
Stále ve větší míře je sport a aktivní trávení volného času spojován se zdravým 

životním stylem populace. Sport se u mnoha lidí stává dominantou životního stylu a 

pohybové aktivity nedílnou součastí života jedince. [3 - Durdová] 

2.2.4 Nárůst marketingu ve sportu 

 
V posledních letech je velmi patrný rozvoj sportovního marketingu v České 

republice. Sportovní marketing neznamená jen prodej, propagaci, styk s veřejností, ale 

představuje komplexní funkci, proces, který vede k implementování aktivit pro produkci, 

stanovení ceny, propagaci a distribuci sportovních podniků tak, aby byly uspokojeny potřeby 

zákazníků. Pod pojmem zákazník se rozumí zájemce o jakoukoliv činnost tělovýchovné a 

sportovní organizace – její aktivní a pasivní členy, diváky, sponzory, příslušné státní orgány. 

V praxi se stále více setkáváme s prodejem sportovních služeb. Úspěšnost 

marketingu služeb v oblasti sportu spočívá na dobře postavené nabídce služeb zákazníkovi, na 

rozumné cenové politice, na vybavenosti zařízení, na informovanosti potenciálních zákazníků 

a komunikaci s nimi a na kvalifikovaném personálu. Hlavními cíli jsou: 

 dosažení určitého počtu stálých zákazníků,  

 prosperita zařízení,  

 zabezpečení návratnosti investic v co nejkratší době. [1 - Čáslavová] 
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2.2.5 Nárůst sponzoringu ve sportu  

 
Sponzoring představuje významný specifický prostředek k zabezpečení dodatečných 

finančních zdrojů sloužících k naplnění cílů a realizaci všech aktivit sportovních organizací, 

klubů a spolků, ale také jednotlivců, kteří usilují o získání finančních prostředků pro svou 

rozsáhlou činnost. Sponzor na druhé straně očekává od sponzorovaného plnění předem 

dohodnutých protislužeb. 

 

2.2.6 Rozvoj sportovní reklamy 

 
Reklama se stává v životě jednotlivých subjektů tělesné výchovy a sportu stále 

důležitějším faktorem jejich ekonomické činnosti. Příjmy z reklamy tvoří významnou a 

nezanedbatelnou položku všech příjmů tělovýchovných a sportovních organizací. Neustálý 

nárůst cen za sportovní reklamu je pravděpodobně nejpřesvědčivějším důkazem toho, že sport 

se stává stále významnějším nástrojem podpory prodeje a marketingoví pracovníci jsou si 

vědomi růstu významu sportovní reklamy při propagaci svých výrobků a služeb. 

2.2.7 Nárůst zájmu masmédií o sport 

 
Zájem masmédií o sport v poslední době výrazně narůstá, vzájemná vazba je přitom 

prospěšná oběma stranám. Masmédia jsou si vědoma přitažlivosti sportu a zařazení 

sportovních přenosů do programové nabídky televize nebo rozhlasu zvyšuje jejich 

sledovanost a přitahuje zájem sponzorů.  

Sportovní kluby mají samozřejmě zájem dostat se do televizního vysílání – sponzoři 

chtějí, aby jejich reklama byla viditelná, výrazná a zasáhla co nejširší okruh lidí. Problém je, 

že televizní stanice si pro přenosy vybírá atraktivní a zajímavé přenosy, např. utkání 

nejlepších klubů (fotbal, hokej, basketbal, volejbal). V tabulce níže postavené sportovní kluby 

nemají šanci své sponzory v televizním přenosu prosadit. V České republice je nejvíce 

sportovních přenosů věnovéno divácky atraktivním sportům jako jsou fotbal, tenis, hokej a 

motorismus. 

Pro někoho může být šokující cena za reklamu během sportovních přenosů v českých 

televizích, částky za třicetisekundové televizní spoty u atraktivních přenosů (Mistrovství světa 

v ledním hokeji, Olympijské hry, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa ve fotbale apod.) 

dosahují téměř půl milonu korun. 
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2.2.8 Globalizace sportu 

 
Tento faktor se prosazuje celosvětově, tedy také v České republice. Dokladem jsou 

moderní olympijské hry, kdy je na jednotlivých olympijádách zřetelný nárůst zůčastněných 

zemí, počtu sportovců a počtu sportů a sportovních disciplín. Globalizace ve sportu sebou 

nese: 

 migraci sportovců, převážně výrazných sportovních osobností, 

 medializaci – celosvětové působení médií, neexistují hranice, 

 nárůst nových technologií, jejich celosvětové šíření, 

 celosvětové tržní šíření široké škály sportovních produktů, 

 dostupnost vědeckých metod koučování a tréninků, 

 hluboké znalosti v oblasti medicíny a sportovní medicíny, 

 hluboké znalosti z oblasti managementu a marketingu ve sportu, 

 globální financování sportu (peněžní toky, reklama, sponzoring apod.), 

 společnou ideologii v chápání problémů současného sportu, 

 společný boj proti negativním jevům ve sportu, 

 stanovení etických kodexů. [3 - Durdová] 

 

2.3 Možnosti získávání finančních prostředků pro sportovní klub 
Získávání finančních prostředků je dnes největším problémem každé sportovní 

organizace. Finanční prostředky jsou nutné pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace, 

pro provozování činnosti, pro kterou byla organizace zřízena.  

2.3.1 Sponzoring 

 
Sponzoring (neboli sponzorování) představuje významný specifický prostředek 

k zabezpečení dostatečných finančních prostředků, sloužících k realizaci zejména kulturních, 

vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života společnosti. V tomto 

směru nečiní výjimku ani tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, spolky, kluby, 

avšak i jednotlivci, usilující o získání finančních prostředků pro jejich mnohočetnou a 

rozsáhlou činnost. 
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Existuje pět základních forem sponzorování ve sportu: 

 Sponzorování jednotlivých sportovců – především ve vrcholovém sportu, 

osobnost sportovce představuje záruku kvality a úspěchu výrobku nebo 

služby firmy. Sportovec dostává finanční podporu a materiální pomoc; 

 Sponzorování sportovních týmů – tato forma u nás hojně přešla i do 

výkonnostního sportu a sportu pro všechny. Sponzor poskytuje především 

finance, sportovní vybavení, ubytovací služby, dopravu a automobily. 

Sponzorovaný tým nabízí především reklamu na dresu, reklamu 

prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje – autogramiády apod. 

jako u jednotlivého sportovce; 

 Sponzorování sportovních klubů – tato forma přináší nejširší možnosti 

z hlediska činností, které lze nabídnout sponzorovi. Klub může nabídnout 

produkty, které vznikají prostřednictvím jeho sportovní činnosti: nabídky 

různých tělovýchovných služeb, sportovních akcí (např. mistrovské soutěže), 

rozličné druhy činností (např. rehabilitace) a zvláštní akce (např. soustředění);  

 Sponzorování sportovních akcí – u tohoto typu sponzorování výrazně 

stoupají možnosti, které lze nabídnout sponzorovi: zejména je využívána 

plejáda reklamních možností od programového sešitu, vstupenek, reklamy o 

přestávkách až po uvádění titulu „hlavní sponzor“ akce. Nabídka může být 

podložena různými manažerskými náměty (např. akce V.I.P., speciální 

propagace dle priorit obchodní, resp. výrobní orientace sponzora apod.); 

 Sponzorování ligových soutěží – velké firmy v posledních letech využívají 

možnosti stát se partnerem ligových soutěží. V České republice tato situace 

dominuje především ve fotbale a v ledním hokeji, ale vyskytuje se také např. 

v basketbalu. [1 - Čáslavová] 

V zásadě se můžeme setkat se třemi úrovněmi (typy) sponzorství: 

 Exkluzivní sponzorství – sponzor přejímá všechny navržené protivýkony; 

 Hlavní sponzorství – sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější 

protivýkony; 

 Kooperační sponzorství – protivýkony jsou rozděleny na velký počet 

různých firem. [5 - Foret] 
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Sportovní manažer by měl brát v úvahu, respektovat a kalkulovat s těmito dvěma 

aspekty: 

1. Hledisko sponzora – z jakých důvodů podporují instituce a podnikatele 

aktivity na poli tělesné výchovy a sportu, kultury, zdravotnictví, životního 

prostředí atd.? 

2. Hledisko sponzorovaného – co dává podnět sportovní organizaci v oblasti 

tělesné výchovy a sportu, kultury, zdravotnictví a životního prostředí hledat 

sponzory a co má za to poskytnout? 

 

Sponzorské smlouvy mohou obsahovat následující provize a užitky: 

 právo používat logo, jméno, obchodní značku a grafickou prezentaci 

označující spojední s produktem nebo akcí, 

 právo na exkluzivní spojení s produktem nebo kategorií služeb, 

 právo na spojení jména s akcí nebo zařízením, 

 právo používat různá označení ve spojení s produktem, akcí, jako např. 

„generální sponzor“, „oficiální produkt“, „oficiální dodavatel“, 

 právo na služby (využívat produkt nebo na exkluzivní užití produktu) nebo 

právo využívat koupený produkt nebo službu ve spojení s akcí či zařízením, 

 právo řídit obvyklé propagační aktivity jako jsou soutěže, reklamní kampaně, 

nebo prodejní aktivity ve spojení se smlouvou o sponzoringu.  

