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1. Úvod 

 

Již po několik desítek let jsme v Evropě svědky toho, že se neustále zvyšuje 

disponibilní množství volného času obyvatel. Tento volný čas mohou lidé samozřejmě využít 

různými způsoby, ale těmi nejrozšířenějšími z nich jsou sport a tělocvičná rekreace, jimž      

se    v České republice aktivně a organizovaně věnuje téměř dva milióny lidí. Sport, jako 

součást tělesné kultury, se v současnosti v ČR stal také významnou ekonomickou kategorií. 

Podle studií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přispívá sport k tvorbě českého 

HDP 3,7 %. Sport v sobě zahrnuje polyfunkční společenský jev, ve kterém nelze nevidět 

vztahy sportu k ostatním oblastem společenské činnosti. V bakalářské práci se zaměřím na  

provázanost sportu s ekonomikou, kde budu poukazovat zejména na financování                     

a organizační strukturu sportovního klubu HC RT TORAX Poruba, který má 

formu občanského sdružení podporující zejména děti a mládež. Podobný název má i občanské 

sdružení HC RT TORAX Poruba 2011, které se věnuje seniorskému hokeji a v bakalářské 

práci jej zmíním jen částečně. 

Sport je organizován především ve sportovních klubech, jejichž model hospodaření               

se v západní Evropě vyvíjí již více než jedno a půl století a jen o málo kratší je moderní 

sportovní tradice v Českých zemích. Od sedmdesátých let minulého století pak dochází 

v oblasti sportu k výrazným změnám modelů, které jsou při financování sportovních klubů 

uplatňovány. Mezi formami financování českých a zahraničních, zejména západoevropských, 

sportovních klubů lze samozřejmě nalézt celou řadu diferencí. 

Téma bakalářské práce zaobírající se ledním hokejem jsem dostal záměrně, jelikož            

se tomuto sportovnímu odvětví věnuji od dětství a mám k této sportovní disciplíně pozitivní 

vztah a zároveň je v současné době lední hokej také mým zaměstnáním. Dále chci uvést,       

že v daném hokejovém klubu působím na pozici brankáře a důležité informace pro tvorbu 

bakalářské práce budu získávat od vedení klubu a mohu tím získat materiály potřebné pro 

vypracování.     

Bakalářská práce bude rozdělena na dvě esenciální části, a to na část teoretickou          

a praktickou. Teoretická část bude zaměřena na vymezení základních pojmů, metodologii, 

získávání finančních prostředků ve sportu a možnosti financování sportovních klubů.             

V praktické části se budu věnovat historii zkoumaného klubu, jeho rozdělení a základním       

informacím, organizační struktuře i právní formě. Dále se zaměřím na rozbor jednotlivých 
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činností profesionálního aparátu a podstatná část bakalářské práce bude věnována financím - 

příjmům a výdajům.  V další části také zmíním SWOT analýzu i ekonomické a sportovní cíle 

sledovaného klubu.   

Výsledky zkoumání spolu s návrhy a doporučeními budou shrnuty v kapitole páté 

bakalářské práce, celkové shrnutí je uvedeno v závěru práce. Bakalářská práce bude 

zakončena použitou literaturou a seznamem zkratek.  

Cílem předkládané bakalářské práce bude analýza vybraného hokejového klubu 

z hlediska organizační struktury a financování. S hlavním cílem souvisí také cíle vedlejší, 

mezi které jsou zařazeny např. cíle ekonomické a sportovní, SWOT analýza či jiné informace                

ze sledovaného hokejového klubu. 
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2. Teoretické vymezení pojmů 

2.1 Marketing, sportovní marketing 

Marketing je často užívaným termínem, jeho význam však bývá nesprávně vymezen. 

Pod pojem marketing nepatří pouze průzkum trhu nebo propagace. Marketing je tvořen 

vzájemně propojeným komplexem činností, které vedou k dobře fungujícímu trhu, k zajištění 

požadavků a potřeb zákazníků a následnému zisků firmy. Marketingové řízení je velmi 

důležité pro podnik, který má v úmyslu uspět v náročném konkurenčním prostředí.                

[7; Durdová]  

Profesor Kotler ve svém díle uvádí, že: „Marketing je společenský proces, v němž 

jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, nabízíme           

a svobodně směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají hodnotu.“ 
1
 

Sportovní marketing 

Z výše uvedeného textu je patrné, že marketing je dnes nedílnou součásti správného 

managementu, což také logicky zasahuje i do oblasti sportu.  

Docentka Durdová uvádí, následující: „Sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, 

které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním sportovních 

spotřebitelů pomocí procesu výměny. 

