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1 Úvod 
 

 

Sport byl vždy důležitou součástí našeho života a v našich zemích má dlouhodobou 

tradici. Této lidské činnosti se odjakživa věnuje část populace, bez ohledu na pohlaví, věk či 

společenský původ.  Jeho počátky lze vystopovat již ve 14. století, kdy byly oblíbené zejména 

rytířské turnaje. Postupem času a především díky novým sportovním technologiím a 

celkovému technologickému pokroku se začaly objevovat nové sportovní hry, disciplíny a 

soutěže. V současné době je počet sportovních odvětví téměř nesčitatelný, některé sporty 

upadají v zapomnění a objevují se sporty nové. Jen těžko budeme moci odhadnout, kterým 

směrem se sport bude ubírat v budoucnosti a jaká sportovní odvětví budou v té době moderní 

a nejvíce žádaná. 

 

Nejen, že nás sport baví a naplňuje nás v určitých směrech, představuje také pro 

společnost její významný a značný rozvoj. Posiluje hospodářskou a společenskou soudržnost, 

usiluje o integrovanost celé společnosti, bez výjimky dětí, mládeže a lidí zdravotně 

postižených. Sport nerozlišuje u nikoho sociální postavení, sportovat dnes může kdokoliv, 

kdykoliv a přitom si může vybrat ze široké škály nabízených možností. Sport u nás 

zaměstnává početnou skupinu lidí a napomáhá tak rozvoji národní ekonomiky. 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat hospodaření a způsob financování TJ Sokol 

Poruba a jeho oddílů, patřících pod tuto organizaci.  

 

Diplomová práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části 

budou vysvětleny základní pojmy týkající se tělesné kultury, typů sportovních organizací ale 

také zdrojů financování sportu. V praktické části bude popsána historie a současnost TJ Sokol 

Poruba. Každý oddíl patřící pod Sokol Poruba bude podrobně rozebrán z hlediska struktury 

nákladů a výnosů. Poté bude následovat kapitola shrnutí, ve které bude prozkoumáno a 

objasněno hospodaření celé tělocvičné jednoty Sokol Poruba.  

 

K výzkumnému šetření na mé diplomové práci bude využita metoda dotazování, práce 

s dokumenty – konkrétně s výsledovkami TJ a výroční zprávou, a dále metoda statistická.  
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2 Teoretická východiska 
 

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů v oblasti 

tělesné kultury, je zde shrnuta také historie sportu. V této kapitole je dále popsána typologie 

sportovních organizací a finanční zobrazení podniku. Závěr kapitoly je věnován zdrojům 

financování tělesné kultury a sportu. 

2.1 Základní definice a subsystémy tělesné kultury 
 

Obecně není kultura pouze výrazem individuality osobnosti člověka, jeho chováním, 

avšak jsou to postupy a chování, které jsou společně sdílené a obecné. Z tohoto důvodu 

můžeme prohlásit, že kultura se stává řídící složkou každého sociálního systému. Pojem 

„tělesná kultura“ pochází z kinantropologie. Tento vědní obor lze rozložit a následně přeložit 

jako kin = pohyb, antropos = člověk, logos = věda, čímž lze považovat tělesnou kulturu za 

část kultury a celého kulturního dědictví národa.  

 

Podle Hodaňe (1992) je tělesná kultura sociokulturní systém, který jako výsledek 

činnosti, tvorby hodnot, vztahů a norem zabezpečuje specifickými tělocvičnými prostředky 

uspokojování zvláštních biologických a sociálních potřeb člověka v oblasti fyzického, a z něj 

vyplývajícího psychického a sociálního rozvoje s cílem jeho socializace a kultivace.
1
 Složky 

tělesné kultury jsou sport, tělesná výchova a tělocvičná rekreace.  

 

Pod pojmem sport si lze obecně představit rekreační fyzickou aktivitu složenou 

z prvků volného času a životního stylu ve vrcholové podobě, kterou je možné provádět i jako 

profesi. Dále je sport zaměřen na dosažení výkonnosti a uplatnění se v soutěžích. Význam 

sportu také spočívá v plnění zdravotních a relaxačních funkcí, zahrnující momenty 

soutěživosti a příslušnosti ke skupině. Dělí se na relaxační, vrcholový a výkonnostní. 

 

Tělesná výchova je součástí pedagogického procesu, kde jako prostředek tělesných 

cvičení slouží ke všestrannému zdokonalování člověka a následně k jeho rozvoji. 

  

Tělocvičná rekreace pak umožňuje zdokonalování tvořivých sil člověka, mající vliv 

na intelektuální, tělesný a sociální rozvoj osobnosti. Zaměřuje se na obnovu a rozvoj 

tělesných sil a zachování si tělesného a duševního zdraví. 
                                                 
1 HOBZA, Vladimír a REKTOŘÍK Jaroslav a kol. Základy ekonomie sportu. Ekopress, 2006, s. 9 
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Následující obrázek 2.1 popisuje, jak nejdůležitější ze všech subsystémů aktivit tělesné 

kultury je nutno považovat subsystém tělocvičné aktivity. Členění popisuje rozhodující 

aktivity v systému tělesné kultury. Na tyto subsystémy (sport, tělocvičná rekrace, tělesná 

výchova) jsou organizačně napojeny systémy vyššího řádu, jako např. materiální zabezpečení, 

právní a organizační podmínky, které spolu s profilovou činností vytváří jeden celek. 

Z pohledu ekonomické charakteristiky jsou tyto celky všechny stejné. Týkají se nejen tržního 

či netržního chování dané skupiny aktivit, ale také problematiky organizačních, 

společenských, kulturních a politických otázek. Pro zkoumání ekonomických zákonitostí je 

vhodnější zvolit tyto tři subsystémy tělocvičné aktivity: tělesná výchova, tělocvičná rekreace 

a sport. Každý jednotlivý subsystém pak zkoumat samostatně. [6 - Hobza] 

 

Obr. 2.1 Subsystémy tělocvičné aktivity 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HOBZA, Vladimír a REKTOŘÍK Jaroslav a kol. Základy ekonomie sportu. Ekopress, 2006, s. 11 
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2.2 Sport 
 

„Sport se stejně jako náboženství vzpírá definici. Jde svým způsobem za 

hranice terminologie, neobsahuje jádro, které by mohlo být identifikováno.“ 

M. Slusher 

 

Slovo sport má své kořeny ve staré francouzštině jako desport či deport. Avšak 

základem je latinské slovo deportare neboli bavit se. Podstatou sportu jsou jednotlivá 

sportovní odvětví, členící se dále podle nejrůznějších hledisek. Je možné klasifikovat sporty 

na kolektivní a individuální, disciplíny založené na soutěžení nebo na boji, sporty kontaktní a 

nekontaktní, sportovní disciplíny s větším či menším prvkem rizika atd. I přesto, že je význam 

pojmu sport obecně všem známý, neexistuje žádná jeho obecně uznávaná a přesná definice. 

[13 - Sluka] 

 

Docentka Durdová uvádí, že definici sportu lze kategorizovat z těchto hledisek: 

 

•  vycházející z úrovně sportovních soutěží vymezují sport vrcholový, výkonnostní a 

rekreační, 

• dělící sporty na kolektivní a individuální, 

• dělící sporty na kontaktní a bezkontaktní, 

• dělící sport na amatérský a profesionální, 

• kladoucí důraz na vymezení tělocvičných aktivit, 

• vycházející z prvku rizika ve sportu, 

• založené na zdravotním aspektu sportu – sport součást zdravého životního stylu, 

• vycházející z funkcí sportu – rozvoj jedince, uspokojování potřeb, prožitkovost, 

soutěživost, 

• vycházející z jednotlivých sportovních disciplín,  

• vymezující národní, tradiční sporty, 

• vycházející ze sociologického, filosofického a dalšího pojetí 

• definice sportu vzhledem ke sportovnímu tréninku. [5 - Durdová] 

 

Lze říci, že každá definice postihuje sport buď v užším významu jako výsledek 

tělocvičných aktivit nebo sport v širším slova smyslu, jako společenský faktor. Podle 

encyklopedie Diderot je sport „rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a 
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životního stylu, ve vrcholové podobě prováděná i jako profese. Plní funkci zdravotní i 

rekreační, zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti 

ke skupině. Se sportem souvisí i problém diváctví jako masové zábavy. Pohybová činnost 

soutěžního charakteru prováděná podle určitých pravidel. Závodní soutěžení se vyznačuje 

snahou po nejvyšším výkonu.“
2
 

 

Podle Evropské charty sportu z roku 1992 „… se sportem rozumějí všechny formy 

tělesné činnosti, které – ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv – si kladou za cíl 

projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“3 

 

Za všeobecný znak sportu je považována fyzická aktivita. Abychom mohli odlišit 

sport od rekreační aktivity, je nutné vzít v úvahu podmínky, při nichž k dané činnosti dochází 

a rozlišit, jestli je aktivita organizována oficiální institucí. Složky, které charakterizují 

institucionalizovaný sport, jsou standardizovaná pravidla, oficiální regulující orgán, důležitost 

organizačních a technických aspektů a nutnost zúčastněných vzdělávat se ve strategii, 

dovednostech a taktice.  

 

Obr. 2.2 Klasifikace sportovních a nesportovních aktivit  

 

  Nesportovní aktivity 

            

       Nefyzické soutěžní aktivity,   

       institucionalizované a často považované 

       za sport 

1.  

 

       Fyzické, většinou nesoutěživé aktivity 

 

 

 Zdroj: SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec. Havlíček Brain Team, 2007, s. 14 

 

                                                 
2 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec. Havlíček Brain Team, 2007, s. 13 
3 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec. Havlíček Brain Team, 2007, s. 13 

Aktivity 
obecně 

považované za 
sport 
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Vnitřní kruh na obrázku 2.2 je tvořen aktivity, které jsou za sport obecně považovány, 

druhý kruh tvoří aktivity, plnící první dvě charakteristiky sportu – jsou fyzickou a rekreační 

aktivitou a jsou pokládány obecně za sportovní. Pro příklad je možné uvést například 

turistiku. Třetí kruh je složen z aktivit, které nejsou fyzické, ale soutěživé, organizované a 

tedy pokládané za sportovní, tedy například šipky, šachy. Vnější okruh se skládá z aktivit, 

které nejsou pokládány za sportovní v žádné zemi. [13 - Sluka] 

 

2.2.1 Historie sportu 
 

Sport a tělesná cvičení jsou vázány zejména s olympijskými hrami, které se datují 

kolem roku 776 př. n. l. Z antických pramenů však lze odvodit, že se konaly již v období 

mykénské kultury. Jejich vznik je vždy spojován s organizováním velkých náboženských 

slavností. Na dlouhou dobu se v evropském středověku stala tělesná příprava pouze výsadou 

šlechty. Oblíbenou zábavou se v té době stávaly rytířské turnaje, lov a jízda na koni. Kromě 

toho také šerm, lukostřelba a různé míčové hry. Sport a tělesná průprava se týkaly jen vyšší 

vrstvy z toho důvodu, že to bylo ekonomicky velmi drahé. Změna nastala v období 

průmyslové revoluce, kdy vznikla silná střední vrstva buržoazie. Sport se prosazoval nejprve 

v Anglii, která se zároveň stala kolébkou moderního sportu. Vznikaly zde první kluby, které 

jsou považovány za základní organizační jednotky světových sportů. Sport zde vyplňoval 

volný čas mladým mužům, gentlemanům. Přitom vznikaly na evropském kontinentě dva jiné 

systémy. Prvním z nich byl švédský systém zdravotní gymnastiky, jehož zakladatelem byl 

Peter H. Ling, jeho cvičení daly základ pro další formy gymnastiky. U nás využíval účinky 

tohoto cvičení zakladatel vodoléčebné metody Vincenc Priessnitz. Druhým přístupem byl 

německý turnérský systém, o jehož založení se postaral Bedřich Ludvík Jahn. Systém je 

založen především na zdůraznění branných aspektů sportu a tělocviku. Oba systémy se začaly 

šířit po Evropě a nalezly si tak řady následovníků. Podstatný vliv na založení našeho systému 

tělocviku měl dr. Miroslav Tyrš, který po inspiraci turnérského vzoru vytvořil první 

tělocvičnou organizaci Sokol. Tato tělocvičná jednota byla založena roku 1862 v Praze. 

  

Podle docenta Novotného lze konstatovat, „že v těchto třech základních systémech 

sportu a tělesné výchovy se promítají základní aspekty sportovního hnutí: společenský aspekt 

– sport jako náplň volného času a formování člověka, tzn. jeho výchovy, zdravotní aspekt – 
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sport jako léčebný prostředek, branný aspekt – sport jako prostředek pro přípravu k obraně 

vlasti“.
4
 

 

Konec 19. století, zejména pak rok 1896 znamenal pro sport rozmach a větší 

organizovanost. Důvodem bylo založení novodobých olympijských her. Sport se tak stal 

předmětem péče celé společnosti. Současně s tím, jak sport prostupoval do volného času 

společnosti, zabral tak významného místa ve výchovných systémech a ve školách. Do 1. 

světové války byl vytvořen základní rámec upravený normami na území dnešní České 

republiky. V roce 1914 zároveň vznikla poslední větší organizace – Junák. V nově vzniklém 

Československu si sport udržel poměrně výsadní postavení, na němž mají největší zásluhu 

Sokolové. Ve státní správě bylo taktéž pečováno o sport v rámci Ministerstva veřejného 

zdravotnictví a tělesné výchovy. V meziválečném období se organizovaly velké tělovýchovné 

slavnosti s tradičním hromadným cvičením, z čehož nejznámější byly především sokolské 

slety s předválečnou tradicí. S příchodem nových sportů vznikaly nové sportovní svazy. 