 

2.3.1.1 Marketingové a komunikační cíle firem sponzorujících sport 
Firmy si prostřednictvím sponzorské činnosti plní své komunikační a marketingové 

cíle, jde především o tyto cíle: 

 zvyšování stupně známosti firmy nebo značky, 

 zvyšování stupně známosti jako partnera určitého sportu, 

 zvýšení sympatií ke značce, 

 aktualizace image značky, 

 posílení obchodních kontaktů mezi firmami prostřednictvím nabídek 

„hospitality“, 

 posílení jednotlivých obchodních komponent image určitého sportu 

všeobecně a speciálně ve spojení s určitým sportovním klubem, eventuelně 

svazem. [1 - Čáslavová] 



 

17 

2.3.2 Reklama 

 
Definici pojmu reklama uvádí doc. Ing. J. Novotný, CSc.: 

Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace myšlenek, zboží nebo 

služeb. Je to komunikační proces, jehož cílem je zaujmout potenciálního spotřebitele a 

podnítit jeho spotřební chování.2 

Reklama má v podstatě tři základní cíle: 

 informativní – zaměřena na vytvoření povědomí o značce a znalosti nových 

produktů nebo nových prvků existujících produktů, 

 přesvědčovací – zaměřena na vytvoření obliby, preference, přesvědčení nebo 

kupního záměru ohledně výrobku nebo služby, 

 připomínací – zaměřena na stimulaci opakovaného nákupu výrobků nebo 

služeb, 

 posilující – zaměřena na přesvědčení současných zákazníků, že učinili 

správnou volbu. [7 – Kotler, Keller] 

Za hlavní reklamní média lze považovat televizi, denní tisk, rozhlas, internet, kino, 

časopisy, plakáty, venkovní reklamu a další. Výběr vhodného média je základem pro dosažení 

efektivní návratnosti vložených prostředků. 

 

2.3.2.1 Sportovní reklama 
 

Pojem sportovní reklama je vztahován k reklamě, která využívá specifických médií 

komunikace v oblasti sportu. 

Mezi formy sportovní reklamy patří: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech – seznámení potenciálních 

zákazníků s novou firmou, výrobkem či službou nebo snaha o zvýšení 

povědomí a informovanosti o nich mezi veřejností, 

 reklama na startovních číslech, 

 reklama na mantinelu (na pásu), na palubovce, ledové ploše – velice 

využívaná zejména v ledním hokeji a fotbale. Moderní technika umožňuje 

průběžnou změnu zobrazované reklamy během sportovního utkání, 

                                                 
2 NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly II. Praha: Oeconomica, 2006. str. 121. 



 

18 

 reklama na sportovním nářadí – využití divákova podvědomého i 

vědomého spojování úspěchů sportovců s nářadím nebo náčiním - například 

lyže, tenisové rakety, sportovní obuv, 

 reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích, 

 reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, 

s fotografiemi sportovců – častá a velmi účinná forma propagace sponzora, 

 reklama na propagačním materiálu (plakáty, transparenty, bulletiny, 

ročenky apod.) – snaha vstoupit do podvědomí širokého okruhu 

potenciálních zákazníků, 

 reklama na videozáznamech, fotografiích, 

 reklama na billboardech, videotabulích, poutačích, 

 internet – účinnost lze odvodit od návštěvnosti serverů uživateli internetu 

o televizní přenos, média, 

 virtuální reklama – využití moderní techniky přináší stále nové efekty a 

možnosti propagace. [4 - Durdová] 

 

2.3.3 Příjmy z veřejných rozpočtů 

 
Velmi důležitou složku příjmů pro mnoho klubů představují příjmy z veřejného 

rozpočtu. Mezi ně řadíme státní rozpočet a rozpočet krajů, měst a obcí. Nejvyšším typem 

rozpočtu je státní rozpočet. Sportovní organizace z něj mohou získávat finanční prostředky 

prostřednictvím dotací a příspěvků. 

Dotace jsou peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo 

národního fondu poskytované fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený účel. Po 

použití dotace je organizace povinna doložit přehled o čerpání a použití prostředků a případně 

nepoužité nepoužité prostředky vrátit. 

Příspěvek je účelově vymezen, je možné jej poskytnout pouze fyzickým osobám. 

Příjemce nemá povinnost po použití prostředků doložit naplnění účelu, neboť ten je obecně 

známý z daných skutečností. 

Sportovní organizace v naprosté většině případů dostávají dotaci.  
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Rozpočet kraje 

V krajích jsou zřízeny jako orgán zastupitelstva výbory pro výchovu, vzdělání a 

zaměstnanost, v jejichž pravomoci je mimo jiné poskytovat dotace v oblasti mládeže, 

tělovýchovy a sportu. Rada kraje může rozhodnout o poskytnutí dotace občanským sdružením 

působícím v oblasti tělovýchovy a sportu na jeden kalendářní rok. 

 

Rozpočet města nebo obce 

Jedná se o typ rozpočtu, který je svým charakterem nejbližší sportovním organizacím 

na úrovni sportovních klubů. Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, kterými může obec 

výrazně ovlivňovat také činnost sportovních organizací na svém území. Rozpočet obce se pro 

sportovní organizace může stát důležitým finančním zdrojem.  

 

2.3.4 Příjmy z odstupného a výchovného 

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

obdrží finanční odměnu, jejíž výše je dána dohodou. 

Výchovné – je vypláceno na základě vnitřních předpisů sportovní asociace při 

schváleném přestupu sportovce minimálně výkonnostní úrovně. Výchovné představuje 

paušální náhradu za výdaje spojené s výchovou sportovce. [3 - Durdová] 

Basketbal je sport, ve kterém se u nás v České republice nepohybuje takové množství 

peněz, jako je tomu u fotbalu či hokeje, příjmy z odstupného a výchovného proto 

nepředstavují lukrativní zdroj příjmů. Částky za odstupné se pohybují od řádu tisíců u 

mladých hráčů po statisíce u dospělých reprezentantů hrající nejvyšší soutěž. 
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2.3.5 Další možnosti získávání finančních prostředků ve sportu 

Sportovní kluby mají další možnosti, jak získat finanční prostředky pro svůj chod, 

mezi ně patří: 

 finanční prostředky ze zdrojů Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), 

 příjmy z vybraných členských příspěvků, 

 příjmy z prodeje vstupného, tržby z prodeje propagačního materiálu, 

 prostředky získané sportovními asociacemi od komerčních partnerů, 

 zdroje z fondů Evropské unie, 

 příjmy plynoucí z vlastní podnikatelské činnosti sportovního klubu – 

nejčastěji jde o nabídku reklamních služeb, pronájmy a nájemní smlouvy, 

prodej nemovitostí, pořádání akcí zábavního charakteru, prodej sportovního 

zboží, poskytování služeb v oblasti regenerace a relaxace a další. 

 

 

2.4 Organizační struktury sportovních klubů v České republice 
 

Sportovní kluby mohou v České republice vznikat na bázi občanského sdružení nebo 

obchodních společností. V České republice jde zpravidla o akciové společnosti a společnosti 

s ručením omezeným a jejich organizační struktura je dána obchodním zákoníkem. 

Organizační struktura a organizování musí ve sportovních klubech vytvářet prostředí 

vhodné a směřující k naplňování cílů organizace. V České republice nejsou mezi sportovními 

kluby velké rozdíly v jejich cílech. Kluby si ustanovují cíle sportovní, ekonomické, často i 

sociální a přitom vycházejí ze svých finančních možností. 

Kluby s lepším finančním zázemím si stanovují vyšší, prestižnější a dlouhodobější 

cíle než kluby, které mají finanční problémy. Sportovní cíle se týkají zviditelnění sportu nebo 

sportů které klub provozuje, důraz je kladen na úspěchy a umístění družstev a jednotlivců, 

doplňování sportovců a jejich sportovní růst, rozvoj vlastní členské základny. 

Ekonomické cíle jsou orientovány především na vytváření finančních zdrojů, které 

by mohly zajistit plnění sportovních cílů, vytvářet optimální podmínky v organizaci včetně 

materiálového zabezpečení. Neziskové organizace jsou jednoznačně vázány na sponzory. Ve 

sportovních klubech, které byly vytvořeny na bázi obchodní společnosti, je strategie 

podmíněna výsledky podnikatelské činnosti. [3 - Durdová] 
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2.4.1 Občanské sdružení 

 
Druh organizací činných ve sportu představují spolky, jejichž úprava zakládání a 

právní existence je provedena zákonem č. 83/90 Sb. o sdružování občanů. V textu tohoto 

zákona se pro označení právnické osoby typu spolku užívá pojem občanské sdružení. 

Organizační struktura se odvíjí od základního dokumentu občanského sdružení, 

kterým jsou stanovy. Ve stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů 

klubu. Za ty se považují: valná hromada (konference), prezident klubu, dozorčí rada klubu 

(eventuelně revizoři účtů). Ačkoli jsou některé názvy shodné s obchodními společnostmi, je 

principiální realizace činnosti odlišná. [2 - Čáslavová] 

2.4.1.1 Orgány občanského sdružení 
 
Valná hromada  

Valná hromada klubu typu občanského sdružení vykonává následující činnosti: 

 projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o stavu klubového 

majetku, práv a závazků, 

 projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady (eventuelně revizorů účtu), 

 projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro 

následující období, 

 stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o 

členství zakládajícího člena klubu a výši ročního klubového příspěvku pro 

činné členy klubu, 

 schvaluje podmínky smluvního členství, 

 přijímá čestné členy klubu, 

 stanoví volební období orgánů, 

 volí členy výboru klubu, 

 volí a odvolává dozorčí radu, respektive revizory účtů, 

 rozhoduje o vstupu a vystoupení z klubu nebo ze spolkových sportovních 

institucí, 

 rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku, 

 rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov, 

 rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu.  
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Prezident 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 

Výbor klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny 

valné hromadě anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru klubu valnou hromadou 

svěřeny, nebo je pravomoc klubu přímo vyjádřena ve stanovách.  