Sportovní marketing v současnosti postihuje dvě hlavní tendence: 

 marketing sportovních produktů a služeb, které jsou směřovány přímo ke spotřebiteli, 

 marketing jako sportovní reklama.“ 
2
 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1
 KOTLER, P.; KELLER, K. L. marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007.788 s. ISBN 978-80-247-

1359-5.  
2
 DURDOVÁ, I. Základní aspekty marketingu ve sportu.1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2009. 88 s. ISBN 978-80-

248-0827-7. 
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2.2 Management, sportovní management 

Vymezení pojmu management 

V současné době existuje velké množství slovních vysvětlení a definic, které se snaží            

co nejpřesněji a nejvýstižněji vymezit pojem management.  

Slovo management pochází z angličtiny, nejlépe terminologicky tomuto pojmu 

odpovídá český překlad řízení, vedení, správa.  

Management se dá dělit do tří skupin: 

 vedení lidí,  

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

 předmět studia a jeho účel [15; Lednický] 

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

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

ve kterém jednotlivci, pracují společně ve skupinách, efektivně uskutečňují zvolené cíle“ 
3
 

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

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

plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností, zaměřených na dosažení 

organizačních cílů“   

Třetí skupina nahlíží na management jako na předmět studia, který se zabývá 

určováním postupů, jak co nejlépe dosáhnout stanovených cílů organizace. [3; Časlavová]  

Sportovní management 

Pojem sportovní management lze vysvětlit jako způsob uceleného řízení 

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

alespoň z části kladou důraz na podnikatelsky orientované chování. Dále jde o způsob řízení 

v podnikatelské oblasti výroby sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných  

a sportovních služeb. Vznik tohoto pojmu si vynutila sama tělovýchovná praxe, zejména 

snahou o efektivní využívání velkých finančních částek, které ve sportu kolují, uplatňování 

                                                 

 

3
 KOTLER, P.; KELLER, K. L. marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007.788 s. ISBN 978-80-247-

1359-5. 
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komerčních zájmů v oblasti sportu, řešení specifických problémů vedení sportovní mládeže   

a zabezpečování sportovní administrativy. [5; Durdová] 

2.3 Manažer, sportovní manažer 

Osobnost manažera 

Docent Lednický tvrdí, že „manažer je především profese a její nositel je zodpovědný 

za dosahování cílů svěřenému organizační jednotky s využitím kolektivu spolupracovníků            

a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich zajištění“
4
  

Jak tvrdí docentka Durdová, na osobnost manažera jsou kladeny určité požadavky       

a nároky. Jestliže chceme dobře charakterizovat osobnost ideálního manažera, pak je důležité 

charakterizovat jeho vrozené a získané vlastnosti. Mezi vrozené vlastnosti manažera patří: 

potřeba řídit (lidé, kteří chtějí řídit ostatní), potřeba moci (lidé, kteří spoléhají na svou 

autoritu, znalosti, zkušenosti a dovednosti), schopnost vcítit se (lidé, kteří mají pochopení pro 

své spolupracovníky), vhodný temperament (vhodné povahové vlastnosti), inteligence (lidé, 

kteří jsou schopni samostatného tvůrčího myšlení a vlastnostmi jako představivost, zdravý 

úsudek, schopnost komunikovat). Mezi získané vlastnosti manažera patří: odborné znalosti, 

ekonomické znalosti, sociálně-psychologické znalosti, znalost metod řízení a dobrá duševní     

a tělesná kondice. [8; Durdová]  

Efektivní fungování organizace, dosahování stanovených cílů, kvalita produkce           

a stupeň prosperity vyžaduje od manažera zvládnutí komplexu náročných rolí. V praxi se tyto 

role vzájemně prolínají. Manažerské role můžeme podle Mintzberga rozdělit na: 

 interpersonální (představitel, vedoucí, zprostředkovatel), 

 informační (monitor, distributor, mluvčí), 

 rozhodovací (podnikatel, řešitel konfliktu, poskytovatel zdrojů, vyjednavač).            

[16; Meffert] 

 

                                                 

 

4
 LEDNICKÝ, V. Základy managementu. 5. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. 170 s. ISBN 978-80-7329-148-8. 
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Sportovní manažeři 

Sportovním manažerem nemůže být každý. Osoba, která se chce stát sportovním 

manažerem by měla mít stejně jako jiný manažer určité vrozené, ale také získané vlastnosti    

a hlavně by se měla zajímat o sport. [8; Durdová]  

Funkce a činnosti sportovního manažera 

Sportovní manager může být charakterizován následujícími způsoby: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti jako např. vedoucí sportovních družstev 

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

specialisté, vyškolení pro sportovní akce atd.). 

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

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

 Manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního nářadí 

a náčiní apod. [3; Čáslavová]  

Sportovní manažer se snaží uplatňovat základní činnosti manažera, včetně činností 

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

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

komunikace.   