Velký zlom nastal v roce 1941, kdy byla zastavena činnost Sokola, Orla a dalších 

tělovýchovných organizací. Fungovat mohly pouze sportovní svazy a Svaz DTJ. V té době 

měli Němci snahu o zapojení české mládeže do Kuratoria neboli kolaborantské tělovýchovné 

organizace. Po osvobození v roce 1945 začal boj o sjednocení celého tělovýchovného hnutí. 

Sport byl sdružován v šesti rezortech: MŠ, MNO, MV, MPZ, Sokol pro venkov a ROH. Tento 

model se ovšem neosvědčil v našich podmínkách. Došlo totiž k výraznému poklesu členské 

základny a také byl ekonomicky drahý. V roce 1957 vznikla ČSTV, jakožto jednotná 

dobrovolná tělovýchovná organizace. Později se tato organizace dělí na Českou a Slovenskou 

tělovýchovnou organizaci, které však spojuje jednotné vedení ÚV ČSTV. Sporty s brannými 

prvky pak byly členem organizace Svazarm. Březen roku 1990 znamenal pro princip jednotné 

dobrovolné tělovýchovné a sportovní organizaci konec. Začaly vznikat nové organizace, 

fungující podle nového zákona o občanských sdruženích a byl tak obnoven pluralitní systém 

tělovýchovy a sportu. V dnešní době má sport vliv na celou českou společnost a je zcela 

nedílnou součástí veřejného života. [10 - Novotný] 

 

 

                                                 
4 NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika sportu. ISV nakladatelství Praha, 2000, s. 27 
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2.3 Sokol 
 

 Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrtým nejpočetnějším občanským 

sdružením. Celkově čítá přes 180 000 členů dobrovolně se věnujícím sportům, pohybovým 

aktivitám v oddílech, sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a 

loutkářských souborech. ČOS můžeme zařadit k nejstarším spolkům tohoto typu na světě. Dr. 

Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner se postarali o program sokolského hnutí, čímž je všestranný 

psycho-fyzický rozvoj člověka. 16. února roku 1862 vznikla první sokolská jednota – Sokol 

Pražský. Obrozenecký duch této nové vlastenecké aktivity vyvolal založení dalších 

sokolských jednot, které se do roku 1884 sdružovaly do žup a až v roce 1889 vzniká Česká 

obec sokolská, jakožto první vrcholný orgán sokolských jednot a žup. [21] 

 

Sokolský program 

 

 Sokol má pevné kořeny v etických a filosofických myšlenkách převzatých z antiky, 

ale obohacených dalšími mysliteli našeho národa, počínaje Komenským, přes Karla Havlíčka 

Borovského až po T. G. Masaryka, jenž sokolstvu vtiskl pečeť nezlomné víry v demokracii, 

vlastenectví a humanismus. Sokolstvo ve své historii vždy vedlo své členy k národnímu 

sebevědomí. Ve své činnosti vychází Sokol z trvalých kulturních a mravních hodnot, vyznává 

úctu k pravdě, věrnost danému slovu, úctu k osobnosti a názorům druhého, zásadovost, 

kulturnost v jednání a vystupování, uvědomělost a ukázněnost. Primárním principem 

sokolského programu je všestrannost. Posláním všestranné sokolské výchovy je 

zdokonalování tělesné zdatnosti, ať už zušlechťování pohybové kultury, rozvoj výkonnosti, 

síly, vytrvalosti a obratnosti, ale i zdokonalování kultury ducha. 

 

Sokol byl od svého počátku čtyřikrát zakázán nebo ve své činnosti omezen válkami či 

totalitními režimy. Avšak v roce 1990 byl znovuobnoven a mohl tak navázat na programové 

tradice spojené s výchovným ovlivňováním člověka odpovědného za sebe, za obec, ale také 

za demokratický stát. Vyvrcholením působení ČOS je sokolský slet, který je společensko-

sportovní přehlídkou veškeré činnosti Sokola. ČOS je momentálně organizována ve 43 

župách, složených z celé České republiky. Jako centrála Sokolského hnutí slouží budova 

Tyršova domu v Praze. [20] 
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Na obrázku 2.3 lze vidět dvě velké, významné osobnosti, které podporovaly snahu o 

založení ryze českého tělocvičného spolku – dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Docent 

Novotný píše, že oba vyznávali následující ideje:  

 

-   uznávali svobodu a rovnoprávnost, odmítali sociální nerovnost a národnostní útlak,  

- domnívali se, že konstitučními a demokratickými reformami mohou v rakouské říši 

dosáhnout Češi a ostatní národy politické rovnoprávnosti,  

- vyznávali, že národy budou zdravé a silné jen tehdy, půjdou-li cestou společného pokroku,- 

věřili, že tělovýchova je nejen významný prostředek k fyzickému a duševnímu zotavení národa, 

ale i prostředek schopný do národně emancipačního hnutí zmobilizovat široké vrstvy lidu.“
5
 

 

Obr. 2.3 Portrét dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2011/10/obr.-02-zakladatel%C3%A9-Sokola.jpg 

 

První sokolský slet byl uspořádán 18. června 1882 v Praze na Střeleckém ostrově. 

Před návštěvou 2500 diváků zacvičilo 696 cvičenců svou gymnastickou sestavu, za účasti 

Miroslava Tyrše a Prahou prošel slavnostní průvod 1600 krojovaných Sokolů. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika sportu. ISV nakladatelství Praha, 2000, s. 29 
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Obrázek 2.4 Tradiční sokolský slet 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/dir/35mm_sokol_slet_stadion_miru.html 
 
 

2.4 Začlenění a charakteristika subjektů tělesné kultury v národním 
hospodářství 

 
 

Každý subjekt jako např. asociace, sdružení nebo TJ zabezpečující organizované i 

neorganizované aktivity systému tělesné kultury funguje v rámci národního hospodářství 

v různých právních podobách a formách organizačního i správního uspořádání a členění. Pro 

svou složitost je nutné, abychom národní hospodářství pro pochopení struktury rozložili 

z hlediska různě vhodných kritérií. Existují např. tahle kritéria pro pojetí národního 

hospodářství: 

• kritérium odvětví (odvětví výroby, odvětví služeb), 

• kritérium sektoru (primární sektor, sekundární sektor atd.), 

• kritérium financování provozu a rozvoje (ziskový a neziskový sektor), 

• kritérium vlastnictví (soukromý a veřejný sektor). 

 

Pro účelové zkoumání tělesné kultury se zdá jako nejvhodnější kritérium rozložení 

systému podle vlastnictví, kdy se národní hospodářství člení na soukromý sektor a veřejný 

sektor, který se ještě dělí na státní a samosprávný sektor. [6 - Hobza] 
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Obr. 2.5 Členění národního hospodářství podle kritéria vlastnictví 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:  HOBZA, Vladimír a REKTOŘÍK Jaroslav a kol. Základy ekonomie sportu. Ekopress, 2006, s. 16 
 

2.4.1 Subjekty veřejného sektoru působící v tělesné kultuře 
 

Subjekty veřejného sektoru jsou ve vzájemném působení se subsystémem tělesné 

kultury – tělocvičnými aktivitami, které jsou nabízeny v rámci národního hospodářství. Ve 

státním a samosprávném sektoru zabezpečují činnosti tělesné kultury zejména tyto subjekty: 

• v oblasti tělesné výchovy se jedná o školy všech typů, tzn. základní školy, střední 

školy a školy vysoké, spolu s brannou výchovou, která probíhá na státních vysokých 

školách řízených ministerstvem vnitra a ministerstvem obrany, 

• pohybová rekreace je nabízena prostřednictvím obcí, měst a sdružením obcí, 

příspěvkových organizací, které zajišťují provoz sportovních, tělocvičných a 

rekreačních zařízení pro občany a dále pak ziskově orientovaných obchodních 

společností, které jsou zakládány za účelem využití sportovních či víceúčelových 

volnočasových aktivit, 

• sport je z úrovně veřejného sektoru podporován financováním specializovaných 

zařízení rezortních středisek, která také slouží k podpoře státní sportovní reprezentace.  

 

 
 

Národní hospodářství 

Soukromý sektor Veřejný sektor 

ziskový neziskový Státní sektor Samosprávný 
sektor 

ziskový 

neziskový 

ziskový 

neziskový 
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Obr. 2.6 Veřejný sektor 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování HOBZA, Vladimír a REKTOŘÍK Jaroslav a kol. Základy ekonomie sportu. Ekopress, 
2006, s. 22 
 
 

2.4.2 Subjekty soukromého sektoru působící v tělesné kultuře 
 

Složky tělesné kultury jsou nejčastěji zabezpečovány prostřednictvím subjektů 

soukromého sektoru. Pouze tělesná výchova je zde výjimkou, protože ta je zajišťována 

veřejným sektorem. Nejčastěji se vyskytující soukromé subjekty, zabezpečující stranu 

nabídky produktů tělesné kultury: 

• tělesná výchova je zajišťována neziskově orientovanými subjekty, zvláště pak 

privátními školami a ostatními neziskovými nestátními organizacemi (občanské 

sdružení), 

• pohybovou rekreaci poskytují ziskově orientované živnosti a obchodní společnosti 

vyskytující se v oblasti cestovního ruchu, 

• sport může být zajišťován ziskově ale i neziskově orientovanými subjekty. V České 

republice převládá počet sportovních organizací v neziskových nestátních 

organizacích. Jejich nejčastější formou je občanské sdružení. [6 - Hobza] 

 
Obr. 2.7 Soukromý sektor 

 
 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování HOBZA, Vladimír a REKTOŘÍK Jaroslav a kol. Základy ekonomie sportu. Ekopress, 
2006, s. 23 

VEŘEJNÝ SEKTOR TĚLESNÁ KULTURA 
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SOUKROMÝ SEKTOR TĚLESNÁ KULTURA 
 
- tělesná výchova 
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2.5 Typologie sportovních organizací 
 

Téměř většina sportovních organizací v České republice používá právní formu 

občanského sdružení. Kromě této právní formy působí ve sportu také řada dalších organizací 

s právní formou – společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo také 

příspěvkové organizace zřízené státem či obcemi. V České republice prozatím neexistuje 

speciální právní norma zaměřená na specifikum v oblasti sportu a tělesné výchovy. Z toho 

důvodu tak jednotliví sportovci, sportovní organizace a kluby se řídí při své činnosti zejména 

občanským zákoníkem.  

 

Obr. 2.8 Základní schéma struktury sportovní organizace 

 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. Ostrava: VŠB- TECHNICKÁ 
UNIVERZITA OSTRAVA, 2005, s. 22 

 

Na obrázku 2.7 je znázorněno základní schéma organizační struktury sportovní 

organizace. Tato struktura je tvořena vazbou mezi členskou základnou a řídícím orgánem, což 

nejčastěji představuje výbor sportovního klubu. O organizační struktuře však rozhoduje, o 

jaký typ sportovní organizace se jedná. Rozdílná struktura bude mezi malou venkovskou 

organizací a sportovním klubem účastnícím se v nejvyšší republikové soutěži.  Struktura, 

která je vyznačena na obrázku 2.7 se objevuje v malých sportovních klubech, které se dále 

neštěpí na jednotlivé oddíly. Řídícím orgánem je vícečlenný výbor, jenž zastupuje funkci 

statutárního orgánu. Výbor sportovního klubu je volen obvykle z řad svých členů sportovního 

klubu. 

 

Sportovní organizace je možné členit z více kritérií. Může se jednat o sportovní 

organizace se statutárním orgánem – jednotlivcem (předsedou, prezidentem) nebo také 

sportovní organizace s kolektivním statutárním orgánem (výbor sportovního klubu, správní 

rada). Další možností, jak dělit sportovní organizace je členění podle účasti na valných 

hromadách či výročních členských schůzí. V tom případě by se jednalo o organizace s přímou 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

VÝBOR SPORT. KLUBU 

KONTROLNÍ KOMISE 
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účastí členů např. na valné hromadě nebo organizace s nepřímou účastí členů např. při 

výroční členské schůzi. 

 

Docentka Durdová uvádí, že sportovní organizace při své činnosti užívají následující 

typy orgánů:   

 

• statutární orgány, 

• kontrolní orgány,  

• arbitrážní orgány, 

• disciplinární orgány, 

• odborové orgány. 

2.5.1 Typy organizací ve sportu 
 

Ve sportovním prostředí působí několik rozlišných typů sportovních organizací 

 

1. Občanská sdružení – podle zákonu č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

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. 

3. Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy 

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

sportu. 

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

fondech, pokud jsou tyto subjekty zřízeny za účelem shromažďování prostředků 

určených k rozvoji sportu a tělovýchovy. 