 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada, respektive revizoři účtů, jsou oprávněni kontrolovat všechny účetní a 

finanční operace klubu, stav hospodaření s penězi, právy a majetkem klubu a podávat o tom 

zprávy výboru klubu a valné hromadě. Rozhodují o případném sporu o kvalitu účetního, 

právního nebo finančního dokladu. Také navrhují v případě zjištěných nedostatků nápravná 

opatření. [2 - Čáslavová] 

 

2.4.2 Zájmová sdružení právnických osob 

Právnické osoby mohou k ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu 

vytvářet zájmová sdružení právnických osob. Musí však jít o účel zákonný, neporušující 

dobré mravy a nesmí vést k vytvoření monopolu. Zájmové sdružení právnických osob může 

být založeno pouze právnickými osobami, a to minimálně dvěma právnickými osobami. 

K založení zájmového sdružení právnických osob je nezbytné, aby se zástupci 

právnických osob dohodli a jako zakladatelé sdružení uzavřeli buď písemnou zakladatelskou 

smlouvu nebo schválili založení sdružení na ustavující členské schůzi. Zakladatelé sdružení, 

tj. právnické osoby, které uzavírají písemnou zakladatelskou smlouvu, musí současně schválit 

stanovy sdružení a určit statutární orgány. 
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Pokud zakládající členové sdružení, tj. právnické osoby, zamýšlejí schválit založení 

sdružení na ustavující členské schůzi, nezáleží na tom, jak je schůze svolána, ale na tom, kdo 

se na schůzi dostaví. Kdo souhlasí se založením, stává se zakládajícím členem. O založení 

sdružení na ustavující členské schůzi musí zakladající členové sdružení sepsat zápis, který 

musí obsahovat seznam zakládajících členů sdružení s uvedením jejich názvu, sídla a podpisy 

členů. Zakládající členové sdružení mají za povinnost na ustavující členské schůzi schválit 

stanovy sdružení a stanovit statutární orgány. 

 

Stanovy musí obsahovat: 

 název sdružení, 

 sídlo sdružení, 

 předmět činnosti sdružení,  

 úpravu majetkových poměrů. 

 vznik a zánik členství, 

 práva a povinnosti členů, 

 orgány sdružení a vymezení jejich působnosti, 

 způsob zrušení sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem, 

 způsob, jímž se stanovy mění a doplňují, 

 podpisy zakladatelů. [22] 

 

2.4.3 Společnost s ručením omezeným 

Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen 

vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 

 Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Jedna fyzická 

osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. 

Společnost může mít maximálně padesát společníků. Společnost odpovídá za porušení svých 

závazků celým svým majetkem. 

Firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, 

dostačující však je i zkratka „spol. s.r.o.“ nebo „s.r.o“. 
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Výše základního kapitálu musí činit minimálně 200 000 Kč. Výše vkladu každého 

společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Před podáním návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být 

splaceno minimálně 30 %. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou 

splacených nepeněžitých vkladů musí činit 100 000 Kč. V případě založení společnosti 

jedním zakladatelem může být zapsána do obchodního rejstříku až po zaplacení celého 

základního kapitálu. [21] 

2.4.3.1 Orgány společnosti s ručením omezeným 
 
Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Je svolávána minimálně jednou 

ročně. K její působnosti patří: 

 odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti, 

 schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, schvalování 

stanov, 

 rozhodování o změně společenské smlouvy, 

 jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

 jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

 vyloučení společníka, 

 rozhodování o zrušení společnosti. 

 

Jednatelé 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je 

oprávněn každý z nich jednat jménem společnosti samostatně. Jednatelé jsou povinni zajistit 

řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a také informovat 

společníky o záležitostech společnosti. [2 - Čáslavová] 
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Dozorčí rada 

Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva nebo zvláštní zákon. Její 

členové jsou voleni valnou hromadou.  Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti. 

Musí mít alespoň tři členy. Dozorčí rada má na starost tyto činnosti: 

 dohlíží na činnost jednatelů, 

 nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam 

obsažené údaje, 

 přezkoumává roční účetní uzávěrku, 

 podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, 

jinak jednou ročně. [3 - Durdová] 

 

2.4.4 Akciová společnost 

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet 

akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým 

svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Firma společnosti musí obsahovat 

označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol.“ nebo „a.s.“. 

Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojeny práva akcionáře jako společníka podílet se 

se na jejím řízení, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcie mohou být 

vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě. Akcie musí obsahovat: 

 firmu a sídlo společnosti, 

 jmenovitou hodnotu, 

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

 výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, 

 datum emise.   

Akciová společnost může být založena jediným zakladatelem, je-li zakladatel 

právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. Zakládají-li společnost dva nebo více 

zakladatelů, uzavřou spolu zakladatelskou smlouvu. Základní kapitál společnosti založené 

s veřejnou nabídkou akcií musí činit minimálně 20 000 000 Kč. Základní kapitál společnosti 

zakládané bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 000 000 Kč. 
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2.4.4.1 Orgány akciové společnosti 
 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Představuje shromaždění 

všech akcionářů. Každý akionář má počet hlasů podle počtu vlastněných akcií. [20] 

 Valná hromada projednává: 

 změnu stanov, 

 rozhodnutí o zvýšení a snížení základního jmění, 

 volbu a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou 

voleni a odvoláváni dozorčí radou, 

 volbu a odvolání dozorčí rady a jiných orgánů, určených stanovami 

s výjimkou členů dozorčí rady, 

 schválení roční účetní uzávěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení 

tantiém, 

 rozhodnutí o zrušení společnosti, 

 rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do 

působnosti valné hromady. 

 

Představenstvo 

Představenstvo je statutární orgán, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím 

jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem 

nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, 

za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. 

Představenstvo vykonává tyto činnosti: 

 realizuje usnesení valné hromady, 

 schvaluje jednací řád představenstva, 

 jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti v souladu s 

organizačním řádem, 

 vypracovává účetní uzávěrky organizace, 

 svolává valné hromady, 

 předkládá veškeré návrhy valné hromadě.  
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Dozorčí rada 

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 

podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech 

dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda jsou účetní zápisy vedeny 

žádně v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje 

v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Z vymezení v obchodním 

zákoníku je chápána jako kontrolní orgán. [2 - Čáslavová] 

 

2.5 Metody výzkumu a získávání dat 
 

2.5.1 Pozorování 

Pozorování probíhá bez aktivní účasti dotazovaného. Jedná se o pozorování, jak se 

lidé chovají, jaké pocity vyjadřují atd. Příkladem pozorování jsou údaje o frekvenci 

návštěvníků na veletrhu u stánku firmy, o nabídce zboží v prodejnách, zastoupení 

konkurenčních výrobků apod. 

V marketingových výzkumech se používá pět variant pozorování, a to podle toho, je-

li: 

1. pozorovaná situace přirozená (např. zjišťování dostupnosti určitého zboží v 

prodejně) nebo uměle vyvolaná (např. skupinové rozhovory), 

2. pozorování zřejmé (je třeba počítat se zkreslením údajů) či skryté (např. použití 

videokamery), 

3. pozorování strukturované (pozorovatel je přesně instruován o postupu a 

rozsahu pozorování i způsobu záznamu) či nestrukturované (mnohem složitější, 

pozorovatel dostává úkol a požadavky na data, která by měl přinést), 

4. přímé (pozorování , které probíhá současně s pozorovaným jevem, např. 

pozorování projevů chování, zjišťování frekvence zákazníků nebo návštěvníků) 

či nepřímé (pozorování následků či výsledků určité lidské činnosti, např. 

pozorování nabízeného sortimentu v prodejně, rozbor odpadků po koncertě aj.), 

5. osobní (založeno na použití smyslových orgánů pozorovatele) nebo využívá 

technických zařízení (např. videokamera, magnetofon, kamera zachycující 

pohyb zornic aj.). [10 - Příbová] 
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2.5.2 Dotazování 

Smyslem dotazování je zadávání otázek respondentům. Jejich odpovědi jsou 

podkladem pro získání požadovaných primárních údajů. Vybraní respondenti, kteří budou 

odpovídat, musí odpovídat cíli a také záměrům výzkumu. 

Výběr vhodného typu dotazování závisí na různých faktorech, především na 

charakteru a rozsahu zjišťovaných informací, skupině respondentů, kvalifikaci tazatele, 

časových a finančních limitech atd. 

Dotazování může mít tyto podoby: 

2.5.2.1 Osobní dotazování 
 

Jedná se o nejtradičnější typ dotazování. Osobní styk je založen na přímé komunikaci 

s respondentem (tzv. Face to Face). Hlavní výhodou osobního dotazování je právě existence 

přímé vazby mezi tazatelem a respondentem. Tento typ dotazování má nejvyšší návratnost 

odpovědí. Osobní dotazování může mít tyto typy: 

 strukturovaný – standardizovaný rozhovor, 

 polostrukturovaný – polostandardizovaný rozhovor, u kterého se postupuje 

od přesného dodržování postupů, přesně stanoveného pořadí otázek, až 

k úplně volnému rozhovoru. 