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

sportovního manažera: 

 strategické plánování, 

 organizování,  

 výběr rozmisťování lidí,  

 vedení lidí, 

 komunikace, 

 marketing, 

 sportovní reklama, 

 sponzoring, 

 znalost právních norem, 

 věcné a formální náležitosti k transferu hráčů a trenérů. [6; Durdová] 
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2.4 Reklama 

Lze definovat jako veškerou placenou formu neosobní prezentace a podpory produktu, 

myšlenek nebo služeb. Využívá se jako přesvědčovací komunikace s konečnými spotřebiteli  

a širokou veřejností. Smyslem reklamy je cíleně informovat a ovlivňovat potencionální 

zákazník za pomoci nenucených prostředků. Pojem reklama vznikl z latinského slova 

„reclamare“, které v překladu znamená opakovaně křičet či znovu křičet. [6, Durdová]  

2.5 Sport  

Sport se považuje spolu s tělesnou výchovou a tělocvičnou rekreací za složku tělesné 

kultury, která je součásti kultury obecné. 

Definici tělesné kultury lze pojmout následovně: 

„Tělesná kultura je souhrnem a tvorbou norem a hodnot v oblasti pohybové činnosti 

lidského těla, v oblasti upevňování zdraví a tělesného a pohybového zdokonalování.“
5
          

[4; Durdová] 

Sport lze charakterizovat několika způsoby, avšak za velmi výstižnou definici můžeme 

považovat tuto: 

„Sport je rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu ve 

vrcholové podobě, prováděna i jako profese. Plní funkce zdravotní i relaxační, zahrnuje 

momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti ke skupině. Je taktéž 

charakterizovaná jako pohybová činnost soutěžního charakteru prováděná podle určitých 

pravidel.“
6
  

V případě, že budu citovat přímo zákon o podpoře sportu schválený parlamentem 

České republiky, pojem sport představuje: 

(Česká republika, § 2) „Všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím 

organizované   i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické 

                                                 

 

5
 DURDOVÁ, I. Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 1999. 60 s. ISBN 

80-7078-691-4. 

6
 HOBZA, J., REKTOŘÍK J. a kol. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-86929-04-

3. 
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kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.“     

[25; Zákon o podpoře sportu] 

Sport je možno rozdělit do tří tradičních kategorií: 

Vrcholový sport – je charakteristický snahou po dosažení maximálního výkonu                       

a maximálních výsledků ve sportovních soutěžích, sport se stává alespoň na čas hlavní profesí 

jedince. 

Výkonnostní sport – představuje zázemí sportu vrcholového a jedná se o podávání 

výkonů v soutěžích, přičemž sport není hlavní profesí jedince. 

Rekreační sport – pohybové aktivity, které jedinec provádí v mimopracovní době,     

ve svém volném čase, dobrovolně s cílem regenerace sil, relaxace. [4; Durdová] 

2.6 Sponzoring ve sportu 

Sponzoring ve sportu slouží k získávání dodatečných finančních zdrojů, vytváří 

specifickou vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, věcné prostředky a služby 

se dávají k dispozici osobám a organizacím působícím ve sportu. Sponzor očekává               

od sponzorovaného protislužby, spojené s účelem dosažení marketingových cílů sponzora. 

Často se užívá pojem reklamní nebo kooperativní partnerství, takový sponzorský vztah by měl 

být založen na oboustranně známých cílech, vzájemně prospěšných přínosech a mravně-

etických principech. Firmy se rozhodují sponzorovat sport především z důvodu projevení 

„dobrého vystupování“ a zájmu o společnost, spíše však chtějí zviditelnit své produkty           

a vytvořit příznivé podmínky pro publicitu a zájem médií. 

Sponzoring balancuje na pomezí reklamy a daru. Od reklamy se liší tím, že sponzor 

poskytuje příspěvek sponzorovanému, tím sponzorovanému plynou určité povinnosti              

a závazky ke sponzorovi. Kdežto u reklamy zadavatel (plátce) reklamy sleduje úmysl přímo 

propagovat své podnikatelské aktivity. Současné trendy směřují spíše k věcným darům, 

kterými bývají například technická zařízení nebo vlastní produkty.  

Typy a formy sponzoringu ve sportu 

Sponzoring lze rozdělit na více typů podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku: 

 exklusivní sponzor – spojen s titulem „oficiální sponzor“ – za vysokou cenu přejímá 

sponzor veškeré protivýkony, 
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 hlavní sponzor – přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, 

 vedlejší sponzor – rozdělují si méně atraktivní reklamní možnosti, 

 kooperační sponzor – protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, 

přičemž se dá využít rozličné doby platnosti sponzorských smluv. 