5. Zájmová sdružení právnických osob, pokud je účelem jejich existence činnost 

v oblasti tělovýchovy a sportu. 

6. Obchodní společnosti a družstva – vzniklá za účelem provozování sportovní činnosti, 

zejména u vrcholových celostátních soutěží v kolektivních sportech. 

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

v oblasti tělovýchovy a sportu. [5 - Durdová] 
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2.6 Občanské sdružení 
 

Občanské sdružení je spolkem fyzických a právnických osob za účelem uskutečnění 

společného zájmu. Tento společný zájem má nenáboženský, nepolitický a také 

nepodnikatelský charakter. Eviduje se u ministerstva vnitra, kdy je při zakládání nutné doložit 

žádost a 2x stanovy. Ve stanovách je pak přesně určený název občanského sdružení, jeho 

sídlo, statut, cíl, pravidla členství, práva a povinnosti členů, orgány, zásady hospodaření a 

pravidla zániku. Valná hromada zastoupena radou nebo předsedou představuje nejvyšší orgán. 

Pro založení občanského sdružení je potřeba nejméně tří občanů z České republiky, z nichž 

alespoň jeden je starší 18 let. Úkolem těchto občanů je vytvořit přípravný výbor a vypracovat 

tak stanovy a dále podat návrh na registraci. Ta se podává na adresu Ministerstva vnitra ČR. 

Pro název občanského sdružení je důležité, aby název vyjadřoval jeho předpokládanou 

činnost a byl zároveň dobře zapamatovatelný. Není možné, aby název občanského sdružení se 

shodoval s jiným názvem občanského sdružení. Ve stanovách se nesmí opomenout na 

podpisy členů přípravného výboru. Důležité je určit kompetence členů orgánů občanského 

sdružení, jinak by k registraci nemohlo dojít. Jakmile dojde na ministerstvo příslušný návrh 

obsahující všechny potřebné náležitosti, je registrace zahájena. Jestliže nějaká náležitost 

chybí, je povinností ministerstva o tom informovat zmocněnce přípravného výboru do 5 dnů. 

Registrace se pak provede do 10 dnů. Potvrzení je vyloženo na výtisk stanov, který je poslán 

zmocněnci přípravného výboru. Automatická registrace se uskuteční v případě, že 

ministerstvo nezašle do 40 dnů ode dne přijetí žádosti o registraci žádnou informaci.   

[1 -Boukal]  

Obr. 2.9 Obecné schéma občanského sdružení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOSÍK, Miloš a PACUT Miroslav. Organizace sportu. Ostrava: VŠB- TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA, 2009, s. 63 

VALNÁ HROMADA 

VÝBOR KLUBU 

DOZORČÍ RADA 

PREZIDENT KLUBU 



 
 

16 
 

2.6.1 Zákon o občanském sdružení  
 
 

Jedním z nejvýznamnějších politických práv, jež je zaručeno Listinou základních práv 

a svobod, je právo sdružovací, jehož úprava je ve článku 20 LZPS. Tohle právo dává možnost 

každému sdružovat se a to bez registrace a bez právní subjektivity. Další možností, která je 

zaručena v tomto článku je právo sdružovat se spolu s jinými ve spolcích, společnostech a 

jiných sdruženích. Od jiných sdružení se vyznačují právní subjektivitou, což je spojeno s 

nutností registrace. Toto je upraveno zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

 

Občanským sdružením se podle § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

rozumí spolek, společnost, svaz, hnutí, klub či jiný podobný útvar, ve kterém se občané 

svobodně sdružili – ne však za účelem vytvoření politické strany, církevní společnosti nebo za 

účelem podnikání. Občanská sdružení nemají charakter výdělečné činnosti, avšak 

s podnikáním sdružení může souviset například sdružení vzniklé za účelem podpory 

podnikání. Členy občanského sdružení se mohou stát jak fyzické, tak i právnické osoby. 

Jejich členství je založeno na principu dobrovolnosti a nikdo nemůže být trestán či nucen ke 

sdružování. Způsob vzniku sdružení je upraveno v § 6 - 11 a je založeno na principu 

registrace. Takto vzniklé sdružení je podle § 2 odst. 3 zákona o sdružování občanů právnickou 

osobou, což znamená, že sdružení má právní subjektivitu. Sdružení, které je právnickou 

osobou, může být dále členěno na jednotlivé organizační jednotky. Organizační jednotka 

sdružení není samostatnou právnickou osobou, ale je součástí sdružení jako celku a proto se 

stává subjektem práva v takovém rozsahu, který organizační jednotce zákon přiznává. 

Stanovy mohou přiznat těmto organizačním jednotkám právo jednat svým jménem, jestliže 

tak učiní v plném rozsahu, mohou tyto složky samy nabývat, vlastnit či zcizovat majetek. [15] 

 
Tab. 2.1 Počet občanských sdružení v letech 2008 - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf 

Rok Počet obč.s. 

2008 65 386 

2009 68 631 

2010 72 111 

2011 75 627 

2012 77 801 
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2.7 Společnost s ručením omezeným 
 

Ve sportovním odvětví mohou být zakládány organizace jako společnost s ručením 

omezeným (s.r.o.). Jejich právní pojetí je upraveno v obchodním zákoníku č. 513/ 1991 Sb. 

Organizační struktura této společnosti musí mít předepsanou strukturu orgánů, které se 

skládají z valné hromady, jednatelů a dozorčí rady. Valná hromada je zde nejvyšším orgánem 

a její povinností je například schvalovat roční účetní uzávěrku, rozdělovat zisk, schvalovat 

stanovy a rozhodovat o změně společenské smlouvy či o zrušení společnosti. Jednatelem 

může být jedna nebo více osob. Ti jsou povinni řádně vést předepsané evidence a účetnictví, 

dále pak předávat informace společníkům ohledně záležitostí společnosti. Dozorčí rada je 

oprávněna nahlížet do obchodních a účetních knih, kde kontroluje obsažené informace, 

přezkoumává roční účetní uzávěrku a vede dohled nad jednateli společnosti. Na obrázku 2.9 

lze vidět také orgán zvaný profesionální management, jehož forma je u každé s.r.o. jiná. [5 - 

Durdová] 

Obr. 2.10 Organizační struktura s.r.o. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zdroj: DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. Ostrava: VŠB- TECHNICKÁ 
UNIVERZITA OSTRAVA, 2005, s. 28 
 

2.8 Akciová společnost 
 

I přesto, že v naší republice převládá jako forma organizací působící v oblasti sportu 

občanské sdružení, můžeme se setkat také s organizací, jejíž právní forma je akciová 

společnost (a.s.). Právní úpravu nalezneme opět v obchodním zákoníku, konkrétně v zákoníku 

č. 513/1991 Sb. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která projednává změnu stanov, 

rozhoduje o zvýšení či snížení základního kapitálu, volí a odvolává členy představenstva, 
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schvaluje roční účetní uzávěrku a rozhoduje také např. o zrušení společnosti. Dozorčí rada je 

povinna dohlížet na výkon působnosti představenstva a realizovat podnikatelské činnosti. 

Statutárním orgánem a.s. je představenstvo, které řeší všechny záležitosti společnosti, jež 

nejsou určeny do působnosti valné hromady. Představenstvo je označováno též jako řídící 

orgán. Činnost vrcholového managementu není dána v obchodním zákoníku, tu si totiž 

formuje sama společnost vzhledem ke konkrétní povaze činnosti. [5 - Durdová] 

 

Obr. 2.11 Organizační struktura a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. Ostrava: VŠB- TECHNICKÁ 
UNIVERZITA OSTRAVA, 2005, s. 29 
 
 

2.9 Finanční zobrazení podniku 
 

Základním zdrojem informací pro finanční řízení a rozhodování je finanční účetnictví 

a jeho hlavní informační výstup – rozvaha – je stěžejním finančním dokumentem. Znalost 

základních pravidel účetního zobrazení ekonomické reality je proto podmínkou nutnou pro 

správné porozumění a efektivní uplatňování finančního řízení v manažerské praxi.
6
 

 

 

 

                                                 
6 NOVOTNÝ Jan, SZWEDA Tadeusz, Podnikové finance 1. část. VŠB- TU Ostrava, 2008, s.20 

VALNÁ HROMADA 
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2.9.1 Rozvaha   
 

Základním účetním výkazem je rozvaha. Rozvaha neboli také bilance podává 

informace o aktivech, které představují majetek účetní jednotky a pasivech, jakožto zdrojích 

krytí majetku. Aktiva a pasiva musí být vždy v rovnováze, to znamená, že se musí rovnat.  

 

Základní bilanční rovnice rozvahy: 

AKTIVA = PASIVA 

Účetní jednotka má povinnost sestavit rozvahu k okamžiku jejího vzniku – zahajovací 

rozvaha, a dále také na konci každého účetního období. Rovněž je možné sestavit rozvahu 

vícekrát během roku a to z toho důvodu, abychom měli přehled o tom, jaké druhy majetku a 

v jakém složení jej vlastní nebo jaký je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. 

 

Rozvaha je také nedílnou součástí účetní závěrky. Sestavení rozvahy upravuje 

vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se realizují některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícím 

v soustavě podvojného účetnictví (§ 3 až 19). 

 

Rozvaha by měla obsahovat tyto náležitosti: 

 

• datum, ke kterému je rozvaha sestavena, 

• v jakých jednotkách je rozvaha sestavena a v jaké měně (v případě, že je rozvaha 

součástí účetní závěrky, sestavuje se v celých tisících Kč), 

• označení účetní jednotky, 

• dodržení pořadí struktury majetku – nejprve dlouhodobý majetek, potom oběžný, 

• dodržení pořadí zdrojů krytí majetku – nejprve vlastní kapitál, potom cizí, 

• celkový součet aktiv a pasiv. 

 

Aktiva tvoří majetek účetní jednotky, jejich součástí jsou i opravné položky a oprávky 

k odpisovanému majetku. Tyto položky snižují hodnotu majetku. Rozvaha má v případě aktiv 

sloupce brutto (vstupní hodnota majetku), korekce (součet oprávek a opravných položek, 

které se vztahují k tomuto druhu majetku), netto (rozdíl hodnot sloupců brutto a korekce) a 

hodnotu položky minulého účetního období v netto podobě. Údaj hodnoty z minulého 
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účetního období slouží ke srovnání s běžným účetním obdobím. Položky, které mají nulový 

konečný zůstatek v běžném i minulém účetním období, se v rozvaze neuvádí. [23] 

 

Základní hledisko pro členění aktiv je především doba jejich upotřebitelnosti, 

eventuálně rychlost a obtížnost jejich konverze v peněžní prostředky aby bylo možné uhradit 

splatné závazky neboli hledisko likvidity. [14 - Valach] 

 

Majetková struktura podniku – účetní zobrazení aktiv 

 

STÁLÁ AKTIVA      OBĚŽNÁ AKTIVA 

nehmotný dlouhodobý majetek    zásoby 

hmotný dlouhodobý majetek     pohledávky 

finanční dlouhodobý majetek     finanční majetek [9 - Novotný] 

 

 

Pasiva představují zdroje krytí majetku účetní jednotky. Rozvaha má v případě pasiv 

sloupce brutto a hodnotu položky minulého účetního období, která slouží ke srovnání 

s běžným účetním obdobím. [23] 

 

Finanční struktura podniku – účetní zobrazení pasiv 

 

VLASTNÍ KAPITÁL     CIZÍ ZDROJE 

základní kapitál      rezervy 

kapitálové fondy      závazky 

fondy ze zisku       bankovní úvěry a výpomoci  

          [9 - Novotný] 
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Obr. 2.12 Rozvaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2006, s. 191 

2.9.2 Výkaz zisku a ztráty  
 

Každého uživatele účetních informací zajímá jak finanční situace podniku, tak také 

informace o efektivnosti hospodaření podniku za určité období, to znamená, že chtějí znát 

dosažený výsledek a rentabilitu. Základní ekonomické veličiny, které poskytují hodnotit 

produktivní užívání majetku podniku a rozdělování hospodářských výsledků jsou náklady, 

výnosy a vztah mezi nimi. Tyto údaje zobrazuje výkaz zisků a ztrát (výsledovka). 

 

Náklady jsou měřítkem spotřeby, popřípadě opotřebení majetku účetní jednotky a 

práce pracovníků. Výnosy jsou akceptované účetní výkony firmy vyjádřené v penězích. 

Hospodářský výsledek je pak syntetický ukazatel, který slouží k posouzení hospodaření účetní 

jednotky. Stanoví se porovnáním nákladů a výnosů. V případě že je kladný rozdíl mezi 

výnosy a náklady, jedná se o zisk. Jestli je rozdíl záporný, jedná se o ztrátu. [19] 

 

Podstatu výkazu zisku a ztrát je možné vyjádřit následovně: 

výnosy 

- náklady 

---------------------------- 

hospodářský výsledek 

 

 

AKTIVA PASIVA 

DLOUHODOBÝ 
MAJETEK 

OBĚŽNÝ MAJETEK 

VLASTNÍ KAPITÁL 

CIZÍ KAPITÁL 
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Tab. 2.2 Výkaz zisku a ztrát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2006, s. 191 

 

 

Podniky obvykle vyrábí výrobky a poskytují služby, kromě toho také zároveň provádí 

finanční operace, kde pro posouzení úspěšnosti a ekonomické kvality je používán souhrnný 

výsledek za provozní a finanční činnost, který je označován jako výsledek za běžnou činnost. 