 

 

2.5.2.2  Písemné dotazování 
 

Písemné dotazování, nazývané také jako dotazování poštou, patří mezi rozšířené typy 

dotazování. Výhodou tohoto typu jsou jeho relativně nízké náklady v porovnání s jinými typy 

dotazování. Není totiž třeba budovat tazatelskou síť a přitom je možné adresně oslovit okruh 

respondentů na širokém území. Největší nevýhodou písemného dotazování je nízká 

návratnost. Problémem může být také struktura respondentů, kteří odpověděli. Tím dochází 

k narušení reprezentativnosti výzkumu, a protože není možné určit, kdo doopravdy dotazník 

vyplnil, mívá anketní charakter. U tohoto typu dotazování se jako dobrá návratnost považuje 

30 % návratnost. Proto je vhodné v motivačním průvodním dopise vysvětlit cíl dotazování, 

odkud máme kontakt na respondenta, slíbit anonymitu, přesně specifikovat způsob 

vyplňování, určit nejpozdější termín vyplnění, poděkovat za spolupráci a podepsat se. 
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2.5.2.3 Telefonické dotazování 
 

Telefonické dotazování je podobné osobnímu, pouze chybí osobní kontakt. Tazatel 

musí projít důkladným školením. V zemích s vyspělou telefonní sítí patří k nejpoužívanějším 

typům dotazování.  

Hlavní výhodou je rychlost, se kterou získáváme potřebné údaje. Oproti osobnímu 

dotazování mívá nižší náklady, protože je ušetřeno za přesuny tazatelů. Mezi nevýhody patří 

vysoké nároky na soustředění respondentů, doba hovoru by neměla překročit deset minut, 

jinak by se respondent začal nudit, zdržovalo by jej nebo by se snížila jeho soustředěnost. 

Nemožnost pracovat s virtuálními pomůckami zvyšuje riziko nepochopení dotazu. 

Respondent, který nevidí tazatele, nemusí být ochoten spolupracovat a tazatel nemůže získat 

údaje přímým pozorováním respondenta. 

 

2.5.2.4 Elektronické dotazování 
 

Při elektronickém dotazování jsou informace zjišťovány pomocí dotazníků v e-

mailech nebo na webových stránkách. Jedná se o dosud nejmladší typ dotazování založený na 

využití internetu. Jeho největší výhodou je minimální finanční a časová náročnost. Rozesílání 

e-mailů je mnohonásobně rychlejší než posílání klasických dopisů. Zpracování odpovědi je 

jednodušší, protože všechna data jsou v elektronické podobě. Za další výhodu lze považovat 

adresnost, neboť konkrétní webové stránky si většinou prohlížejí uživatelé, které 

problematika těchto webových stránek zajímá. K nevýhodám patří, i když se postupně 

zlepšuje, nižší vybavenost počítači a internetem v našich domácnostech a důvěryhodnost 

odpovědi. Kvůli zvyšování atraktivnosti vyplněných dotazníků bývá při elektronickém 

dotazování využíváno motivačních prostředků ve formě zařazení do slosování o ceny, 

případně získání bodů (kreditů), za které si uživatel může koupit produkty se slevou, získat 

kapacitu ve své e-mailové stránce apod. [8 - Kozel] 
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2.5.3 SWOT analýza 

 
Tato analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou 

analýzu, zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení 

podniku. SWOT analýza je přístupem nepřetržité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností 

podniku se změnami v jeho okolí. Analýza využívá závěrů předchozích analýz tím, že 

identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy z okolí 

podniku, respektive příležitostmi a ohroženími a směřuje k syntéze jako východisku pro 

formulaci strategie. [11 - Sedláčková] 

SWOT je zkratkou anglických slov Strenghs (přednosti = silné stránky), Weaknesses 

(nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby), přičemž se jedná 

o přednosti a nedostatky organizačních interních kapacit a o příležitosti a hrozby 

v organizačním vnějším prostředí. 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického 

úspěchu maximalizací předností a příležitostí a naopak minimalizací nedostatků a hrozeb. 

Přednosti jsou pozitivní vnitřní podmínky umožňující organizaci získat převahu nad 

konkurenty. Organizační předností je jasná schopnost, zdroj nebo kompetence která umožňuje 

organizaci získat konkurenční výhodu na trhu. Mohou jimi být například přístup ke 

kvalitnějším materiálům, dobré finanční vztahy, silný image, vlastnictví patentů, rozsáhlé 

distribuční kanály nebo vysoce talentovaní manažeři. Díky těmto přednostem může 

organizace předstihnout konkurenty. 

Nedostatky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší organizační 

výkonnosti. Nedostatkem může být absence nezbytných zdrojů či schopností nebo chyba 

v rozvoji nezbytných zdrojů nebo schopností. Manažeři, kteří nemají odpovídající strategické 

schopnosti, překročené úvěry, ubohý image výrobku, zastaralé stroje nebo špatné umístění 

továrny mohou být nedostatky (slabé stránky) organizace. 

Příležitosti jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé 

současným nebo také potenciálním výstupům organizace. Příznivé podmínky mohou 

obsahovat změny v zákonech, které zvýší konkurenceschopnost organizace, rostoucí počet 

zákazníků, uvedení nových technologií, které může organizace snadněji využívat, zlepšené 

vztahy s dodavateli apod. Příležitosti by neměly být posuzovány pouze ve světle současných 

podmínek, ale především z hlediska dlouhodobých efektů organizačních aktivit. 
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Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé 

současným nebo budoucím organizačním výstupům. Nepříznivé podmínky mohou obsahovat 

vstup silného konkurenta na trh, pokles počtu zákazníků, uvedení nových technologií, které 

způsobí, že stávající výrobky zastarají, změna legislativních nařízení, které ztíží organizační 

schopnost konkurnovat nebo také problém s nalzezením spolehlivých dodavatelů. [12 - Šuleř] 
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3 CHARAKTERISTIKA BASKETBALOVÉHO KLUBU BCM 
OSTRAVA 

 

3.1 Charakteristika basketbalu 
 

Basketbal je kolektivní míčový sport, ve kterém se dva týmy s pěti hráči na hřišti 

snaží dosáhnout co nejvíce bodů vhazováním míče do obroučky basketbalového koše soupeře. 

Basketbal vznikl na Springfieldské YMCA International Training School v USA v roce 1891 

z iniciativy Dr. Jamese Naismitha. Hrací plocha má obdélníkový tvar s rozměry 15 metrů na 

šířku a 28 metrů na délku, v Americké NBA3 se používá hřiště s rozměry 15 metrů na šířku a 

28,5 metrů na délku. Koše jsou umístěny ve výšce 305 cm nad palubovkou. Jeden 

basketbalový zápas trvá standardně 4 x 10 minut, v Americké NBA trvá jeden zápas 4 x 12 

minut. V případě vyrovnaného skóre po základní hrací době se hraje 5 minut prodloužení.  

 

3.1.1 Struktura mužských basketbalových soutěží v České republice 

3.1.1.1 Struktura mužských soutěží 
 

Struktura mužských soutěží hraných v České republice je zobrazena na obrázku 3.1. 

 
 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
3 National Basketball Association, americká profesionální basketbalová soutěž, podle odborníků nejlepší soutěž 
na světě. 

Česká basketbalová federace 

Mattoni NBL 

1. liga mužů 

2. liga mužů (3 skupiny) 

Krajské soutěže 

Obrázek 3.1 Struktura mužských basketbalových soutěží 
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Nejvyšší mužskou basketbalovou soutěží je Mattoni NBL. V této soutěži hraje 14 

týmů, z toho 2 slovenské. Většina týmů v nejvyšší soutěži je plně profesionální, většinou jen 

studenti bývají poloprofesionály. Druhou nejvyšší soutěží je 1. liga, v této soutěži hraje také 

14 týmů. Na této úrovni většina týmů vyplácí hráčům odměny, jen několik klubů působí na 

ryze amatérské bázi. Třetí nejvyšší soutěží mužů je 2. liga, která je rozdělena na tři skupiny A, 

B, C; v každé z nich hraje 12 týmů. Mnou popisovaný klub hraje skupinu C. Tato úroveň je až 

na pár výjimek ryze amatérská. Pod 2. ligou se hrají krajské soutěže a případné další soutěže, 

na této úrovni již není struktura soutěží stejná, struktura je v každém kraji různá. 

 

3.1.1.2 Struktura soutěží juniorů a kadetů 
Obrázek 3.2 zobrazuje strukturu soutěží mládežnických soutěží kategorie U 174 a      

U 195. 

 

Obrázek 3.2 Struktura soutěží juniorů a kadetů 
 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

 

 

 

                                                 
4 Extraligu U 17 hrají hráči narození v letech 1995 a 1996. 
5 Extraligu U 19 hrají hráči narození v letech 1993 a 1994. 

Česká basketbalová federace 

Extraliga U 19 Extraliga U 17 

Liga U 19 Liga U 17 

Oblastní soutěže U 19 Oblastní soutěže U 17 
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Juniorské soutěže a soutěže kadetů mají stejnou organizační strukturu. Nejvyšší 

soutěží je vždy extraliga. Extraligu U 19 hraje také BCM Moravská Ostrava, extraligu U 17 

hrají dokonce dva týmy BCM, Slezská Ostrava a Moravská Ostrava. Pod extraligami U 19 a 

U 17 se hrají liga U 19 a 17, které jsou rozděleny do skupin A a B. Každou soutěž zde hraje 

12 týmů. Pod ligou U 17 a U 19 jsou již oblastní soutěže, které jsou, stejně jako u mužské 

kategorie, u různých krajů rozdílné. 