Charakteristické formy sponzoringu pro sportovní kluby jsou: 

 sponzorování sportovních týmů – tato forma přešla z vrcholového sportu do sportu 

výkonnostního i do sportu pro všechny, za sponzorem poskytnuté finance, sportovní 

vybavení a ubytovací či jiné služby, sponzorovaný tým nabízí reklamu na dresech, 

také prostřednictvím inzerátu, atd., 

 sponzorování sportovních akcí – široká škála možností, které lze nabídnout sponzorovi 

(reklama v programovém sešitu, reklama na vstupenkách a mantinelech stadionu, 

reklama o přestávkách, atd.),  

 sponzorování sportovních klubů -  velké množství protislužeb, neboť sportovní klub 

může nabídnout jak sportovce a sportovní družstva, tak i pořádání sportovních akcí, 

 sponzorování sportovních institucí – také mnoho možností propagace (svazy, federace, 

národní olympijské výbory, atd.).[7; Durdová]   

 

Sponzorské dary 

Sponzoring je v praxi často uplatňován pomocí sponzorských darů. Charakteristickými 

rysy sponzorských darů je bezplatnost a dobrovolnost. Předmětem daru bývají převážně 

peníze a movité věci, avšak pouze ty, na které má dárce vlastnické právo. Podmínky přijetí 

takového daru jsou v českém právním řádu vymezeny občanským zákoníkem a to darovací 

smlouvou. Tato smlouva nezavazuje obdarovaného k žádnému protiplnění ve prospěch dárce, 

avšak může být poskytnuto dobrovolně. Sponzoring není v našem právu vymezen, z toho 

vycházejí i související daňové aspekty. 

Existují dvě skupiny posuzování sponzoringu jako poskytování darů: 

 dary poskytované na základě zákona o daních z příjmů zohlednitelné v daňové 

povinnosti dárce, 

 dary ostatní bez omezení – u již zdaněných prostředků. 

Poskytování darů na veřejně prospěšnou činnost (tudíž i na sportovní organizace jako 

občanská sdružení) stanovuje zákon o daních z příjmů z těchto aspektů: 
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 komu lze dar poskytnout a na jaké účely, 

 charakter daňové zohlednitelnosti daru, 

 výše daňové zohlednitelnosti daru. 

 

2.7 Metodologie 

Metodologii můžeme pojmenovat jako souhrn metod určité vědy, která se zabývá 

naukou o metodách, teorií metod a je také v širším pojetí shodná s teorií vědy. 

Autorka Jarošová ve svém díle uvádí, že: „ Metodologie je: 

 věda o metodách – teorie metod vědeckého poznání, 

 název pro soubor metod používaných v určité oblasti lidského poznání“ 
7
 

Metodu chápeme jako vědecký postup, který nám umožní získání poznatků. Jde          

o nevědomý nebo vědomý systematický postup jednání, jenž směřuje k dosažení daného cíle. 

V současnosti používáme tyto základní techniky výzkumu: 

 pozorování, 

 rozhovor, 

 dotazník, 

 anketa, 

 studie písemných materiálů, 

 technika časových rozvrhů, 

 sociometrie. [13; Kerlinger]  

2.7.1 Obsahová analýza 

Obsahová analýza, princip práce s dokumentem spočívající v hledání určitých znaků, 

prvků, vztahů v něm, aspektů v okolnostech jeho vzniku, jako třeba jejich srovnávání 

s dalšími dokumenty, jsou-li. Obsahová analýza není jen analýza obsahu dokumentu. Jakýkoli 

dokument je sdělením, a každé sdělení jako komunikační akt je tvořeno řadou atributů. Je to 

například komunikátor (autor), komunikant (příjemce), komunikační záměry zúčastněných, 

jejich zpětné vazby, obsah sdělení, kód (podoba sdělení, tj. jazyk, symboly), kanál (cesta 

                                                 

 

7
 JAROŠOVÁ, D. Metodologie výzkumu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. 69 s. ISBN 978-80-248-1286-1. 
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sdělení), směr komunikace, její efekt. Tyto atributy dokument coby sdělení zákonitě obsahuje, 

a tudíž se všechny, mimo další, mohou stát předmětem obsahové analýzy. Obsah dokumentu 

bývá středem zájmu obsahové analýzy, ale pozornost může být zaměřena i na osobnost 

autora, jazykovou stránku, reakce příjemců atd. Vzhledem k tématu pak výzkumník zaměřuje 

obsahovou analýzu odpovídajícím směrem a hledá relevantní dokumenty jak z hlediska druhu 

(osobní, veřejné), tak podoby (obrazové, trojrozměrné, virtuální), frekvence výstupu atd. Tím 

vzniká analytická kategorie (soubor konkrétních dokumentů, v nichž se analýza provádí). 