  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost je tvořen součtem výsledku hospodaření 

z provozní činnosti a výsledku hospodaření z finanční činnosti, snížený o daň ze zisku za 

běžnou činnost. Při kladném výsledku dosáhl podnik zisku z běžné činnosti, v případě 

záporného výsledku dosáhl ztráty za běžné činnosti. 

 

Symbol Položka 

OM + OBCHODNÍ MARŽE 

Tp + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Np - Provozní náklady 

VHp = Provozní výsledek hospodaření 

Vf + Výnosy z finanční činnosti 

Nf - Náklady z finanční činnosti 

VHf = Finanční výsledek hospodaření 

Db - Daň z příjmu za běžnou činnost 

VHb = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp+VHf-Db) 

Vm + Mimořádné výnosy 

Nm - Mimořádné náklady 

Dm - Daň z mimořádné činnosti 

VHm = Mimořádný výsledek hospodaření 

VH = Výsledek hospodaření za účetní období 
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Mimořádného výsledku hospodaření je dosáhnuto z nepravidelných, neplánovaných 

zkrátka mimořádných operací podniku. Vypočteme ho jako rozdíl mezi mimořádnými výnosy 

a mimořádnými náklady.  

 

Výsledek hospodaření za účetní období se skládá z provozního výsledku 

hospodaření, výsledku hospodaření z finančních operací a mimořádného výsledku 

hospodaření. To vše v objemech po zdanění. [4 - Dluhošová] 

 

2.10  Zdroje financování tělesné kultury a sportu 
 

Financování tělesné kultury je zajištěno ze dvou zdrojů, z veřejných a soukromých. 

V této souvislosti je nejčastěji zmiňováno více-zdrojové financování sportu a to proto, že zde 

dochází k prolínání z obou zdrojových oblastí. [6 - Hobza] 

 

 
Obr. 2.13 Vícezdrojové financování tělesné kultury 

 
 
Státní rozpočet  
 

Místní rozpočty 
 
 
Místní rozpočty  
 
 

 SAZKA a.s. 
 
Domácnosti 
 Firmy, domácnosti 

 
 

 Soukromé zdroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: HOBZA, Vladimír a REKTOŘÍK Jaroslav a kol. Základy ekonomie sportu. Ekopress, 2006, s. 52 
 
 

pohybová 
rekreace 

sport TV 

S
tá

tn
í r

oz
po
č
et

 
M

M
R

 

Vlastní příjmy sportu 

Státní rozpočet (MŠMT) 
 

M
ís

tn
í r

oz
po
č
ty

 

V
la

st
ní

 p
ří

jm
y 

S
ou

kr
om

é 
zd

ro
je

 

F
ir

m
y,

 d
om

ác
no

st
i 



 
 

24 
 

2.10.1 Financování tělesné kultury z veřejných zdrojů 
 

Financování tělesné kultury z veřejných prostředků územních celků a státního 

rozpočtu shrnuje tyto oblasti:  

 

• dotace ze státního rozpočtu, 

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

• financování školní tělesné výchovy. [6 - Hobza] 

 

Vymezení pojmu dotace lze najít v § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Za dotace se pokládají peněžní 

prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté 

právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétní definici 

dotace neobsahuje, ale z příslušných ustanovení tohoto zákona lze dovodit stejný závěr, a to 

že se jedná o časově a účelově určené prostředky z příslušného rozpočtu či jiného 

vymezeného zdroje, který podléhá vyúčtování, tj. při nespotřebování musí být vráceny. 

Rozhodující jsou ale vždy podmínky, které si určí poskytovatel dotace v rozhodnutí o přiznání 

dotace, nicméně tyto podmínky budou z těchto obecných pravidel vycházet. 

 

Odlišná situace je u příspěvku. Příspěvek totiž v souvisejících právních předpisech 

definován a vymezen není, i když je v nich často zmiňován. Můžeme tvrdit, že na příspěvek 

má neziskový subjekt za splnění obecných právních předpokladů nárok, jeho poskytnutí je 

vázáno na předem stanovená kritéria (např. výkony). Příspěvek nebývá přísně účelový jako 

dotace a navíc se vyčerpat nemusí, zpravidla jej lze převádět jako součást zlepšeného 

výsledku hospodaření do dalšího období. [16] 

 

Pro financování tělesné kultury se stává velmi významnou složkou, kromě zdrojů ze 

soukromých prostředků podnikatelského a nepodnikatelského charakteru, také financování ze 

státního rozpočtu. Rozdělování státních prostředků má právo posuzovat Rada pro tělovýchovu 

a sport, která svá doporučení předkládá k rozhodnutí ministru školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 
 



 

 

Tab. 2.3 Celková výše dotací poskytnutých NNO z

 

Rozpočet 

Státní rozpočet 

Rozpočty krajů a hl. m. Prahy 

Rozpočty obcí (bez hl. m. Prahy)

Státní fondy 

Celkem 

 
Zdroj: Vlastní zpracování http://www.e
 

V roce 2010 bylo NNO poskytnuto

než 5 766 000 tis. Kč představovalo

% z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Praha

rozpočtů obcí (mimo rozpočtu

ze státních fondů ČR. 

 
Graf. 2.1 Podíl kapitol státního rozpo

ze státního rozpo
 

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování http://www.e
 

Z grafu 2.1 je patrné, že nejv

v roce 2010 směřoval do oblasti „Sociální v

45 % z celkového počtu dotací a jednalo se o 2
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Celková výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní ve
rozpočtů a státních fondů  

Součet dotací za rok 2010

5 766 600

 1 418 528

ty obcí (bez hl. m. Prahy) 2 578 671

    537 991

10 337 790

lastní zpracování http://www.e-cvns.cz/soubory/rozbor_2010.pdf 

V roce 2010 bylo NNO poskytnuto formou dotace přes 10 337 700 tis.

ředstavovalo přes 50 % ze státního rozpočtu, 1 418 

čtu hl. m. Praha, přes 2 578 600 tis. Kč - což 

čtu hl. m. Prahy) a téměř 540 000 tis. Kč, které tvo

Podíl kapitol státního rozpočtu na celkovém objemu dotací poskytnutých NNO 
ze státního rozpočtu za rok 2010 

http://www.e-cvns.cz/soubory/rozbor_2010.pdf 

e patrné, že největší objem dotací poskytnutých NNO ze státního rozpo

do oblasti „Sociální věci a politika nezaměstnanosti“, p

čtu dotací a jednalo se o 2 587 mil. Kč. Druhou nejvě
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et dotací za rok 2010 (v tis. Kč) 
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418 528 tis. Kč - 13,7 

což činilo 24,9 % z 

č, které tvořily okolo 5,6 % 

celkovém objemu dotací poskytnutých NNO 

 

tší objem dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu 

ěstnanosti“, představovalo to 

. Druhou největší oblastí pak byla 
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„tělovýchova“, která tvořila 32 % s částkou 1 908 mil. Kč. Největší počet příjemců dotací ze 

státního rozpočtu mělo právní formu občanského sdružení. Občanská sdružení dostala ze 

státního rozpočtu v roce 2010 téměř 77 % z celkového počtu dotací. Tyto dotace tvořily 72 % 

z celkového objemu poskytnutých dotací. Tři největší příjemci dotací z kapitol státního 

rozpočtu byli: Český svaz tělesné výchovy (974 mil. Kč), Horská služba ČR, o.p.s. (110 mil. 

Kč) a Diecézní charita Brno (95 mil. Kč). [24] 

 

Jako orgány pro krajská zastupitelstva jsou vytvořeny výbory pro výchovu, vzdělání a 

zaměstnanost, v jejichž kompetenci je také poskytovat dotace v oblasti mládeže, tělovýchovy 

a sportu. V kompetenci rady je možnost rozhodovat o přidělení dotace občanským sdružením, 

která působí ve sportu a tělovýchově, vždy na jeden kalendářní rok.  

 

Rozpočty města a obcí se přizpůsobují vyhláškám, které jsou schváleny příslušným 

zastupitelstvem. Zákon o obcích definuje řadu pravomocí, kterými může obec zásadně 

ovlivnit činnosti sportovních organizací na svém území. Pro sportovní organizace může 

znamenat rozpočet obce významný finanční zdroj. Avšak je třeba respektovat to, že žádný 

právní předpis neukládá obci povinnost finančně podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu na 

svém území. [5 - Durdová] 
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Tab. 2.4 Objem dotací z jednotlivých krajských rozpočtů za rok 2010 

 

Kraj Objem dotací (v tis. Kč) 

Hl. m. Praha 487 166 

Středočeský   80 634 

Jihočeský   93 206 

Plzeňský   43 629 

Karlovarský   28 197 

Ústecký   29 314 

Liberecký   56 122 

Královéhradecký   36 797 

Pardubický   69 971 

Vysočina   84 914 

Jihomoravský 145 763 

Olomoucký 150 455 

Zlínský   62 585 

Moravskoslezský   49 775 

 

Zdroj: Vlastní zpracování http://www.neziskovky.cz/sdata/financovani_NNO_2010_356.pdf 

 

Graf. 2.2 Dotace poskytnuté NNO z jednotlivých krajských rozpočtů pro rok 2010 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování http://www.neziskovky.cz/sdata/financovani_NNO_2010_356.pdf 

Hl. m. Praha Středočeský k. Jihočeský k.

Plzeňský k. Karlovarský k. Ústecký k.

Liberecký k. Královehradecký k. Pardubický k.

Vysočina Jihomoravský k. Olomoucký k.

Zlínský k. Moravskoslezský k.
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2.10.2 „Zásady programů Státní podpory sportu“ pro období 2013 až 2014“ 
 

Dne 9. července 2012 se v rámci aktualizace „Metodického postupu poskytování 

dotací vyhlášených Státní podporou sportu pro období 2013 až 2014“  provedla aktualizace 

„Zásad programů Státní podpory sportu“ pod č.j. MŠMT-23407/2012-50.  

 

Zásady jsou členěny do tří tematických oblastí7: 

 

A. Oblast „Státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů“ 

 

• Zásady Programu I – Sportovní reprezentace ČR 

č.j. MŠMT-23407/2012-50_P-1 

• Zásady Programu II – Sportovně talentovaná mládeže 

č.j. MŠMT-23407/2012-50_P-2 

 

B. Oblast „Všeobecné sportovní činnosti“ 

 

• Zásady Programu III – Všeobecná činnost 

č.j. MŠMT-23407/2012-50_P-3 

• Zásady Programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení 

č.j. MŠMT-23407/2012-50_P-4 

• Zásady Programu V – Organizace sportu 

č.j. MŠMT-23407/2012-50_P-5 

 

C. Oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku 

 

• Zásady Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu 

č.j. MŠMT-23407/2012-50_P-133510 

 

Zásady Programu I - Sportovní reprezentace České republiky 
 

Cílem je určení kritérií a účelového vymezení podpory reprezentantů juniorské a 

seniorské kategorie při sportovní přípravě, ale i při účasti na vrcholných mezinárodních 

soutěžích organizovaných mezinárodními sportovními federacemi, Mezinárodním 
                                                 
7 MŠMT Aktualizace zásad programů Státní podpory sportu pro období 2013 a 2014 
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olympijským výborem, včetně oblasti zdravotně postižených sportovců, kteří splňují 

podmínky Mezinárodního a Národního paralympijského výboru. Princip rozdělování je dán 

tzv. „Klíčem reprezentace“, který se dlouhodobě tvoří od roku 1993. Na jeho současném 

stavu se podíleli a při aktualizaci stále podílejí zástupci sportovních organizací, ale i zástupci 

jednotlivých sportovních svazů zodpovídající za sportovní reprezentaci ČR. 

 

Zásady Programu II – Sportovně talentovaná mládež 
 

Cílem je vymezení podmínek a obsahového zaměření podpory sportovně talentované 

mládeže ve věkové kategorii 6 až 19 let s možností rozšíření na věkovou kategorii až do 23 

let. Strukturou podpory je členění dle věkových a výkonnostních aspektů sportovních talentů. 

Jedná se o Sportovní střediska (6 až 15 let), Sportovní centra mládeže (15 – 19 až 23 let). 

Podpora se vztahuje na olympijské, ale i neolympijské sporty, které splňují podmínky 

sportovní reprezentace. 

 

Zásady Programu III – Všeobecná činnost 
 
 

Cílem programu III. je podpora volnočasového sportu - o akce s mezinárodním 

dosahem (např. Gymnaestráda, Všesokolský slet apod.). Součástí programu je účelové 

zaměření na sportovní aktivity a soutěže žáků a studentů škol, kteří jsou členy školních 

sportovních klubů a vysokoškolských sportovních organizací. Dalším přispěním je také 

účelové zaměření na aktivní pohybovou činnost ZPS: zapojení mládeže a dospělých do 

pravidelné sportovní činnosti, pořádání mezinárodních soutěží na území České republiky a 

účasti handicapovaných sportovců na mezinárodních soutěží. 