3.1.1.3 Další chlapecké kategorie 
Mezi soutěže organizované Českou basketbalovou federací (dále jen ČBF) patří ještě 

další chlapecké kategorie. Jsou jimi žákovská liga (U 156), žákovská liga mladších žáků (U 

147) a soutěž starších minižáků (U 138).  

 

3.2 Basketbalový klub BCM Ostrava 

3.2.1 Historie BCM Ostrava 

Basketbalové centrum mládeže (dále jen BCM Ostrava) bylo založeno dne 11.6.2007 

jako organizace, jejímž hlavní cílem je výchova talentované mládeže a příprava pro uplatnění 

hráčů v družstvech vrcholového mužského basketbalu. 

Ve své krátké historii se BCM Ostrava může pochlubit mnoha úspěchy. Mezi ty 

nejvýznamnější řadíme: 

 2007/2008 – 3. místo kadetů U 169 na Mistrovství České republiky v Ostravě, 

 2008/2009 – 1. místo juniorů U 1810 na Mistrovství České republiky v Praze, 

 2009/2010 – 3. místo kadetů U 16 BCM Moravská Ostrava na Mistrovství 

České republiky v Pardubicích, 4. místo kadetů U 16 Slezská Ostrava, 

 2010/2011 – 2. místo kadetů U 16 na Mistrovství České republiky 

v Pardubicích, 4. místo juniorů U 18 na Mistrovství České republiky v Praze, 

 2011/2012 – 2. místo kadetů U 17 na Mistrovství České republiky 

v Pardubicích. 

 

                                                 
6 Ligu U 15 hrají hráči narození v roce 1997. 
7 Ligu U 14 hrají hráči narození v roce 1998. 
8 Soutěž U 13 hrají hráči narození v roce 1999 a mladší. 
9 Do družstva U16 patřili hráči, kteří byli ve věku 16-ti let a mladší, od sezony 2011/2012 došlo k reorganizaci 
soutěží. Srovnatelnou soutěží je extraliga U 17. 
10 Do družstva U 18 patřili hráči ve věku 18-ti let a mladší, od sezony 2011/2012 došlo k reorganizaci soutěží. 
Srovnatelnou soutěží je extraliga U 19. 
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Zakládajícími organizacemi byly tyto subjekty: 

BK NH Ostrava o.s. 

BK Snakes Ostrava o.s. 

 

BK NH Ostrava 

 

Basketbalový klub NH Ostrava, a.s. byl založen v roce 1952, tehdy jako 

Tělovýchovná jednota NHKG. Tato jednota měla jedenáct oddílů, mezi nimi i basketbal. Již 

po prvním roce existence se stal účastníkem nejvyšší české soutěže basketbalu, to již bylo po 

sloučení s Tatranem Ostrava a otevřením sportovní haly TATRAN, dnes Bonver aréna. Od 

roku 1953 dodnes je tedy tento basketbalový klub účastníkem nejvyšší soutěže v basketbalu 

mužů. 

 Samostatný basketbalový klub BK NH Ostrava vznikl v roce 1991. Klub má velmi 

kvalitní mládež, jeho odchovanci se uplatňují jak ve vlastním oddílu, tak i v ostatních týmech 

v regionu a republice. Mezi největší úspěchy v historii NH Ostrava, a.s. patří získání druhého 

místa v československé lize v letech 1984, 1986 a 1987 a třetí místo v letech 1960, 1971, 

1982, 1983 a 1996. 

 

BK Snakes Ostrava 

 

Občanské sdružení a tím pádem i celé dění kolem BK Snakes Ostrava vzniklo 

notářským zápisem ze dne 15.3.1999. Tehdy již z předem zvážených kroků se začal budovat 

klub basketbalu zaměřený na práci s mládeží. S myšlenkou vytvořit takový chlapecký 

basketbalový klub přišel Mgr. Dušan Hrdlička, když na začátku školního roku 1998/1999 

prvním náborem dětí – chlapců do basketbalových přípravek, inicioval několik kroků, které 

nakonec vyústily ke vzniku subjektu občanského sdružení a tím i samotného basketbalového 

klubu. 
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Družstva basketbalového klubu Snakes Ostrava vždy patřili ke špičce ve své 

kategorii. Například družstvo starších minižáků11 vyhrálo svou kategorii šestkrát, družstvo 

starších žáků12 svou kategorii vyhrálo třikrát. Celkem vyhrála družstva BK Snakes Ostrava 15 

zlatých medailí na mistrovstvích České republiky. 

 

3.2.2 Základní informace o klubu 

Název klubu:  BCM Ostrava 

Sídlo klubu:  Cingrova 10, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

Prezident klubu:  Ing. Radovan Kouřil 

Manažer:  Mgr. Jan Veselý 

E-mail:  info@bcm-ostrava.cz 

Internetová adresa: www.bcm-ostrava.cz 

Barvy dresů:  bílá a černá  

 

3.2.3 Organizační struktura BCM Ostrava 

BCM Ostrava je zájmové sdružení právnických osob. Nejvyšším orgánem je Rada 

BCM, zastoupená vždy dvěma členy zakládajících klubů BK Snakes Ostrava a BK NH 

Ostrava. Prezidentem klubu je Ing. Radovan Kouřil. Manažerem je Mgr. Jan Veselý, který se 

stará především o získávání financí potřebných pro chod klubu. Využívá přitom své 

dlouholeté zkušenosti jak z basketbalu, tak z podnikání. Na obrázku 3.3 je uvedena 

organizační struktura klubu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Do družstva starších minižáků patří hráči narození 1.1.1999 a mladší. 
12 Do družstva starších žáků patřili hráči do 15-ti let věku, od  sezony 2007/2008 došlo k reorganizaci soutěží, 
nyní je srovnatelnou soutěží extraliga U15. 
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Obrázek 3.3 Organizační struktura BCM Ostrava. 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
 
Předmětem činnosti BCM Ostrava je: 

 Výchova talentované mládeže a příprava pro uplatnění hráčů v družstvech 

vrcholového mužského basketbalu; 

 Účast mládežnických družstev v soutěžích organizovaných ČBF; 

 Vytváření ekonomické a materiální základny pro sportovní činnost basketbalových 

družstev BCM ve spojitosti se sportovními soutěžemi v basketbalu; 

 Koordinování a metodické usměrňování přípravy a činnosti trenérů v BCM; 

 Pro zabezpečení předmětu činnosti může BCM vytvářet hospodářskou činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rada BCM 

(2 zástupci BK Snakes Ostrava, 2 zástupci BK NH Ostrava 
 

Manažer BCM 
Mgr. Jan Veselý 

 

Šéftrenér 
Mgr. Dušan Hrdlička 

Trenéři 
Ing. Kamil Fajta, Mgr. Patrik Smažák, Mgr. Michal Černík 



 

38 

 
BCM Ostrava 

 
BCM Moravská 

Ostrava 

 
2. liga mužů, skupina 

C 

 
BCM Slezská Ostrava 

 
Extraliga U 17 

 
Extraliga U 19 

 
Extraliga U 17 

3.2.4 Struktura družstev BCM Ostrava 

 
Obrázek 3.4 Struktura družstev BCM Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Na obrázku 3.4 je zachycena struktura klubu. Klub je rozdělen do tří větví. BCM 

sdružuje hráče v kategoriích U 17, U 19 a 2. liga mužů, skupina C. Družstva BCM Moravská 

Ostrava hrají extraligu U 17 a U 19. V obou případech se jedná o nejvyšší soutěže v dané 

kategorii u nás. Převážně junioři z družstva U 19 hrají také 2. ligu mužů ve skupině C. Hráči 

BCM Slezská Ostrava hrají extraligu U 17, hrají tedy i proti družstvu U 17 BCM Moravské 

Ostravy. 
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4 PROBLEMATIKA MANAGEMENTU 
 

Pro tuto část jsem využil informací získaných pomocí polostandardizovaného 

rozhovoru s manažerem BCM Ostrava, s Mgr. Janem Veselým. Celý přepis rozhovoru je 

možné najít v příloze. 

Mgr. Veselý je ve funkci od roku 2007. Jeho cílem po nástupu do funkce bylo, aby se 

z BCM Ostrava stal špičkový mládežnický klub, za který budou hrát hráči z širokého okolí. 

Jeho cíle se splnily prozatím jen z poloviny, z klubu se stal špičkový mládežnický klub, ale 

spolupráce s ostatními kluby nefunguje tak, jak si představoval, ale je to i záležitost financí. 

Finanční prostředky pomocí sponzoringu je dle manažera mládežnických klubech, 

tedy i v BCM, možno získat jen přes kontakty jeho nebo přes rodiče hráčů. Díky tomu, že 

jeho syn nyní hraje v NBA, získal manažer nové kontakty a známé, což je v mládežnickém 

basketbalu nejdůležitější. 

O získávání finančních prostředků se stará především sám manažer, v této činnosti 

mu pomáhají i členové rady, nejvíce prezident klubu, Ing. Radovan Kouřil. Jedná se o 

nejdůležitější činnost managementu sportovních klubů. Níže jsou rozepsány příjmy a výdaje 

klubu. 