Dalším základním analytickým pojmem je tzv. záznamová jednotka (jedná                             

se o charakteristiku, jinými slovy proměnnou, prvek, znak atd.), jež bude v rámci té které 

analytické kategorie sledována. Důležitý nástroj je kontextová jednotka (kontextuální), která 

představuje natolik širokou souvislost, aby se v rámci ní dala záznamová jednotka adekvátně 

identifikovat a vyhodnotit. Analýzy dokumentů mohou mít dvě podoby – kvalitativní              

a kvantitativní a je to opět spojeno s mírou standardizace. Je-li možné srovnávat dokumenty 

za určité časové období, mohou se provádět tzv. trendové studie. Výhodou studia dokumentů 

je, že lze analyzovat práce a tedy výpovědi k určitým tématům nejen současné, ale i které 

vznikly před dávnou dobou. [19; Reichel] 

2.7.2 Rozhovor  

Rozhovor neboli interwiev je hojně využívaná technika v řadě zkoumaných oborů. 

Využívá  se jak v kvalitativních (zkoumání provádí jediná osoba), tak v kvantitativních       

(do sběru dat   se zapojuje skupina tazatelů) přístupech, to pak určuje podoby rozhovorů, které 

se liší mírou své standardizace. V kvalitativním zkoumání se můžeme setkat s volným 

rozhovorem (neformální, nestrukturovaný) reprezentuje nejvyšší stupeň volnosti dotazování. 

Otázky nejsou předem dány, vznikají během komunikace. Rozhovor reflektuje osobnost         

a aktuální situaci informanta (osoba při kvalitativním rozhovoru). Problém volného rozhovoru 

je záznam informací a následné vyhodnocení. Další forma volného rozhovoru je narativní 

rozhovor využívaný v kvalitativním přístupu. Jedinec je vybídnut k vyprávění (naraci)          

na zvolené téma a vychází z empirických předpokladů, které na sebe navazují. 

Polostrukturovaný rozhovor, též rozhovor pomocí návodu, částečně řízený se vyznačuje tím, 

že je připraven soubor otázek/témat, které jsou jeho předmětem, aniž by bylo striktně 

stanoveno pořadí otázek.  Dalším typem interwiev je strukturovaný s otevřenými otázkami, 

řízený rozhovor. V něm jsou určeny otázky, které je třeba položit a je určeno i jejich pořadí. 

Nevýhoda je nepřirozená komunikační atmosféra, na druhou stranu se data lépe vyhodnocují. 
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Někdy bývá rozhovor též časově limitován. V kvantitativních přístupech se nejčastěji využívá 

rozhovor standardizovaný. [19; Reichel] 

Specifickou variantou rozhovoru je skupinová diskuze, v níž je dotazováno více 

jedinců najednou (obvykle se uvádí počet 3 – 15  osob). Probíhá většinou formou volného 

nebo polostrukturovaného rozhovoru. Doménou tohoto typu rozhovoru je kvalitativní 

zkoumání. Další skupina skupinových diskuzí je focus groups, kde data jsou využívána 

skupinovou interakcí v rámci moderované debaty na téma, tj. ohnisko, týkající se oblasti, 

která je předmětem zkoumání. [19; Reichel] 

2.7.3 Pozorování 

Pozorování patří mezi nejstarší a nejznámější techniku získávání dat. Jedná se             

o cílevědomé, plánované a systematické vnímání procesů či jevů, které odhalují souvislosti    

a vztahy sledované skutečnosti. 

Pozorování můžeme rozdělit na: 

 přímé – pozorovatel je přímo v kontaktu s pozorovaným jevem, 

 nepřímé – mezi pozorovatelem a pozorovaným jevem je vložena výpověď o jevu 

(záznam, dokumentace, vidozánam či fotografie).  

V praktické části bakalářské práce jsem využil metodu pozorování přímou i nepřímou. 

Přímá metoda spočívala v pravidelných návštěvách fotbalových klubů, kde jsem viděl, jak               

to v daném oddíle vypadá a funguje. Nepřímou metodu jsem využil převážně při čerpání 

historických záznamů z kroniky a fotografií daného oddílu. [11; Jarošová] 

 

2.7.4 SWOT analýza 

Podle autorky Kaňovské platí, že: „SWOT analýza je technika strategické analýzy 

založené na zvažování vnitřních faktorů podniku (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů 

prostředí (příležitosti a hrozby)“ 
8
 

Je to nástroj využívaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě podnikové strategie, 

slouží k rozpoznání slabých a silných stránek podniku, příležitostí a hrozeb.  