 

Zásady Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení 
 

Záměrem tohoto programu je podpora udržování a provozování sportovních zařízení, 

podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti a 

podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících k přípravě reprezentantů a 

sportovních talentů. 
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Zásady Programu V – Organizace sportu 

 

Cílem programu je podpora organizace sportu, zvláště prostřednictvím národních 

sportovních svazů. Účelové zaměření je obdobné jako při poskytování podpory 

prostřednictvím MF v minulých letech. Jde o podporu sportovní činnosti, ale také zabezpečení 

organizace sportu na úrovni ústředí, krajů, regionů, měst, obcí a samotných sportovních klubů 

/ oddílů. [17] 

 

2.10.3 Financování tělesné kultury ze soukromých zdrojů 
 

Financování tělesné kultury ze soukromých zdrojů obvykle zahrnuje: 

 

• výnosy z vlastní činnosti, 

• výdaje domácností, 

• výnosy z reklamy, 

• výnosy sportovních loterií, 

• podpora podniků a institucí. [6 - Hobza] 

 

Téměř většina sportovních klubů se nachází v takové finanční situaci, že je nucena si 

přivydělávat, aby mohla zajistit chod klubu. Docentka Durdová uvádí, že nejčastějšími typy 

výdělečné činnosti sportovních organizací se pak považují reklamní služby, pronájmy a 

nájemní smlouvy, prodej občerstvení, pořádání akcí zábavného charakteru, poskytování 

hostinských a poradenských služeb, prodej sportovního zboží a služeb, poskytování služeb 

v oblasti regenerace a jiné. Jestliže se organizace rozhodnou pro podnikání, pak je tento 

pojem vymezen v obchodním zákoníku těmito znaky: 

 

• soustavnost, pravidelnost či opakovatelnost činnosti, 

• samostatnost, podnikatel provozuje činnost sám a rozhoduje o jejím rozsahu, formě 

atd., 

• podnikatel provozuje podnikatelskou činnost pod vlastním jménem, 

• podnikatelská činnost je prováděna na vlastní zodpovědnost, 

• podnikatelská činnost je konána za účelem dosahování zisku. [5 - Durdová] 
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Reklama je placená forma prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého 

subjektu prostředictvím komunikačních medií. Mezi obecná média, kterých reklam využivá, 

patří zejména televize, rozhlas, rádio, denní tisk, časopisy a zvláště internet. Pojem sportovní 

reklama je vztahován k reklamě, která využívá specifických médií komunikace z oblasti 

sportu.  

 

Obvykle se uvádějí následující druhy reklamy: 

 

• reklama na dresech a sportovních oděvech, 

• reklama na startovacích číslech, 

• reklama na mantinelu, 

• reklama na sportovním nářadí a náčiní, 

• reklama na výsledkových tabulích.  

 

Ve sportovním odvětví je reklama velmi důležitá, sport provádí několik milionů lidí, 

což přitahuje zájem firem, které vidí ať už ve sportovcích či fanoušcích potenciální zákazníky. 

Důležitým reklamním motivem je i vysoké společenské postavení, prestiž a image předních 

světových sportovců. [3 - Čáslavová] 

 

Sportovní sponzoring můžeme definovat jako vztah mezi firmou, podnikem na jedné 

straně a na straně druhé – sportem, přičemž dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných 

stran. Jde o specifickou vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy sponzorské dary se 

předávají k dispozici osobám nebo organizacím působícím ve sportu. Základním principem 

jakéhokoliv sponzoringu je vztah služba x protislužba, to znamená, že sponzor očekává za své 

služby jasně formulované protislužby.  

 

 Očekávaná protislužba u sponzorských příspěvků pak bývá nejčastěji vytisknutá loga 

sponzorů na klubových dresech, loga na vstupních branách, mantinelech, reklama 

v klubových novinách na webových stránkách klubu atd. [11 - Novotný] 

 

Sportovní sponzoring je celosvětově velmi atraktivní a neustále rostoucí komunikační 

platformou. Globální výdaje na sportovní sponzoring vzrostly od roku 2006 o 45 % až na 

aktuálních 48,7 miliard USD. Oproti tomu výdaje na televizní reklamu se podle odhadů 
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z roku 2011 pohybují zhruba kolem 59,4 miliard dolarů. Za posledních sedm let však spíše 

stagnovaly a vzrostly pouze o 2 %. [18] 

 

 

Graf 2.3 Globální výdaje na sportovní sponzoring a televizní reklamu 

 v letech 2006 - 2001 

 

 
Zdroj: http://www.sportbiz.cz/2011/12/uvod-do-sportovniho-sponzoringu/ 
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3 Ekonomický rozbor hospodaření 
 

V následující kapitole je rozebrána hospodářská činnost TJ Sokol Poruba, je zde 

popsána historie a vznik organizace, organizační struktura a struktura nákladů a výnosů 

jednotlivých oddílů TJ.  

 

3.1 TJ Sokol Poruba 
 
 
Identifikační údaje TJ Sokol Poruba 

 

Adresa: TJ Sokol Poruba 

  Vřesinská 121 

  708 00 Ostrava Poruba 

 

TJ Sokol Poruba se řídí Stanovy České obce sokolské. Tyto stanovy označují ČOS 

jako dobrovolný a nezávislý demokratický spolek, kde organizačními jednotkami tohoto 

spolku jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy. Organizační jednotky ČOS nemohou 

být registrovány na Ministerstvu vnitra ČR jako občanská sdružení. ČOS je ve smyslu 

ustanovení zák. 83/1990 Sb. Právnickou osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti. 

Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání 

v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, 

k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě 

k duchovnímu dědictví našeho národa. Symboly ČOS jsou znak, odznak ‘‘Na stráž‘‘ a prapor 

ČOS, pták sokol a tradiční kroj. Sokolským pozdravem je ‘‘Nazdar‘‘ a členové se vzájemně 

oslovují „sestro“ a „bratře“.  

 

Členství v ČOS je individuální, vzniká rozhodnutím výboru příslušné tělocvičné 

jednoty Sokol o přijetí zájemce do ČOS, o jeho registraci v jednotě a příslušností k ní. 

Dokladem o členství je členský průkaz s fotografií člena, který musí být podepsaný 

oprávněnými statutárními zástupci jednoty, opatřený razítkem jednoty a vylepenými 

příspěvkovými známkami na příslušné období. Naopak členství zaniká tím, že člen oznámil 

výboru jednoty, že z ČOS vystupuje, byl vyškrtnut či vyloučen, nebo úmrtím člena. Jestliže 

člen plní své povinnosti, má pak právo účastnit se cvičení, soutěží, sportovních akcí a 
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vystoupení, kulturních a společenských činností. Dále pak účastnit se schůzí odborů, oddílů a 

komisí, kterých je členem a vyslovovat své názory a podávat návrhy. Členům ČOS však 

vznikají například tyto povinnosti: řídit se stanovami ČOS i ostatními spolkovými předpisy a 

rozhodnutími, nepoškozovat svým jednáním dobrou pověst sokolského hnutí, právě naopak 

svou činností přispívat k jeho rozvoji, nepoškozovat ekonomické zájmy jednot, žup a ČOS, 

jednat v duchu sokolských idejí a řádně a iniciativně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen 

nebo jmenován. [25] 

 

 
Obr. 3.1 Znak Sokolu 

   

   

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://zupahanacka.webnode.cz/ 

 

 

3.1.1 Historie Sokola Poruby 
 

Nejstarší tělocvičnou jednotou ve Slezsku je Sokol Opava, Sokol Poruba se řadí hned 

na druhé místo. Sokol Poruba byl založen 10. června 1894 v době vlády Rakousko-Uherské 

monarchie. Vznik tohoto sdružení inicioval mladý učitel Jan Dědek, kterému se podařilo pro 

svůj záměr získat vlivné osobnosti v obci. Cílem této nově ustavené jednoty bylo šířit mezi 

lidmi vlastenecké uvědomění a pěstovat u členů tělesnou zdatnost již v době, kdy nebylo 

možno hlasitě mluvit o existenci samostatného českého státu. Šlo o vlastnosti, bez nichž si 

budování státní svéprávnosti nebylo možno představit. Ve spojitosti se Sokolem Poruba 

mluvíme dále o bratrech Adolf a Josef Bárta, Ignác Blažej, Adolf Sokol, Ambrož Zdražila, 

kteří dokázali překonávat překážky a předsudky, které jim byly tenkrát stavěny do cesty. 

Trpělivě budovali tuto jednotu v duchu sokolského hesla, které zní: „Ni zisk, ni slávu.“ 
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Sokol v Porubě nebyl pouze záležitostí městské části Poruba, ale Sokol navštěvovali 

také občané okolních obcí, jako například z Klimkovic, Svinova, Vřesiny, Polanky nebo 

Krásného pole. Počet členů v prvopočátku Sokola se pohyboval v rozmezí 30 – 50 osob, 

z čehož převážně se jednalo o muže. Ti se vždy v neděli odpoledne sešli a cvičili 

v hostinském sále, později ve stolařské dílně. 

 

Významným rokem pro tělocvičnou jednotu se stal rok 1901, kdy došlo ke stavbě 

vlastní Sokolovny, což umožnilo členům cvičit častěji, než tomu bylo doposud. K této stavbě 

byl po určitě době ještě přistaven malý sál, jeviště a restaurace. Díky restauraci se dostávalo 

Sokolu potřebných finančních zdrojů, které byly využity na úhradu nákladů spojených s jeho 

činností. V této souvislosti nelze opomenout založení ochotnického divadelního souboru, 

který zde hrál svá představení v období první Československé republiky. Sokolovna se tak 

stala významným centrem nejen sportovního, ale i společenského dění v obci. Od roku 1911 

začínají v Sokole Poruba cvičit také ženy. 

 

První sportovní oddíl, který vznikl v Sokole, byl oddíl házené v roce 1927. Dalšími 

oddíly byla odbíjená a stolní tenis. V době německé okupace Československa (1939-1945), 

kdy byla činnost České obce sokolské zakázána, pořádal student Jaroslav Blažej hokejové 

zápasy na rybnících pod Porubským zámkem, kterých se účastnily i sousední obce. Hokejové 

družstvo zároveň s fotbalovým klubem FC Poruba se v roce 1948 sjednotilo v jedinou 

tělovýchovnou jednotu v obci s názvem TJ Sokol Poruba. [22] 

 

Areál tělocvičné jednoty 
 

Rok 1972 byl zásadním rokem pro generální opravy stávajících i nově vystavených 

sportovních zařízení, v tomto roce byla také zahájena přestavba Sokolovny včetně restaurace 

a nadstavby malého sálu. Pro původně určené pořádání dětských táborů zakoupila TJ Sokol 

Poruba v roce 1973 valašskou chalupu s přilehlou zahradou a pastvinou v obci Zubří, která již 

dnes slouží jako rekreační a turistická základna tělocvičné jednoty. V témže roce dochází 

k přestavbě kluziště za Sokolovnou na hřiště určené pro házenou s asfaltovým povrchem a 

venkovním osvětlením. Výstavba pokračovala novými antukovými kurty a slavnostním 

otevřením nové víceúčelové sportovní haly v roce 1978. Velké díky patří členům výboru TJ 

Sokol Poruba a to Ing. Jiřímu Klosovi, Ing. Antonínu Mikovi, Ing. Leoši Kláskovi, Emanuelu 

Rataji, Ing. Zdeňku Kočímu, Zdeňku Roháčkovi, Jiřímu Bártovi, Miroslavu Bártovi a Ivanu 
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Hadámkovi, kteří se na této výstavbě nejvíce podíleli. Tato úspěšná etapa byla završena 

dokončením výstavby sauny a cvičné louky v areálu Sokolovny, realizované za předsednictví 

TJ Hutní Montáže Ostrava. Tento mimořádný rozsah výstavby moderních sportovišť vytvořil 

podmínky pro rozšíření sportovních oddílů, kde se členská základna rozrostla zejména u dětí a 

mládeže až na 300 členů. Avšak tento rozsah vyvolal nutnou potřebu pro zabezpečení 

finančního krytí činnosti tělovýchovné jednoty. Tento problém byl vyřešen v roce 1979 

podpisem smlouvy o sloučení s TJ Hutní montáže Ostrava, jejíž název členové TJ Sokol 

Poruba používali až do roku 1990. Po sloučení obou tělovýchovných jednot se počet členské 

základny přibližoval k 800 členům a TJ Hutní montáže Ostrava tak byla čtvrtou největší TJ 

v Ostravě. [27] 

 

3.1.2 TJ Sokol Poruba v dnešní době 
 

Tělocvičná jednota Sokol Poruba se svými 420 členy je druhou největší jednotou 

Moravskoslezské župy. Počet členů je za posledních 10 let téměř neměnný, jednalo se vždy o 

rozmezí 390 – 420 členů. Členská základna sokola je tvořena převážně mládeží, jedná se 

zhruba o 65 %. Sokol disponuje majetkem v hodnotě cca 50 mil. Kč, který zahrnuje: 

Sokolovnu s tělocvičnou, malým sálem, zasedací místností, restaurací a diskotékou, sportovní 

halu 30x18 metrů se šatnami a sociálním zařízením, 2 víceúčelová venkovní hřiště pro 

házenou a hokejbal s asfaltovým povrchem, umělým osvětlením, mantinely a časomírou, 

krytou tribunu se šatnami a sociálním zařízením, antukové kurty pro odbíjenou a tenis, 

moderní saunu s venkovním ochlazovacím bazénem a turistickou základnu v Zubří. Darovací 

smlouvou ze dne 10. 7. 2000 získalo TJ Sokol Poruba od Města Ostravy do svého majetku 

pozemky kolem Sokolovny, na nichž se rozkládají přilehlá sportoviště. Tím bylo definitivně 

úspěšně završeno majetkové vypořádání se státem.  