 

4.1 Příjmy klubu  
 

Celkové příjmy BCM Ostrava v sezoně 2010/2011 činily 1 286 000 Kč. Příjmy byly 

tvořeny čtyřmi složkami, které jsou zachyceny v tabulce 4.1. 

 

Tabulka 4.1 Příjmy BCM Ostrava 

Dotace od ČBF 530 000 Kč 

Dotace město Ostrava 520 000 Kč 

Příspěvky hráčů 216 000 Kč 

Sponzoring 20 000 Kč 

Celkem  1 286 000 Kč 

 

Zdroj: účetní výkazy klubu BCM Ostrava 
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Příjmy  BCM Ostrava
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Příspěvky hráčů

Sponzoring

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak lze vidět na grafu 4.1, největší složku příjmů tvoří dotace od České basketbalové 

federace (41 %), druhou největší složkou příjmů jsou dotace od města Ostravy (40 %). 

Příspěvky hráčů tvoří 17 % příjmů a pouhé 2 % příjmů představují příjmy od sponzorů. 

 

4.1.1 Dotace od České basketbalové federace 

Příjmy: 530 000 Kč. 

Dotace od České basketbalové federace (dále jen ČBF) činily 530 000 Kč. Takto 

vysoké dotace klub získává především díky tomu, že oficiálně vystupuje jako Sportovní 

centrum mládeže. Vzhledem k tomu, že dotace tvoří téměř polovinu příjmů, je nutné, aby 

BCM Ostrava i nadále splňovalo podmínky potřebné k udržení titulu Sportovní centrum 

mládeže. Tyto podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 Graf 4.1 Procentuální podíl příjmů BCM Ostrava 
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4.1.2 Dotace město Ostrava 

Příjmy: 520 000 Kč. 

Statutární město Ostrava a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytlo klubu 

dotace v celkové výši 520 000 Kč. Jedná se o dotace poskytované na běžný chod klubu a také 

dotace na pořádání mezinárodního turnaje BCM CUP, kterého se účastní mnohé domácí i 

zahraniční kluby.  

 

4.1.3 Příspěvky hráčů 

Příjmy: 216 000 Kč. 

Každý hráč BCM Ostrava ročně přispívá částkou 6 000 Kč. Těchto hráčů je celkem 

36, celkový příjem z příspěvků hráčů tvoří 17 procent příjmů. Hráči mají hrazeny všechny 

tréninkové jednotky, dresy, teplákové soupravy, také ubytování při venkovních zápasech13, 

dopravu a zdravotní prohlídky. Jediným dalším výdajem, který musí hráč platit, je příspěvek 

na výjezd na zahraniční turnaj do Francie, kdy si hráči přispívají 2 500 Kč za týdenní pobyt ve 

Francii, což je částka velice nízká. 

 

4.1.4 Sponzoring 

Příjmy: 20 000 Kč. 

Sponzoring představuje u BCM Ostrava minimální zdroj příjmů, jedná se pouze o 

částku 20 000 Kč, kdy šlo o sponzorský dar od rodičů jednoho z hráčů. Tento typ příjmů je u 

většiny sportovních klubů hlavním zdrojem příjmů, zde však představuje pouze 2 procenta 

celkových příjmů klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Pod pojmem venkovní zápas rozumíme zápas, který je hrán na hřišti soupeře. 
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4.2 Výdaje klubu 
 

Výdaje klubu BCM Ostrava v sezoně 2010/2011 činily celkem 1 155 000 Kč. Výdaje 

byly tvořeny šesti položkami. Tyto položky jsou i s jednotlivými částkami zachyceny 

v tabulce 4.2. 

 

Tabulka 4.2 Výdaje BCM Ostrava 

Odměny trenérů 454 000 Kč 

Nájmy 180 000 Kč 

Materiální vybavení 40 000 Kč 

Cestovné 300 000 Kč 

Rozhodčí, stolky 166 000 Kč 

Ostatní 15 000 Kč 

Celkem 1 155 000 Kč 

 

Zdroj: účetní výkazy klubu BCM Ostrava 

 
 
Graf 4.2 Procentuální podíl výdajů BCM Ostrava 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Podíly jednotlivých sloužek výdajů je možno vidět v grafu 4.2. Největším výdajem 

jsou odměny pro trenéry (39 %), druhým největším výdajem je cestovné, které představuje 26 

% všech výdajů klubu. Podle celkové částky je následují nájmy (16 %), výdaje na rozhodčí a 

stolky během zápasů (14 %), výdaje na materiální vybavení (4 %) a nejmenší položku výdajů 

tvoří ostatní výdaje (1 %). 

 

4.2.1 Odměny trenérů 

Výdaje: 454 000 Kč. 

Odměny trenérů tvoří největší část výdajů (39 %). Jedná se o odměny čtyř trenérů 

družstev U 17 Slezská Ostrava, U 17 Moravská Ostrava, U 19 Moravská Ostrava a Muži 

BCM Ostrava a odměny pro kondičního trenéra. Trenéři družstev BCM Ostrava mají i jiná 

zaměstnání, většinou jako učitelé, pro klub pracují jako osoby samostatně výdělečně činné. 

Smlouvy mají na dobu určitou, vždy na jeden rok. V případě spokojenosti s činností trenérů 

jsou smlouvy prodlužovány opět na dobu jednoho roku. 

 

4.2.2 Nájmy 

Výdaje: 180 000 Kč. 

Výdaje za nájmy tělocvičny tvoří 16 procent výdajů. Jedná se o nájem za 

využívání tělocvičny na základní škole Dvorského v Ostravě – Bělském lese. Tento nájem 

činí 250 Kč za hodinu, celkem 180 000 Kč za sezonu. Zde trénují a hrají zápasy družstva U 

17 Moravská Ostrava, U 19 Moravská Ostrava a družstvo mužů hrajících 2. ligu. Díky 

spolupráci s NH Ostrava a.s. trénuje tým U 17 Slezská Ostrava v Bonver aréně, kde hraje i 

klub NH Ostrava nejvyšší soutěž mužů Mattoni NBL, zdarma. 

 

4.2.3 Materiální vybavení 

Výdaje: 40 000 Kč. 

Finanční prostředky vydané za materiální vybavení tvoří pouze 4 procenta výdajů. 

Výdaje jsou vynakládány za trička s logem BCM Ostrava, za jejich potisk a také za další  

marketingové aktivity klubu využívané především při příležitosti každoročního 

mezinárodního turnaje BCM CUP v Ostravě. 

 



 

44 

4.2.4 Cestovné 

Výdaje: 300 000 Kč. 

Výdaje za cestovné představují 26 procent celkových výdajů klubu. Do cestovného 

řadíme výdaje na cesty na zápasy a také výdaje za ubytování trenérů a hráčů. Hráči společně 

s trenéry cestují vlakem nebo autem. V případě cestování autem klub vyplácí částku 2,50 Kč 

za ujetý kilometr. 

 

4.2.5 Rozhodčí, stolky 

Výdaje: 166 000 Kč. 

Výdaje za rozhodčí a stolky představují 14 procent výdajů klubu. Jedná se o výdaje 

za rozhodčí, které se platí vždy dvěma rozhodčím za domácí zápasy a také odměny obsluze 

stolku – zapisovateli, asistentovi zapisovatele a měřiči 24 vteřin na útok, kteří jsou placeni 

také při domácích zápasech. 

Rozhodčí mají v kategorii U 17 nárok na odměnu 550 Kč za zápas, v kategorii U 19 

pak za každý zápas, který pískají, dostanou 700 Kč. Odměna pro rozhodčí za zápas 2. ligy 

mužů činí taktéž 700 Kč. Klub je povinnen vyplatit každému rozhodčímu také stravné, 

cestovné a případně nocležné za ubytování. Každý zápas je pískán vždy dvěma rozhodčími, to 

znamená, že např. domácí zápas v kategorii U 17 stojí pořadatele, v našem případě BCM 

Ostrava, 1 100 Kč, k této částce je nutné připočítat stravné, cestovné a případné nocležné. 

Tyto tři položky jsou proměnlivé, rozhodující je vzdálenost místa bydliště rozhodčího od 

místa utkání. Navíc musí klub zaplatit obsluhu stolku, ta dostává odměnu, jejíž výši stanoví 

klub. 

 

4.2.6 Ostatní výdaje 

Výdaje: 15 000 Kč. 

Tyto výdaje tvoří pouze jedno procento výdajů klubu. Mezi tyto výdaje se řadí 

výdaje na kancelářské potřeby, na poštovné, na telefonní služby a také na internetové stránky. 

Jedná se o výdaje nutné k vykonávání organizačních činností, jako je korespondence s ČBF, 

na nákup kancelářských potřeb pro manažera klubu a také výdaje nutné na provoz 

internetových stránek klubu. 
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4.3 Hospodaření klubu v sezoně 2010/2011 
 

Klub hospodařil v loňské sezoně, tedy 2010/2011, s lehce přebytkovým rozpočtem. 

Celkové příjmy činily 1 286 000 Kč, celkové výdaje činily 1 155 000 Kč. Přebytek činil 

131 000 Kč. Výsledek hospodaření klubu je pozitivní, příjmy jsou vyšší než výdaje, v případě 

nečekaných výdajů má klub finanční rezervu, aby případné výdaje, se kterými v rozpočtu 

nepočítal, mohl zaplatit. 