                                                 

 

8
 KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. 1. vyd. Brno: VUT, 2009. 123 s. ISBN 978-80-214-3838-5. 
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Slabé a silné stránky podniku jsou faktory, které snižují nebo vytváří vnitřní hodnotu podniku 

(aktiva, podnikové zdroje atd.). Kdežto příležitosti a hrozby jsou faktory vnějšími, které         

se nedají tak snadno kontrolovat. Podnik je může identifikovat prostřednictvím vhodné 

analýzy konkurence či za pomoci analýzy ekonomických, politických, demografických, 

sociálních, kulturních a legislativních faktorů, které působí v okolí podniku. V obr. 2.1          

je znázorněna SWOT analýza. 

Obrázek 2.1 Schéma SWOT analýzy a vysvětlivky 

 

 S – silné stránky W – slabé stránky 

O - příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T - hrozby Strategie ST Strategie WT 

 

Zdroj: Kaňovská, L. Základy marketingu. Brno: VUT, 2009. 25 s. ISBN 978-80-214-3838-5. 

 

Vysvětlivky: 

SO – využít silné stránky na získání výhody, 

WO – překonat slabiny využitím příležitostí, 

SW – využít silné stránky na čelení hrozbám, 

WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám. [12; Kaňovská]  

SWOT analýzu jsem také použil v teoretické části. Podklady jsem převážně čerpal 

z rozhovoru s předsedou klubu a pozorováním. Získané informace jsem následně aplikoval    

do SWOT analýzy a zjistil jsem, kde má klub rezervy, co je jeho silnou a slabou stránkou 

apod. 

2.8 Možnosti získávání financí ve sportu 

Financování sportovního klubu je velmi významným aspektem pro úspěšné fungování 

sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty. Podle Novotného (2009) můžeme finanční 

zdroje SK nebo TJ rozdělit v první řadě na zdroje finanční a nefinanční, popř. peněžní            

a nepeněžní zdroje. Z účetního nahlížení na původ zdrojů můžeme finanční zdroje rozlišit    

na vlastní, tedy vytvořené vlastní činností, nebo cizí – ty, které do své činnosti klub získává 
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z vnějšího (nesportovního) prostředí a to zejména z veřejných rozpočtů ve formě dotací, 

z firem prostřednictvím sponzoringu apod. a v neposlední řadě sem zahrnujeme peníze          

od široké veřejnosti. Nevýhodou cizích zdrojů je jejich omezená trvanlivost a malá stabilita. 

[17; Novotný] 

Eger (2005) uvádí toto schéma: 

          Graf. 2.1 Příjmy sportovního klubu 

                                                                                                                                                

Finanční zdroje sportovních klubů   

Docent Novotný rozdělil finanční zdroje do tří skupin, a to:  

 tradiční zdroje z hlavních činností, 

 zdroje financování z doplňkových činností, 

 speciální aktivity. [9; Eger] 

 

2.8.1 Tradiční zdroje z hlavní činnosti 

Členské příspěvky  

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

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

o poplatek za evidenci, 

 členské příspěvky - platí se jedenkrát ročně, 

Vlastní vnitřní zdroje: Vnější zdroje: 

- Příspěvky ČSTV a svazů 

-  Státní příspěvek na údržbu 

-  Příspěvky od obcí a krajů 

-  Příspěvky od jiných 

subjektů (sponzoring) 

-  Členské příspěvky 

-  Oddílové příspěvky 

-  Příjmy ze sportovních 

aktivit 

-  Příjmy z hospodářské 

činnosti 

ZDROJE = PŘÍJMY KLUBU 
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 oddílové příspěvky - slouží k financování činnosti oddílu, platit se mohou jedenkrát 

měsíčně, častěji se platí jedenkrát ročně. 

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

příspěvků je jednak mezi jednotlivými zastřešujícími organizacemi a jednak mezi 

jednotlivými sportovními odvětvími (závisí na finanční náročnosti daného sportovního 

odvětví). 

Dary jsou věnovány klubu příznivci a členy klubu, bez nároku na protislužbu. Často 

mívají nepeněžní charakter (pomůcky, občerstvení, pozemky atd.). Jde o dary sportovní 

organizaci, které mohou mít peněžní i nepeněžní formu, ale bez nároku na protislužbu. 

V tuzemsku například v Sokole, členové sokolských jednot darovali knihy, pozemky, objevují 

se i formou závětí. 

Patronáty se vyskytují převážně u velkých firem, které věnují velkou sumu peněz     

na podporu mládežnických družstev klubu. V českých podmínkách je tento darovací akt 

zaštítěn zákonem darovacím. 

Příspěvky municipalit  Města a obce v České republice si uvědomují pozitivních 

externalit, které sport přináší, proto často přispívají sportovním organizacím peněžní               

i nepeněžní formou např. poskytnutím materiálu na opravu sportovního zařízení atd. 