 

Stěžejní činností Sokola dnes není jen pěstování tělesné výchovy a výchova 

k národnímu uvědomování, jak tomu bylo v minulosti, ale zejména provozování a rozvoj 

kolektivních a individuálních sportů současné moderní doby. V TJ Sokol Poruba jsou 

sdruženy sportovní oddíly házené, volejbalu, hokejbalu, boxu, florbalu, futsalu, všestrannosti 

a taneční skupina STYX. [27] 
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3.1.3 Organizační uspořádání ČOS a TJ Sokol Poruba 
 
Česká obec sokolská má tyto organizační stupně: 

 

• Tělocvičné jednoty Sokol 

• Sokolské župy 

 

Tyto organizační jednotky jsou právnické osoby. Název jednoty začíná slovy 

“Tělocvičná jednota Sokol“, který však nejčastěji známe pod zkratkou T.J. Sokol. Název župy 

začíná slovy “Sokolská župa“, za nimiž následuje historické nebo jiné označení župy. 

 

Základní organizační jednotkou České obce sokolské je jednota sdružená v sokolské 

župě. Aby mohla tato jednota vzniknout je třeba sestavení alespoň tříčlenného přípravného 

výboru, který svolá ustavující valnou hromadu. V případě že tato valná hromada přijme 

stanovy a následně si zvolí orgány a činovníky jednoty, může pak výbor jednoty požádat 

prostřednictvím příslušné župy o přijetí do ČOS. Jednota je právní subjekt, který vzniká na 

základě rozhodnutí PV ČOS o přijetí jednoty do ČOS a o její registraci v ČOS, v němž musí 

být uveden den vzniku. Jednota disponuje vlastním majetkem, avšak může také pečovat o 

majetek, který jí byl svěřen jinou jednotou, ČOS či případně jiným právnickým subjektem. 

Vlastní činnost je v jednotě organizována v odborech, sborech, oddílech nebo v jiných 

složkách. 

 

Orgány jednoty jsou: 

• valná hromada jednoty, 

• výbor jednoty, 

• kontrolní komise jednoty. 

 

Valná hromada plní funkci nejvyššího orgánu jednoty. Svolává ji výbor jednoty 

minimálně jednou ročně. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni zletilí členové jednoty. 

Činnost valné hromady spočívá zejména v projednávání a schvalování zprávy výboru jednoty 

o činnosti a o hospodaření jednoty. Dále pak valná hromada schvaluje plán činnosti a 

rozpočet na příští období a také schvaluje zprávu kontrolní komise jednoty. Rozhoduje 

například o nakládání s nemovitým majetkem či o zásadních otázkách rozvoje tělesné 

výchovy. 
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Výbor jednoty je orgánem statutárním. Řídí činnost jednoty v období mezi valnými 

hromadami jednoty. Mezi hlavní činnosti výboru jednoty patří zajištění plnění usnesení valné 

hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních orgánů, rozhodování o konkrétních 

opatřeních v hospodaření jednoty, sestavení návrhu na rozpočet a plán činnosti na příští 

období, dále také volí a jmenuje členy komisí a sleduje jejich činnost, rozhoduje o přijetí či 

vyloučení člena jednoty. 

 

 Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty. Ten jedná navenek jménem 

jednoty, předsedá valné hromadě jednoty, svolává výbor jednoty a předsedá jeho zasedáním. 

Jednota může mít také místostarostu, který pomáhá starostovi ve vedení jednoty a 

v nepřítomnosti starosty ho pak zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností. V případě 

TJ Sokol Poruba funkce místostarosty není, je však funkce jednatele. Jeho činnost spočívá 

v plnění usnesení valné hromady a výboru jednoty, dále také plní pokyny starosty a vyřizuje 

běžné písemnosti výboru jednoty. [25] 

 

Dne 4. 3. 2013 se konala valná hromada TJ Sokol Poruba, kde byl zvolen opětovně 

starosta Tělocvičné jednoty Sokol Poruba br. Antonín Balnar, jednatel br. Klásek Jiří a 

členové br. Hnilička Miroslav, se. Budíková Šárka, se. Pyšová Bohumila, br. Králík Dominik, 

se. Macková Drahomila, br. Smuž Vítězslav a br. Blažej Boris. Všichni členové byli zvoleni 

100 % hlasy. [26] 

 

 Župa je sdružení jednot v rámci příslušného kraje. Vytváří se z podnětu jednot v kraji 

nebo také z podnětu PV ČOS. Župa jakožto právní subjekt vzniká dnem stanoveným 

v rozhodnutí PV ČOS o registraci župy v ČOS. Každá župa hospodaří se svým majetkem, 

avšak může také pečovat o majetek jí svěřený. Vlastní činnost župy je organizována 

v odborech, sborech a komisí, případně v okrscích, které nemají vlastní právní subjektivitu.  

 

Orgány župy jsou: 

• valná hromada župy, 

• výbor župy, 

• předsednictvo výboru župy, 

• kontrolní komise. 
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Valná hromada župy je nejvyšším orgánem, je svolávána výborem župy jednou za tři 

roky před skončením funkčního období. Valné hromady se účastní členové výboru župy a 

delegáti zvolení v jednotách, dále členové kontrolní komise župy, členové odstupujícího PV 

župy nebo případní hosté. Valná hromada projednává a schvaluje zprávu výboru župy o 

činnosti a o hospodaření župy za uplynulé funkční období, schvaluje zprávu kontrolní komise, 

rozhoduje o udělení absolutoria odstupujícímu výboru župy, dále také volí členy a náhradníky 

kontrolní komise župy, volí delegáty a jejich náhradníky na sjezd ČOS z kandidátů 

navržených jednotami.  

 

Výbor župy se skládá z vyslanců, kteří jsou zvolení ve všech jednotách župy podle 

klíče určeného PV župy a dále z náčelníka, náčelnice, vzdělavatele a předsedy oboru sportu, 

zvolených příslušnými sbory a odborem, které v jejich nepřítomnosti zastupují zvolení 

zástupci. Výbor župy stanovuje počet členů PV župy a volí je ze svého středu, z nich pak 

jmenovitě starostu, místostarostu, jednatele a další členy. V kompetenci výboru je také 

projednávání a schvalování zprávy PV župy o činnosti a hospodaření za uplynulé období, 

rozhoduje o rozdělení zisku či úhradě ztráty a schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští rok. 

 

Předsednictvo župy je statutárním orgánem župy, řídí činnost župy v období mezi 

zasedáními výboru župy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov určeny jinému 

orgánu. Předsednictvo například zajišťuje plnění usnesení valné hromady župy, výboru župy a 

usnesení a pokynů ústředních orgánů ČOS, rozhoduje o záležitostech určených právě pro 

předsednictvo, svolává zasedání výboru župy, připravuje pro výbor župy zprávy o činnosti a o 

hospodaření župy v uplynulém roce a návrh plánů činnosti na příští období. [25] 

 

Odbornými programovými útvary župy jsou: 

• odbor všestrannosti župy, 

• odbor sportu župy, 

• župní vzdělavatelský sbor. 
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3.2 Hospodaření jednotlivých oddílů 
 

 

Oddíl házené 

 

Oddíl házené byl založen v roce 1973. Jedná se o nejpočetnější oddíl celého Sokola 

Poruby. Oddíl je složen z téměř 120 členů, kteří jsou rozděleni v 8 družstvech. Družstva 

házené jsou tvořena – minižačky, mladší žačky, starší žačky (soutěže oblastního svazu 

házené), mladší dorostenky (Morava), starší dorostenky (celorepublikové soutěže), 1. liga žen 

(celorepublikové soutěže) a Interliga žen WHIL (československé soutěže). Oddíly házené jsou 

velmi úspěšné, avšak nejvíce sledovaným družstvem je samozřejmě oddíl Interligy žen, 

hrající nejvyšší soutěž, ve které dominuje na vysokých příčkách. Největším úspěchem tohoto 

družstva je mistrovský titul získaný v roce 2012.  

 

Tab. 3.1 Výše nákladů a výnosů v letech 2010 – 2012 v házené 

 

 2010 2011 2012 

Náklady 1 403 190 Kč 1 311 727 Kč 1 687 428 Kč 

Výnosy 1 416 708 Kč 1 293 889 Kč 1 809 034 Kč 

HV       13 518 Kč    - 17 838 Kč     121 606 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba 
 

 

V házené tvoří největší část nákladů poplatky za nájmy tělovýchovných zařízení. Za 

poslední tři roky, to znamená v letech 2010 – 2012 se tato položka pohybovala v rozmezí 

331 000 Kč – 401 000 Kč. Za nájem se musí vynakládat tak veliké peníze, protože vlastní 

hala Sokolovny je pro házenou naprosto nedostačující a družstva tak musí trénovat v jiných 

sportovních halách, o které je zájem i ze stran ostatních sportů a cena nájmu sportovní haly se 

pak pohybuje okolo 700 Kč na hodinu. Druhou největší položku nákladů tvoří cestovné. 

Nejen družstvo 1. ligy žen jezdí na zápasy po celé republice, ale i družstvo dorostenek. 

V rámci úspor se nejčastěji jezdí vlakem na zápasy, v případě špatné dostupnosti místa 

soupeře se pronajme autobus. Cestovné vychází v průměru 250 000 Kč za rok pro oddíl 

házené. Třetí největší položkou nákladů jsou mzdy, které průměrně vychází na 200 000 Kč za 

rok. Jestliže je v házené 8 družstev, v nichž je obvykle jeden trenér a jeden asistent trenéra, 



 

 

pak je zřejmé, že trenéři a asistenti v

k tomuto sportu. Nikoliv za úč

 

Graf 3.1 Struktura

 
Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci výsledovek TJ Sokol Poruba
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v roce 2010 dosahovaly více jak 340 000 K

oddíl samostatně. Oproti tomu č
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ři a asistenti v házené jsou zde zejména z velkého nadšení a lásky 

u. Nikoliv za účelem osobního prospěchu. 

Struktura nákladů házené v letech 2010 – 2012
 

lastní zpracování za pomoci výsledovek TJ Sokol Poruba 

tší výnosovou položkou jsou příspěvky České obce sokolské.

ehoupla hranici 700 000 Kč. Další výnosové položky jsou granty a dotace, 

J Sokol Poruba dostává od města Ostravy, městského obvodu Poruba

průměru se jedná o částku 300 000 Kč. O tyto granty 

řetí největší výnosovou položkou jsou oddílové p

dosahovaly více jak 340 000 Kč. Výši oddílových příspěvků

Oproti tomu členské příspěvky se pohybují v rozmezí 10

ř ěvky jsou dané pro všechny oddíly stejně. Členové Sokolu mladší 18 

č a členové starší 18 let do 65 let platí 300 Kč. Z

ČOS. Zbytek se rozdělí mezi oddíly.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2011 2012

Nájmy tělovýchovných 
zařízení

Cestovné

Mzdy

velkého nadšení a lásky 

2012 

 

. Za loňský rok tato 

jsou granty a dotace, 

stského obvodu Poruba a 

č. O tyto granty žádá Sokol 

tší výnosovou položkou jsou oddílové příspěvky, které 

ř ěvků si stanoví každý 

rozmezí 10 000 Kč – 13 000 

ě Členové Sokolu mladší 18 

č. Z těchto členských 

Nájmy tělovýchovných 
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Zdroj:Vlastní zpracování za pomoci výsledovek TJ Sokol Poruba
 
 
Oddíl volejbalu 
 

Oddíl volejbalu má v sou

přeboru, kadetek a juniorek hrajících krajský p

v městském přeboru. Celkem je v

 

Tab. 3.2 Výše

 

 

Náklady 

Výnosy 

HV      

Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci
 

 

Pro družstvo volejbalu bylo nejnákladn
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pronájem haly 100 Kč na hodinu. Tento pronájem pak vychází v
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Struktura výnosů házené v letech 2010 – 2012
 

lastní zpracování za pomoci výsledovek TJ Sokol Poruba 

současné době družstvo žaček, které hrají na úrovni m

eboru, kadetek a juniorek hrajících krajský přebor a družstvo žen, pravideln

eboru. Celkem je v oddíle volejbalu 65 členů.  

Výše nákladů a výnosů v letech 2010 – 2012 ve volejbale

2010 2011 

108 460 Kč 150 616 Kč 

110 378 Kč 154 613 Kč 

     1 918 Kč      3 997 Kč 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba 

Pro družstvo volejbalu bylo nejnákladnější soustředění v roce 2012, které stálo více 

. Na tohle soustředění jezdí každé léto družstvo žaček a dorostenek do 

Frýdlantu nad Ostravicí. Volejbalistky trénují ve vlastní hale Sokolovny, ale p

č na hodinu. Tento pronájem pak vychází v průměru 30

jší položkou pro volejbal je spotřeba sportovního materiálu, kde máme na 

mysli dresy, volejbalové balony a například sítě.  