Přestože klub vychovává mladé talenty a připravuje je pro vrcholnou mužskou 

soutěž, žádné příjmy za odstupné ani výchovné klub nedostal. Klub totiž spolupracuje 

s klubem NH Ostrava a.s., se kterým má uzavřenou smlouvu o spolupráci. Družstvo U 17 

Slezská Ostrava trénuje v hale Bonver aréna, kterou vlastní NH Ostrava a.s., zdarma a hráči, o 

které má management NH Ostrava a.s. zájem, do tohoto klubu přestupují dle podmínek ve 

smlouvě zdarma. 

Management klubu odvádí výbornou práci při získávání financí pomocí dotací od 

ČBF a od města Ostrava. Lepší práci by však mohl odvádět při spolupráci se sponzory, 

sponzoring tvoří pouze dvě procenta z celkových příjmů. Určitě by nebylo od věci využít 

úspěchu jednoho z bývalých hráčů Jana Veselého, který nyní hraje v NBA, k získání většího 

počtu sponzorů a navýšení celkového rozpočtu. 

 

4.4 Vývoj hospodaření klubu 
 

Aby bylo možné zhodnotit práci managementu, je potřeba také zhodnotit 

hospodaření klubu v sezonách minulých. Sledovaným obdobím jsou sezony 2008/2009, 

2009/2010 a 2010/2011. 

 

Tabulka 4.3 Celkové hospodaření klubu 

CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ KLUBU v Kč 

Sezona 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje  

1 236 900 1 157 400 1 201 000 1 195 750 1 286 000 1 155 000 

Rozdíl + 79 500 + 4 250 + 131 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4.3 ukazuje celkové hospodaření klubu ve sledovaném období sezon 2008/2009, 

2009/2010 a 2010/2011. Je patrné, že klub ve všech sledovaných obdobích dosáhl mírného 

zisku, rozpočet byl tedy ve všech sledovaných obdobích přebytkový. 

 

Graf 4.3 Vývoj příjmů a výdajů BCM Ostrava 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.3 zobrazuje vývoj příjmů a výdajů BCM Ostrava. V sezoně 2008/2009 klub hospodařil 

s rozpočtem s přebytkem ve výši 79 500 Kč. V následující sezoně 2009/2010  měl klub stále 

přebytkový rozpočet, ale přebytek činil jen 4 250 Kč. Klubu se v této sezoně snížily příjmy, 

ale zvýšily se výdaje. V poslední sledované sezoně, 2010/2011, se klubu podařilo tento vývoj 

obrátit, když došlo ke snížení výdajů a zvýšení příjmů. Pozitivně se změna vývoje projevila 

ve výši přebytku rozpočtu, který činil 131 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
ČINNOSTI 

 

5.1 SWOT analýza 
 

Pomocí SWOT analýzy bude zhodnocen management BCM Ostrava. Tato analýza 

hodnotí silné (S) a slabé (W) stránky uvnitř klubu a příležitosti (O) a ohrožení (T) klubu. Jako 

vstupní data pro analýzu byly použity finanční výkazy BCM Ostrava, mé pozorování klubu a 

polostandardizovaný rozhovor s manažerem klubu, Mgr. Janem Veselým. 

 

Silné stránky klubu 

Do silných stránek klubu řadíme pozitivní podmínky, které klubu umožňují získat 

konkurenční výhodu nad ostatními kluby. Mezi silné stránky klubu řadíme:  

 klub patří ve výchově mládeže k české špičce, dle bodování sportovních 

center mládeže je BCM Ostrava na třetím místě, mnoho bývalých hráčů BCM 

dnes hraje v nejvyšší soutěži mužů, převážně za partnerský klub NH Ostrava 

a.s., 

 za svou krátkou historii si klub vytvořil velmi dobré jméno, 

 spolupráce s NH Ostrava a.s., 

 velmi kvalitní trenéři – šéftrenér BCM získal již mnoho medailí, dlouholeté 

zkušenosti s mládeží, ostatní trenéři klubu pracují na velmi vysoké úrovni, 

 výborná dostupnost klubu, 

 ambiciózní klub, 

 organizace mezinárodního turnaje, účast na zahraničních turnajích, 

 dlouholetá tradice basketbalu v Ostravě, 

 dobré jméno klubu, 

 přebytkový rozpočet, 

 klidné prostředí u haly, kde trénují a hrají tři ze čtyř klubů BCM Ostrava. 
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Slabé stránky klubu 

Mezi slabé stránky podniku patří negativní vnitřní podmínky, které snižují 

organizační výkonnost klubu. Patří mezi ně: 

 nedostatečná propagace klubu, 

 špatné internetové stránky klubu, 

 příliš velká závislost na dotacích od města a od ČBF, především dotace od 

ČBF je vázána na splnění podmínek, při jejich nesplnění by došlo 

k radikálnímu snížení příjmů, 

 nedostatečná propagace basketbalu v Česku, s tím související nezájem 

sponzorů o sponzoring mládežnického basketbalu, 

 basketbal se v Česku neřadí mezi masové sporty, 

 komplikovanost pravidel basketbalu, 

 haly, ve kterých družstva BCM trénují a hrají zápasy nejsou ve vlastnictví 

klubu, 

 velká konkurence sportů v Ostravě, 

 velmi frekventovaná komunikace u Bonver arény, kde trénuje a hraje 

družstvo U 17 Slezská Ostrava. 

 

Příležitosti 

Mezi příležitosti se řadí současné nebo budoucí podmínky ve vnějším prostředí,  

které jsou příznivé současným nebo také budoucím výstupům v klubu. Tyto příležitosti 

mohou pozitivně působit na klub: 

 možnost získání většího počtu sponzorů v souvislosti s působením bývalého 

hráče Snakes Ostrava Jana Veselého v NBA v dresu Washingtonu Wizards, 

 zvýšení zájmu médií o basketbal díky Janu Veselému, tím také zvýšení zájmu 

o BCM Ostrava, 

 zlepšení internetových stránek klubu, 

 zlepšení propagace basketbalu mezi mládeží, 

 lepší propagace klubu, 

 lepší spolupráce se zahraničními kluby. 
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Hrozby 

Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky vnějšího prostředí, které jsou příznivé 

současným nebo budoucím výstupům v klubu. Jako hrozby ve vnějším okolí BCM Ostrava 

patří: 

 velká konkurence ostatních sportů, 

 v případě nevyužití potenciálu osoby Jana Veselého pokračování v trendu 

snižování zájmu mládeže o basketbal – menší počet dětí v náborech Snakes 

Ostrava a NH Ostrava, 

 rostoucí obliba nových sportů, 

 vysoká nezaměstnanost v Ostravě, 

 v případě pokračujícího růstu cen energií zvýšení částky za nájem tělocvičny 

na ZŠ Dvorského – z toho plynoucí vyšší náklady. 

 

5.2 Návrhy na zlepšení činnosti klubu 
 

5.2.1 Oslovení nových sponzorů 

Ochota firem sponzorovat mládežnický sport je nízká. Ochota firem sponzorovat 

mládežnický basketbal je pak téměř nulová. V případě BCM Ostrava, klubu, který za pět let 

působení v nejvyšších mládežnických kategoriích získal pět medailí, to není o nic lehčí. 

Nicméně když má klub dobré jméno, výborné výsledky a nyní především bývalého hráče 

Snakes Ostrava Jana Veselého v NBA, management klubu by se měl pokusit oslovovat nové 

sponzory. Tato skutečnost naprosto změnila postavení klubu – klub by měl využít této 

obrovské příležitosti a oslovovat sponzory s nabídkou sponzorování klubu, který vychoval 

současného hráče Washingtonu Wizards v NBA. Klub tohoto faktu prozatím využívá pouze 

minimálně. Jan Veselý přebral záštitu nad letním mezinárodním turnajem BCM Ostrava CUP, 

stal se jeho mediální tváří.  

Mládežnický basketbal u nás funguje především díky dotacím od státu, od krajů a od 

samotných měst. Sponzory pro mládežnické kluby lze sehnat v podstatě jen přes známosti. 

V případě BCM Ostrava je třeba nové sponzory oslovit, jak již bylo uvedeno v předchozím 

odstavci, s nabídkou sponzorování klubu, který vychoval hráče hrajícího NBA. V takovém 

případě má i mládežnický klub šanci získat sponzory jinak, než přes známé. 
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Zajímavou možností, jak pro klub získat finance, by mohlo být oslovení bankovních 

institucí. Tento model úspěšně funguje v západních zemích. Tento model se v Česku ještě 

bohužel nepoužívá, avšak ve spojení se jménem Jana Veselého by tento nápad mohl být 

úspěšný. 

 

5.2.2 Zlepšení propagace klubu 

Klub dle mého názoru málo propaguje zápasy BCM Ostrava a také každoroční 

mezinárodní turnaj BCM CUP. Měla by být oslovena reklamní agentura nebo alespoň by 

mohly být vytisknuty plakáty na propagaci, které by byly vylepeny na frekventovaných 

místech Ostravy, např. na autobusovém nádraží ČSAD, na vlakovém nádraží Ostrava – 

Svinov, v centru u tramvajové zastávky Elektra, byly by k dispozici v informačním centru 

města Ostravy a samozřejmě by měly být vylepeny na dveřích tělocvičny ZŠ Dvorského a na 

dveřích Bonver arény. 