Příspěvek od zastřešující sportovní organizace zastřešující sportovní organizace 

v České republice, jako jsou ČSTV, Sokol apod., jsou spoluvlastníky společnosti Sazka a.s.    

a vzniká jim tak nárok na podíl na zisku. Tímto způsobem se dařilo úspěšně financovat 

provoz tělovýchovných jednot a zařízení. Docent Novotný uvádí „Příspěvky na činnost 

přicházejí až do sportovních klubů po svazové linii. Příspěvky na provoz a údržbu sportovních 

zařízení naopak po tzv. územní linii neboli přímo do TJ“
9
 

V roce 2011 se však společnost Sazka a.s. dostává do finančních problémů, bylo na ní 

podáno insolvenční řízení a její budoucnost je prozatím nejistá. 

Dotace podle docenta Novotný (2009) uvádí jako jeden z tradičních zdrojů 

financování „dotace od státu“. Jelikož se však stává běžnou praxí čerpat dotace do 

                                                 

 

9
 NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu – vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 119 s. ISBN 978-80-

245-1521-2. 
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sportovních klubů i z jiných než ze státních pokladen, jako např. z Evropské unie, rozšířím 

tento zdroj financování pro potřebu textu pouze na dotace. Dotace vyžadují aktivní spoluúčast 

ze strany TJ/SK. Aby oddíl dosáhl na dotace, je třeba vytvořit projekt a podat žádost o dotaci. 

O následném přidělení dotace pak již rozhoduje instituce nabízející dotace. 

Vstupné na sportovní akce Jedná se o jeden z tradičních zdrojů, které jsou využívány 

TJ a SK. V našich poměrech je významným příjmem především v kopané a ledním hokeji. 

Výše ceny vstupenek je závislá na úrovni soutěže, která se hraje. Jelikož vstupné podléhá 

zdanění, je pro malé vesnické kluby vhodné využívat principu dobrovolného vstupného. Tím              

se vstupné dostává do kategorie darů, kde pro ně existuje možnost daňového osvobození. 

Startovné se využívá na turnajích, ve kterých se účastní několik mužstev, či                

v individuálních sportech. Organizátorovi slouží k pokrytí nákladů, které vzešly s pořádáním 

sportovní akce. 

Úroky z uložených vkladů je získávání finančních prostředků ve formě úroků          

na běžných účtech nebo termínovaných vkladech. Výnos z těchto typů úročení je však nízký. 

SK a TJ, které jsou nestátními neziskovými organizacemi (NNO) jsou však osvobozeny       

od daně z úroku finančních prostředků na běžném účtu. [17; Novotný] 

2.8.2 Zdroje financování z doplňkových činností 

TJ i SK se vyskytují většinou jako občanská sdružení. Občanské sdružení                   

je neziskovou organizací, to ovšem neznamená, že nesmí vykazovat zisk. Tvorba zisku pouze 

není prvotním posláním neziskové organizace. Občanská sdružení mají určitá daňová 

zvýhodnění. Podle zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. si může nezisková organizace 

odečíst až 30% ze základu daně. Nejvýše však do částky 3 000 000 Kč. 

Je proto otázkou, co má konkrétní o. s. ve stanovách jako hlavní body činnosti.           

U větších klubů je SK rozděleno na dvě části. První část je o. s. a druhá, která zajišťuje 

podnikatelskou činnost, jako je akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným. 

Sponzoring je zapotřebí odlišit od sponzorského daru, jehož znaky jsou bezplatnost               

a dobrovolnost. Bezplatnost v tomto smyslu chápeme, že obdarovaný se nezavazuje 

poskytovat dárci jakoukoli protihodnotu vyjádřenou penězi. [7; Durdová] 
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Nejčastějšími sponzorskými příspěvky jsou: 

- reklama na dresech, 

- reklama na mantinelech, hřišti apod. 

- reklama na webových stránkách klubu, novinách. 

V Česku sponzorské příspěvky jako forma získávání peněz, je považována za reklamu 

a tu občanské sdružení musí zahrnout do doplňkových činností, které jsou plně zdaňovány.  

[3; Čáslavová] 

Drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty se symbolikou klubu jsou 

v Česku jen u nejpopulárnějších klubů. V zahraničí dosahují příjmy u klubů z této činnosti 

vysokých finančních příjmů. Využívá se hodně například u akcí, jako jsou pořádání 

mistrovství světa, Evropy. U takových akcí je zpravidla pořadatelem sportovní svaz, který 

tyto příjmy získá. 