 

2010 2011 2012

Příspěvky ČOS

Oddílové příspěvky

Granty,dotace

2012 

 

ek, které hrají na úrovni městského 

ebor a družstvo žen, pravidelně soutěžících 

e volejbale 

2012 

181 078 Kč 

182 489 Kč 

     1 411 Kč 

roce 2012, které stálo více 

ček a dorostenek do 

Frýdlantu nad Ostravicí. Volejbalistky trénují ve vlastní hale Sokolovny, ale přesto platí za 

ů ěru 30 000 Kč za rok. 

eba sportovního materiálu, kde máme na 

Oddílové příspěvky
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Graf 3.3 Struktura nákladů ve volejbale v letech 2010 – 2012 

 

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

 

V následujícím grafu je zaznamenaný rapidní růst oddílových příspěvků v roce 2012. 

Ještě v roce 2010 měl volejbal téměř 20 členů a suma oddílových příspěvků tak činila 24 000 

Kč. Avšak v roce 2011 se konal nábor nových členů a rok 2012 si připsal 65 členů. Tento 

nárůst se tak projevil nejvíce ve výši oddílových příspěvků. Částku tohoto příspěvku si určují 

družstva sama. K dalším výnosovým položkám pak patří příspěvky za pronájem tělocvičny a 

ostatní, kde můžeme zařadit například sponzorský dar.  

 

Graf 3.4 Struktura výnosů ve volejbale v letech 2010 – 2012 
 

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  
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Oddíl hokejbalu 
 

Vznik tohoto oddílu je možné datovat do sezony 1992/1993, kdy p

Ostrava Rockers zakotvil v Porub

hokejbalu se stala sezona 1997/1998, kdy se tým za

Poruba. Nyní jsou v hokejbale tř

1. ligu. Celkový počet členů oddílu je 50.

 

Tab. 3.3 Výše

 

 

Náklady 

Výnosy 

HV     

Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci
 
 

Hokejbalové družstvo jezdí za zápasy po celé republice, k

osobní automobily z důvodu 

Pardubic, České Třebové, Př

v nákladech oddílu. V letech 2010 

nákladem pro hokejbal je pronájem trénovací plochy. Spl

trénování má pouze venkovní hř

soutěže.  
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Vznik tohoto oddílu je možné datovat do sezony 1992/1993, kdy pů

Porubě ve Vřesinské ulici. Avšak podstatným př

hokejbalu se stala sezona 1997/1998, kdy se tým začlenil do Tělocvič

hokejbale tři družstva - starší žáci, mladší žáci a družstvo muž

č ů oddílu je 50. 

Výše nákladů a výnosů v letech 2010 – 2012 v hokejbale

2010 2011 

276 066 Kč 226 790 Kč 

277 730 Kč 223 050 Kč 

    1 664 Kč     - 3 740 Kč 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba 

družstvo jezdí za zápasy po celé republice, k přepravě

 převozu velkých zavazadel. Na tyto zápasy jezdí nap

řebové, Přelouče atd. Cestovné se tak samozřejmě

letech 2010 – 2011 tato částka přesahovala hranici 100

nákladem pro hokejbal je pronájem trénovací plochy. Splňující parametry prostoru na 

trénování má pouze venkovní hřiště. Cena rozhodčích na zápasech se odvíjí podle d

Struktura nákladů v hokejbale v letech 2010 – 2012
 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

2010 2011 2012

cestovné

rozhodčí

tělovýchovná zařízení 
TJ

vklady,startovné

Vznik tohoto oddílu je možné datovat do sezony 1992/1993, kdy původní tým HBC 

esinské ulici. Avšak podstatným přelomem pro tým 

ělocvičné jednoty Sokol 

starší žáci, mladší žáci a družstvo mužů, hrajících 

hokejbale 

2012 

202 115 Kč 

230 400 Kč 

   28 285 Kč 

řepravě využívá nejčastěji 

Na tyto zápasy jezdí například do 

řejmě nejvíce projeví 

esahovala hranici 100 000 Kč. Dalším 

ující parametry prostoru na 

ích na zápasech se odvíjí podle důležitosti 

2012 

 

tělovýchovná zařízení 



 

 

Téměř ve všech oddílech jsou pro fungování a existenci klubu d

příspěvky, ty se v hokejbale odvíjí po

záleží pouze na rozhodnutí oddílu. Je možné platit p

platí měsíčně. Členské příspěvky jsou pak stejné pro všechny 

ročně. V loňském roce se také poda

ve výši 105 000 Kč.  
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Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba 
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 ve všech oddílech jsou pro fungování a existenci klubu d

hokejbale odvíjí podle úrovně hrajícího družstva. Výše t

záleží pouze na rozhodnutí oddílu. Je možné platit příspěvky jedenkrát roč ě

ř ěvky jsou pak stejné pro všechny členy Sokolu, 100 K

oce se také podařilo družstvu hokejbalu získat příspěvek od 

Struktura výnosů v hokejbale v letech 2010 – 2012
 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

Poruba byl založen v roce 2009 bývalými boxery, trenéry a funkcioná

zslavem Smužem a Pavlem Krpcem v Tělocvičné Jednotě Sokol v

cílem oddílu je starat se o mládež a vychovávat nové mladé zápasníky, kteř

klub, ale i republiku na vrcholové evropské či světové úrovni. Oddíl je zam

ěku 12 – 16 let, ale úspěchů je dosaženo i v 

roce 2010 se klub rozhodl přihlásit se do 1. ligy. Celkový po

2 010 2011 2012

oddílové příspěvky

příspěvky ČOS

členské příspěvky

reklamní služby

přijaté příspěvky

 ve všech oddílech jsou pro fungování a existenci klubu důležité oddílové 

 hrajícího družstva. Výše těchto příspěvků 

vky jedenkrát ročně, ale většinou se 

leny Sokolu, 100 Kč a 300 Kč 

ř ěvek od ČOS, který byl 

2012 

 

Poruba byl založen v roce 2009 bývalými boxery, trenéry a funkcionáři 

 Sokol v Ostravě. Prvotním 

cílem oddílu je starat se o mládež a vychovávat nové mladé zápasníky, kteří budou schopni 

tové úrovni. Oddíl je zaměřen 

kategorii mužů. Po 

ihlásit se do 1. ligy. Celkový počet 

oddílové příspěvky

příspěvky ČOS

členské příspěvky

reklamní služby

přijaté příspěvky



 

 

Tab. 3.4 Výše

 

 

Náklady 

Výnosy 

HV 

Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci
 

 

Cestovné v boxu je finan

jezdí po celé republice. K přeprav

utkání také účastní pravidelných zahrani

třikrát týdně. V boxu je také nákladné platit rozhod

sportům je potřeba 4 rozhodčích na zápase a také p
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Výše nákladů a výnosů v letech 2010 – 2012 v

2010 2011 

47 260 Kč 69 620 Kč 

57 395 Kč 98 620 Kč 

10 135 Kč 29 000 Kč 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba 

boxu je finančně náročné už jen z toho důvodu, že muži hrající 1. ligu 

přepravě využívají vlastní auta. Oddíl boxu se krom

astní pravidelných zahraničních turnajů. Trénují ve vlastní hale Sokolo

boxu je také nákladné platit rozhodčí a to zvláště proto, že oproti jiným 

čích na zápase a také přítomnost lékaře je povinná. 

 

Struktura nákladů v boxu v letech 2010 – 2012

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

 
 
 
 
 
 

2011 2012

cestovné
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TJ
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2012 v boxu 

2012 

150 965 Kč 

135 470 Kč 

 - 15 495 Kč 

vodu, že muži hrající 1. ligu 

 využívají vlastní auta. Oddíl boxu se kromě domácích 

. Trénují ve vlastní hale Sokolovny a to 

ě proto, že oproti jiným 

ře je povinná.  

2012 

 

tělovýchovná zařízení 



 

 

Pro každý oddíl jsou tém

určeny oddílové příspěvky ve výši 1

příspěvek si určuje každé družstvo samo. P
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Pro každý oddíl jsou téměř vždy nejvýnosnější konkrétní příspě

ěvky ve výši 1 200 Kč za rok. Samozřejmě však platí, že tento 

uje každé družstvo samo. Přijaté příspěvky zahrnují například sponzorský dar. 

 
Struktura výnosů v boxu v letech 2010 – 2012

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

Oddíl florbalu je velice oblíbený zejména mezi chlapci, o čemž sv

lenská základna. Oddíl je tvořen družstvy elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci, junio

a muži A a B. Družstva hrají na úrovni župních přeborů. V roce 2011 došlo k

čů na 30  hráčů.  

Výše nákladů a výnosů v letech 2010 – 2012 ve florbale

2010 2011 

612 333 Kč 205 199 Kč 

626 365 Kč 202 200 Kč 

   14 032 Kč   - 2 999 Kč 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba 

2010 2011 2012

reklamní služby

oddílové příspěvky

tělovýchovné služby

přijaté příspěvky

říspěvky, v boxu jsou 

ř ě však platí, že tento 

říklad sponzorský dar.  

2012 

 

čemž svědčí jeho velká 

en družstvy elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci, junioři 

roce 2011 došlo k poklesu členů 

e florbale 

2012 

41 197 Kč 

44 120 Kč 

   2 923 Kč 

reklamní služby

oddílové příspěvky

tělovýchovné služby

přijaté příspěvky



 

 

Ještě v roce 2010 měl oddíl florbalu 6 družstev, a proto se nap

sportovních hal pohybovaly okolo 200

okolo 30 členů, se zaměřením na d

nijak zvlášť vysoké, neboť se úč
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ěl oddíl florbalu 6 družstev, a proto se například náklady za nájmy 

sportovních hal pohybovaly okolo 200 000 Kč za rok. V současné době je však ve florbalu 

ěřením na děti. Ty trénují 3 krát týdně. Cestovné v

ť se účastní pouze zápasů v rámci sokolské župy. 

 
Struktura nákladů ve florbale v letech 2010 – 2012

moci výsledovky TJ Sokol Poruba  

 ve florbale se pochopitelně projevil i ve výnosech oddílu. Ty dosahovaly 

oddílových příspěvků, které v roce 2010 přesahovaly 350

2012 už se jednalo o pouhých 38 000 Kč.  

Struktura výnosů ve florbale v letech 2010 – 2012
 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

2010 2011 2012
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vklady, startovné
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2010 2011 2012

oddílové příspěvky

ostatní
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ě je však ve florbalu 

. Cestovné v tomto oddílu není 

 

2012 

 

 projevil i ve výnosech oddílu. Ty dosahovaly 

esahovaly 350 000 Kč. V roce 

2012 

 

nájmy těl.zařízení

vklady, startovné

spotřeba materiálu

oddílové příspěvky

sponzorský dar



 

 

Oddíl futsalu 
 

Oddíl futsalu byl založen v

krajský a okresní přebor. V oddíle je družstvo muž

členů futsalu. 

Tab. 3.6 Výše

 

Náklady 

Výnosy 

HV 

Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci
 

 

Pro oddíl futsalu je finan

organizováno futsalovým svazem. Družstva trénují dvakrát týdn

pronájmu hřiště je 150 Kč na jeden trénink. 
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Oddíl futsalu byl založen v roce 1991 a v současné době má dvě

oddíle je družstvo mužů A a mužů B, celkem se jedná asi o 25 

 

Výše nákladů a výnosů v letech 2010 – 2012 v

 

2010 2011 

28 800 Kč 42 188 Kč 

29 800 Kč 40 150 Kč 

   1 000 Kč  - 2 038 Kč 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba 

finančně nejnákladnější zaplatit vklady a startovné. To vše je 

svazem. Družstva trénují dvakrát týdně po 2 hodinách a cena 

č na jeden trénink.  

Struktura nákladů ve futsale v letech 2010 – 2012
 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

ve futsale činí 1 800 Kč za rok. V roce 2011 se vybralo práv

000 Kč. V loňském roce dosáhlo družstvo futsalu také tržeb za 

2010 2011 2012

vklady,startovné

těl.zařízení TJ

ě má dvě družstva, hrající 

, celkem se jedná asi o 25 

2012 ve futsale 

2012 

44 230 Kč 

39 780 Kč 

 - 4 450 Kč 

jší zaplatit vklady a startovné. To vše je 

ě po 2 hodinách a cena 

2012 

 

roce 2011 se vybralo právě přes 

ském roce dosáhlo družstvo futsalu také tržeb za 

vklady,startovné

těl.zařízení TJ



 

 

tělovýchovné služby ve výši 20

vybral dostatek peněz na startovném.
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lovýchovné služby ve výši 20 000 Kč, byl totiž pořádán turnaj, na kterém

z na startovném. 