Každý, kdo chce navštívit zápas BCM Ostrava, si tyto informace musí zjistit od 

hráče, jeho známých nebo trenérů nebo případně najít na internetu, bohužel na stránkách 

klubu je nenajde, proto musí hledat na stránkách ČBF. To by se mělo změnit, je třeba pro 

propagaci klubu něco udělat, proto navrhuji alespoň vylepení plakátů na blížící se zápasy.  

5.2.3 Zlepšení internetových stránek klubu 

Internetové stránky klubu jsou velmi důležitou součástí klubu. Běžný návštěvník i 

případný potenciální sponzor si na ní chce najít informace, které jej zajímají. Internetové 

stránky jsou v podstatě prezentací klubu. Proto by na nich měl management klubu zapracovat. 

Při otevření adresy www.bcm-ostrava.cz na návštěvníka čeká krátká animace a 

pokud se návštěvník chce dostat dál, musí kliknout na ikonu s nápisem „enter“. Tato úvodní 

stránka by dle mého názoru měla být zrušena, pro každého návštěvníka je to pouze otravné, i 

když animace je hezká. Grafické zpracování stránek je hezké, horší je to s množstvím a 

aktuálností informací. Např. při otevření termínové listiny se návštěvníkovi zobrazí již více 

než dva roky staré zápasy BCM Ostrava.  Takto je to u více odkazů, které lze na internetové 

stránce klubu najít. 

Klub by si měl zaplatit profesionálního správce internetových stránek, který je bude  

pravidelně aktualizovat a bude se o ně starat. Z dnešního pohledu jsou internetové stránky 

klubu nevyhovující, přitom stránky klubu jsou i prezentací klubu samotného. 
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat management basketbalového klubu 

BCM Ostrava, zjistit jak klub získává finanční prostředky, jak s těmito prostředky hospodaří a 

na základě těchto poznatků popsat návrhy na zlepšení činnosti klubu. 

 

 Informace jsem získával od manažera klubu, Mgr. Jana Veselého, se kterým jsem 

vedl polostandardizovaný rozhovor, kdy jsem mu nejprve pokládal předem stanovené otázky 

a následně jsem s ním vedl volný rozhovor. 

 

Dle mých zjištění klub získává většinu financí pomocí dotací od města Ostrava a od 

České basketbalové federace. Klubu se od nich daří získávat vysoké částky, avšak tento 

způsob získávání financí je do budoucna velmi nejistý a rizikový. V důsledku krize se může 

stát, že město a Česká basketbalová federace omezí své dotace sportu a to by mohlo znamenat 

zánik pro mnoho klubů. Proto navrhuji, aby se management klubu pokusil o získání nových 

sponzorů, zvláště nyní, kdy Jan Veselý, odchovanec Snakes Ostrava, hraje v zámořské NBA. 

Věřím, že existují firmy, pro které by spojení s klubem, který se zasloužil o to, že v NBA 

hraje třetí Čech v historii, bylo jistě zajímavé a spolupráce by byla výhodná pro obě strany.  

 

Na základě zjištěných poznatků o klubu jsem zpracoval SWOT analýzu, pomocí níž 

jsem zjistil silné a slabé stránky uvnitř klubu a také příležitosti a ohrožení vnějšího prostředí 

klubu. Na základě výsledků analýzy jsem vypracoval návrhy na zlepšení činností klubu, 

kterými by mělo být především oslovení nových sponzorů, zlepšení propagace klubu a 

zlepšení internetových stránek klubu. 
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podobě v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

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

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 
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Příloha č. 4 Rozhovor s manažerem klubu BCM Ostrava 

 

Jméno: Mgr. Jan Veselý 

Věk: 42   

Funkce v klubu: manažer 

Vystudovaná škola: Pedagogická fakulta na Ostravské univerzitě 

 

Jak dlouho působíte v pozici manažera klubu BCM Ostrava? 

V pozici manažera klubu působím od roku 2007, tedy pět let. 

Jak jste se dostal k práci manažera klubu? 

Funkce manažera klubu mi byla nabídnuta Ing. Radovanem Kouřilem a já nabídku přijal. 

Jaké cíle jste si vytýčil při nástupu do pozice manažera BCM Ostrava a jak jste spokojen 

s jejich realizací? 

Mým cílem při nástupu bylo, aby klub dlouhodobě patřil mezi tři nejlepší kluby v republice, 

což se myslím docela daří. Našim záměrem také bylo, aby se z BCM Ostrava stal spádový 

klub, za který budou hrát nejlepší hráči z širokého okolí, podobně jako je tomu v případě USK 

Praha nebo Pardubic. To se bohužel úplně nedaří, je to i otázka peněz. 

Jaký největší problém jste měl v začátcích? 

Ze začátku bylo problémů mnoho, největším problémem bylo sladění ekonomiky s potřebami 

klubu. Já jsem nastupoval do funkce v nově zakládaném klubu, proto byla většina čísel 

týkajících se financí pouze odhadem. Proto pro nás bylo v první sezoně velmi složité naplnit 

rozpočet. 

Vykonával jste pozici manažera i v jiných klubech? 

Ne. 

Jak důležité je podle Vás pro pozici manažera ve sportovním klubu ekonomické vzdělání? 

Podle mého názoru je ekonomické vzdělání výhodou, základy ekonomiky se v pozici 

manažera určitě hodí, ale úplně potřebné dle mého názoru není. 

Kromě pozice manažera, máte i jiné zaměstnání? 

Ano, jsem ředitelem základní školy Generála Píky v Ostravě. 

Hrál jste nějaký sport? 

Ano, hral jsem závodně basketbal. 
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Jak důležité jsou pro Vás zkušenosti a kontakty ze sportu? 

Ve sportu jsou kontakty nezbytné. Bez dobrých kontaktů je dnes velmi těžké prosadit se 

v jakékoli oblasti. Především v oblasti získávání financí pro mládežnický basketbal je dnes 

možné finance získat v podstatě jen přes známé nebo přes rodiče hráčů. Díky tomu, že můj 

syn nyní hraje v NBA, s basketbalem začínal u Snakes Ostrava (Snakes Ostrava je jedním ze 

dvou zakládajících klubů BCM Ostrava, poznámka autora), jsem získal nové kontakty a 

známé. 

Jaké vlastnosti jsou nezbytné pro výkon funkce manažera sportovního klubu? 

Manažer by měl mít organizační schopnosti, měl by být cílevědomý, důsledný, pracovitý, 

umět komunikovat s lidmi. 

Kolik hráčů hraje za BCM Ostrava? 

Klub má čtyři družstva, z toho družstvo U 19 hraje dvě soutěže (extraligu U 19 a 2. ligu 

mužů, skupinu C, poznámka autora), celkem za BCM Ostrava hraje 36 hráčů. 

Jak vysoké jsou příspěvky hráčů? 

6 000 Kč za sezonu. 

Kde probíhají tréninky a zápasy a jak vysoké náklady platíte za pronájem tělocvičen a hal? 

Družstvo U 17 Slezská Ostrava trénuje a zápasy hraje v Bonver aréně, zbylá tři družstva 

trénují a hrají zápasy na ZŠ Dvorského, kde platíme 250 Kč za hodinu. Za trénování v Bonver 

aréně díky dohodě o spolupráci s BK NH Ostrava neplatíme. 

Kdo se ve vašem klubu stará o získávání financí? 

O získávání financí se jako manažer starám především já sám, se získáváním financí pomáhají 

také členové rady, především prezident klubu (Ing. Radovan Kouřil, poznámka autora). 

Jste spokojen s finanční podporou od statutárního města Ostravy? 

S podporou od statutárního města Ostrava jsem spokojen, jsem moc rád, že město naši činnost 

podporuje. 

Daří se klubu získávat nové sponzory? Jaká je ochota firem sponzorovat mládežnický 

basketbal? 

Shánět nové sponzory je velmi složité, naše sponzory jsme sehnali většinou přes moje 

kontakty nebo kontakty rodičů našich hráčů. Ochota firem sponzorovat mládežnický 

basketbal je malá, jejich prostředky většinou směřují do sportů, které jsou u nás populárnější, 

jako je fotbal a hokej.  
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Jste spokojen s výší rozpočtu v této sezoně? 

S výší rozpočtu klubu jsem v podstatě spokojen, základní potřeby se nám daří pokrýt, hráči 

mají v rámci svého příspěvku zajištěn kompletní servis a můžeme i něco málo investovat do 

prezentace klubu, jako jsou trička, plakáty, vlajky, odznaky klubu. 

Jaké plány máte pro další sezony? 

Našim hlavním plánem nadále zůstává držet se na špičce českého mládežnického basketbalu, 

dále se chceme účastnit domácích a zahraničních turnajů a nadále chceme připravovat hráče 

pro nejvyšší úroveň basketbalu. 

Co si myslíte o výchově mladých basketbalistů u nás? Co by se mělo změnit k lepšímu? 

Myslím si, že k výchově mladých basketbalistů se u nás nepřistupuje špatně, ale chybí mi 

větší podpora basketbalu na základních školách. Basketbal na středních školách je nyní 

podporován, vznikla středoškolská liga, ale děti s basketbalem začínají na základních školách, 

tam mi chybí propojení basketbalu do výuky. Myslím si, že se mělo více využít úspěchu 

našich žen na Mistrovství světa v roce 2011 (Mistrovství světa žen 2011 se konalo v České 

republice, česká reprezentace získala druhé místo, poznámka autora), dle mého názoru se plně 

nevyužil potenciál tohoto úspěchu. 

 