Struktura výnosů ve futsale v letech 2010 – 2012

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

roce 1992 se sešla skupina lidí s původním nápadem založit karatistický kroužek. 

asem se však tento kroužek přetransformoval o kroužek plný akrobacie a vznikla tak 

ěhem následujících let se v souboru vystřídalo n

kolik nových skladeb. Postupně se v nich objevoval tanec všech možných žánr

jedním charakteristickým prvkem, pro skupinu STYX tak typickým a to 

roce 1997 vznikla skladba Styx, podle které je zároveň

častí na soutěžích také skupina vystupuje u př

enských, kulturních a sportovních akcí. V dnešní době má skupina zhruba 20 aktivních 
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nápadem založit karatistický kroužek. 

etransformoval o kroužek plný akrobacie a vznikla tak 

řídalo několik členů a 

všech možných žánrů, 

jedním charakteristickým prvkem, pro skupinu STYX tak typickým a to 

roce 1997 vznikla skladba Styx, podle které je zároveň taneční skupina 

skupina vystupuje u příležitosti různých 

 má skupina zhruba 20 aktivních 

oddílové příspěvky

oddílové příspěvky hala



 

 

Tab. 3.7 Výše

 

 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci
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2012 je výbava pro vystoupení stála více než 20
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Výše nákladů a výnosů v letech 2010 – 2012 v

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

Skupina STYX jezdí třikrát ročně na soustředění do Frýdlantu nad Ostravicí, obvykle 

 této skupiny. V roce 2011 byla částka za soustředění tém

řeba speciálních kostýmů, které jsou taktéž finančně

2012 je výbava pro vystoupení stála více než 20 000 Kč.  

 
 nákladů taneční skupiny STYX v letech 2010 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

ů získává skupina STYX za svá vystoupení, která jsou nej

enských událostí. Taneční skupina vystupovala také na Sokolském slet

ět, že v roce 2012 získala sponzorský dar ve výši 20
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letech 2010 – 2012 
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Struktura výnosů taneční skupiny STYX v letech 2010 

 

 
za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

Tento oddíl sdružuje pod sebe ostatní neregistrované oddíly sportující v

čení dětí, které je mezi mladšími dětmi velmi populární, p

ě cvičení také vycházky, soutěže a hry. Dále je zde oddíl te

ěřeny na rekreační formu těchto sportů a jsou využívány zejména 

pro udržení fyzické kondice po ukončení aktivní sportovní činnosti. 

 

2011 2012

sponzorský dar

těl.služby

oddílové příspěvky

letech 2010 – 2012 

 

Tento oddíl sdružuje pod sebe ostatní neregistrované oddíly sportující v TJ Sokol 

tmi velmi populární, především 

že a hry. Dále je zde oddíl tenisu a 

ů a jsou využívány zejména 

sponzorský dar

oddílové příspěvky
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4 Shrnutí výsledků šetření a doporučení ke zlepšení 
 

 

Tato kapitola se zabývá celkovým shrnutím hospodaření TJ Sokol Poruba, strukturou 

nákladů a výnosů za poslední tři roky. Po grafickém vyjádření rozboru nákladů a výnosů je 

část kapitoly věnována návrhům ke zlepšení.  

 
Tab. 4.1 Výše nákladů a výnosů v letech 2010 – 2012 v TJ Sokol Poruba 

 
 2010 2011 2012 

Náklady 4 256 276 Kč 3 831 374 Kč 4 420 630 Kč 

Výnosy 4 402 397 Kč 3 958 087 Kč 4 327 484 Kč 

HV    146 121 Kč     123 713 Kč -  93 146 Kč 

 
Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  
 
 

Pro TJ Sokol Poruba jsou finančně nejnákladnější položkou služby. Právě v těchto 

službách jsou zahrnuty poplatky za nájmy tělovýchovných zařízení, které kupodivu mají 

klesající tendenci. V roce 2012 byl ten pokles o téměř 250 000 Kč oproti roku 2010. To může 

být zapříčiněno ubývajícím počtem družstev a členů a tím pádem snížením počtu tréninků. Ve 

službách je také promítnuto cestovné, které se stabilně drží v průměru okolo 400 000 Kč. 

Další položkou ve službách je částka za soustředění. I přesto, že si členové oddílů musí 

přispívat na soustředění, doplácí Sokol každoročně minimálně částku 300 000 Kč za 

soustředění.  

 

Spotřebované nákupy se řadí hned za služby, co se týká finanční náročnosti. Zde jde 

jednoznačně o platby za spotřebu plynu a elektrické energie. Každoroční zvyšování sazeb za 

tyto energie se musí pochopitelně projevit v nákladech organizace. Jenom za loňský rok 2012 

vydal Sokol téměř 450 000 Kč za spotřebu plynu a 220 000 Kč za spotřebu elektriky.  

 

Mzdy svojí výší náleží na třetí nejnákladnější položku pro Sokol. Průměrně se jedná o 

800 000 Kč, které vydá Sokol na mzdy. V této tělocvičné jednotě se pohybuje několik trenérů, 

asistentů a administrativních pracovníků, že po rozdělení této částky mezi všechny 

pracovníky, můžeme zcela jistě říci, že mzda je to poslední, kvůli čemu jsou v Sokole. 
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Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba 
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Graf 4.1 Struktura nákladů v TJ Sokol Poruba 
 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

Následující graf 4.2 zachycuje součet celkových nákladů v období 2010 

roce 2011 byl pokles celkových nákladů o téměř 400 000 Kč. Tento pokles 

ují náklady za spotřebované nákupy, které byly na poslední tř

Graf 4.2 Náklady TJ Sokol Poruba 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

ů pak má Sokol Poruba z přijatých příspěvků. Jejich suma se pr

000 Kč ročně. Z těchto příspěvků zaujímají nejvě

eské obce sokolské, o které si Sokol musí každoročně zažádat. V loňském roce 2012 

000 Kč. Kromě příspěvku z ČOS, dostává nemalou 

ě ů. Které, jak už bylo dříve zmíněno, si určuje každý oddíl sám

2010 2011 2012

služby

spotřebované nákupy

mzdy

2010 2011 2012

Náklady celkem 

Náklady celkem 

 

období 2010 – 2012. 

Tento pokles zřejmě nejvíce 

ebované nákupy, které byly na poslední tři roky výrazně 

 

ů. Jejich suma se průměrně 

 zaujímají největší část příspěvky 

ňském roce 2012 čítal 

OS, dostává nemalou částku Sokol 

čuje každý oddíl sám. Od 

spotřebované nákupy



 

 

roku 2010 byl zaznamenán pokles v

znamená, že součet oddílových p

patří do přijatých příspěvků, m

městského obvodu Poruba. V

z těchto uvedených zdrojů, čekatel

Sokol právě z těchto grantů a dotací 435

jsou pro Sokol jednoznačně existen

 

Tržby za vlastní výkony a služby jsou další význ

Sokol. Průměrně se jejich výše pohybuje okolo 1

pronájem nebytových prostor, tato 

také zahrnuty tržby za tělocvič

 

Graf 4.3 Struktura výnos

 
Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba 
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roku 2010 byl zaznamenán pokles v těchto oddílových příspěvcích o téměř

vých příspěvků za rok 2012 činil 638 000 Kč. Granty a dotace také 

ř ěvků, může se jednat o příspěvky ze strany mě

stského obvodu Poruba. V dnešní době je poměrně těžké získat finan

ů, čekatelů a zájemců o dotace je nespočet. V

ů a dotací 435 000 Kč. Tyto tři velké skupiny př

č ě existenčně důležité.  

Tržby za vlastní výkony a služby jsou další významnou výnosovou položkou pro 

 se jejich výše pohybuje okolo 1 200 000 Kč. Patří sem zejména tržby za 

, tato částka se pohybuje okolo 470 000 Kč roč

ělocvičné služby, tržby za pořádání společenských událostí.

Graf 4.3 Struktura výnosů v TJ Sokol Poruba 
 

za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  

celkové výnosy v letech 2010 – 2012. Oproti roku 2010 a 2012 

roce 2011 propad o zhruba 400 000 Kč. Tento pokles byl zapříčině

ř ěvků.  
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Graf 4.4 Výnosy TJ Sokol Poruba 
 

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci výsledovky TJ Sokol Poruba  
 

Součástí této kapitoly je také navržení doporučení a možných řešení vedoucích ke 

zlepšení. K udržení současného stavu případně zkvalitnění činnosti je třeba nejen sledovat 

stranu nákladovou, ale i výnosovou. Nezbytností pro dobře fungující sportovní organizaci je 

nutnost zajistit kvalitní a odborné vedení sportovní činnosti vyškolenými a zkušenými 

odborníky na pozici trenérů i vedoucích družstev.  

 

Na straně nákladů se zaměřit na snižování spotřeby energií – výběr nejvhodnějšího 

dodavatele, hledání úsporných technologií, možnost využití dotací na snížení energetické 

náročnosti vlastněných objektů. V oblasti dopravy využívat možností veřejné přepravy, 

v případě nutnosti snaha o obsazenost pronajatého autobusu více družstvy. 

 

 Na straně výnosů se snažit přivést do oddílů nové zájemce o sport, čímž by docházelo 

k nárůstu výnosů z oddílových příspěvků, které tvoří podstatnou část příjmů oddílů, k tomu je 

potřeba prezentovat oddíly a celou TJ Sokol Poruba mezi veřejností. K tomuto účelu je třeba 

zkvalitnění a aktualizace propagace na moderních elektronických mediích, které zaujímají 

mezi mladými lidmi hlavní zdroj informací.  
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5 Závěr 
 
 

Diplomová práce byla zaměřena na hospodaření TJ Sokol Poruba. Tato sportovní 

organizace s mnohaletou tradicí a historií zaměřenou na rozvoj výkonnostního sportu, kde 

hlavní roli hraje dobrovolnost a obětavost, se ani při maximálních úsporách neobejde bez 

finanční podpory z veřejných zdrojů. Hlavní činností sportovního klubu by měla být 

především tělovýchovná činnost, nikoliv neustálé zajišťování finančních prostředků. I přes 

složitou ekonomickou situaci, kdy je stále obtížnější získat finanční podporu pro výkonnostní 

sport ze strany sponzorů, kdy ani státní rozpočet si nemůže dovolit uvolnit takové prostředky, 

které by odpovídaly potřebám oddílů, nezbývá než věřit v postupné zlepšování současného 

stavu. 

 

Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na vymezení základních pojmů 

týkajících se sportu, tělesné kultury, typů sportovních organizací a také finančním zdrojům, 

plynoucích do sportu. V praktické části byla nejprve představena TJ Sokol Poruba spolu 

s historií klubu a současností. Poté následoval rozbor jednotlivých sportovních oddílů, 

patřících právě pod Sokol Poruba. V každém oddílu byla provedena analýza výnosů a nákladů 

od roku 2010 po rok 2012. Čtvrtá kapitola shrnuje hospodaření celé tělocvičné jednoty. 

K těmto rozborům byly využity výsledovky Sokolu Poruba. Součástí této kapitoly je také 

navržení možných opatření a doporučení, vedoucích ke zlepšení situace klubu. Pro dobře 

fungující sportovní klub a nejen ten, je nejdůležitější zajištění kvalitních a zkušených 

odborníků jak na pozici trenérů, tak na pozici vedoucích pracovníků.  

 

Diplomová práce může posloužit jednak samotnému Sokolu Poruba, kde je názorně a 

graficky zobrazeno hospodaření jednotlivých oddílů, ale také dalším sportovním oddílům, 

které řeší podobné problémy s financováním své činnosti. 

 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu hospodaření TJ Sokol Poruba a jeho 

vlastních oddílů, dle mého názoru byl tento cíl naplněn.  
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Příloha č. 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hala   

      Platba bez permanentky Platba s permanentkou   

  

Tenis Člen 
TJ 

80,- Kč/hod 
+ 15,- Kč za každého nečlena 

3 měsíční        70,- Kč/hod 
+ 15,- Kč za každého nečlena 
6-ti měsíční     65,- Kč/hod 
+ 10,- Kč za každého nečlena 

  

    Nečlen 250,- Kč/hod 3 měsíční      230,- Kč/hod 
6-ti měsíční   220,- Kč/hod   

  Ostatní 
sporty 

Člen 
TJ 

230,- Kč/hod 3 měsíční      210,- Kč/hod 
6-ti měsíční   200,- Kč/hod   

    Nečlen 420,- Kč/hod 3 měsíční      400,- Kč/hod 
6-ti měsíční   390,- Kč/hod   

  Malá tělocvična   

      Platba bez permanentky Platba s permanentkou   

  

Badminton Člen 
TJ 

60,- Kč/hod 
+ 15,- Kč za každého nečlena 

3 měsíční        50,- Kč/hod 
+ 15,- Kč za každého nečlena 
6-ti měsíční     45,- Kč/hod 
+ 10,- Kč za každého nečlena 

  

    Nečlen 140,- Kč/hod 3 měsíční      130,- Kč/hod 
6-ti měsíční   120,- Kč/hod   

  Ostatní 
sporty 

Člen 
TJ 

230,- Kč/hod 3 měsíční      210,- Kč/hod 
6-ti měsíční   200,- Kč/hod   

    Nečlen 420,- Kč/hod 3 měsíční      400,- Kč/hod 
6-ti měsíční   390,- Kč/hod   

  K zajištění pevně daných hodin a dnů v měsíci je nutné zakoupení permanentky.   

 
Hokejbalové hřiště   

  180,- Kč/1.hodinu bez osvětlení   

  220,- Kč/1.hodinu S osvětlením 
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Příloha č. 2/2 
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Příloha 3/1 
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