Nájemné z klubových a sportovních zařízení, kdy oddíl, jež je vlastníkem 

klubového zařízení, může v době, kdy zařízení nepoužívá, poskytovat toto zařízení široké 

veřejnosti. Tento druh podnikání zaštiťují obchodní společnosti, založené v klubu pro tyto 

účely. 

Klubové restaurace a ubytovací zařízení jsou typické například u golfových klubů. 

Může    se však vyskytovat i ve formě jiné, např. občerstvení u sportovních zařízení, nápojové 

automaty apod. 

Výpůjčky Novotný (2009) zmiňuje výpůjčky od členů klubu a od bank. Připomíná 

však, že výpůjčky od členů klubu nejsou u nás využívané. Spíše se vyskytovaly v minulosti, 

jako projev solidarity členů v obnovených sokolských jednotách. Bankovní půjčka je 

využívaná spíše svazy, které pořádají např. mistrovství světa a řeší tak dočasné problémy        

s likviditou. Novotný uvádí, že ostatní organizace by se měli půjčkám od komerčních bank 

vyhnout, neboť jsou zatíženy vysokým úrokem a nesou velké riziko.  [17; Novotný] 

2.8.3 Zdroje financování ze speciálních činností 

Jde o činnosti, které nabízí sportovní i nesportovní vyžití členům i nečlenům klubu. 

Finanční prostředky z těchto aktivit jsou zdrojem příjmů pro daný oddíl. 
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Nesportovní aktivity  

 taneční zábava (plesy), 

 diskotéky. 

Sportovní aktivity 

 organizování a realizace sportovní kurzů, 

 organizování a realizace tréninkových táborů, 

 prodej občerstvení členy klubu. [17; Novotný] 

Fundraising je podpora okolí. V praxi platí, že podpory se většinou nedočká ten, 

který o ni nežádá. Klub může jménem organizace aktivně žádat o různé dary a příspěvky       

od příznivců, sponzorů apod. Tyto příspěvky mohou mít peněžní formu, jako příspěvky na 

určité akce či projekty nebo materiální formu (dresy, vybavení, tréninkové náčiní, občerstvení 

apod.). I tyto materiální dary mohou klubu ušetřit nemalé množství peněz. [27; Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy] 

Granty a dotace  

Základním rozdělením pro klub může být rozdělení dle dosažitelnosti a to na: 

dotace pro klub dosažitelné: jsou dotace takové, pro něž splňuje SK/TJ všechny podmínky pro 

podání grantové přihlášky a může tak očekávat úspěšné schválení projektu a dotace pro klub 

nedosažitelné: takové, na které při současném stavu nemá SK/TJ možnost dosáhnout. 

Dalším praktickým rozdělením pro klub by mohlo být rozdělení podle významnosti     

a povahy donátora na: 

 hlavní, 

 vedlejší, 

 pravidelné, 

 jednorázové, 

 místní, 

 zahraniční apod. 

a podle původu dotace : 

 veřejné rozpočty, 

 nadační fondy, 
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 Evropská unie, 

 sbírky, dary apod. 

Granty a dotace na sportovní činnost jsou velmi významným zdrojem finančních 

prostředků ve sportovních klubech. V rámci státního rozpočtu je každý rok vyčleněno určité 

množství peněz na podporu sportování mládeže, lidí nad 60 let, vrcholových sportovců, 

sportovní reprezentace apod. Za účelem zjištění, zda-li jsou si sportovní kluby vědomy 

možnosti čerpání dotací z těchto zdrojů, jsem zařadil do dotazníku otázku, která měla za úkol 

zjistit, jsou-li manažeři sportovních klubů seznámeni s možností čerpání dotací z dotačních 

programů podporujících sport v ČR. [18; Ptáčník] 

MŠMT   

Podle analýzy z roku 2008, kterou si nechalo vypracovat MŠMT, a která ukázala 

jednoznačný přínos „sportující společnosti“ pro stát, projednalo MŠMT 7. září 2010 návrh 

odboru sportu na „Státní podporu sportu“ pro rok 2011. Finanční prostředky z MŠMT jsou 

vedeny ve dvou výdajových okruzích stejně jako v předcházejících letech a to: 

a) výdajový okruh: „Sportovní reprezentace“  

b) výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“ 

V rámci těchto dvou okruhů je pak vyhlášeno pět programů a to čtyři neinvestiční       

a jeden program investiční. Dne 7. 9. 2010 byla schválena změna struktury vyhlášené státní 

podpory sportu. Jedná se o snížení počtu programů oproti minulým letům z 9 na 5, a to 

převážně důsledkem sloučení zejména věkových kategorií mládeže v oblasti péče o sportovně 

talentovanou mládež a sloučení různých zájmových skupin v oblasti všeobecné sportovní 

činnosti.  
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Graf 2.2 Přehled podaných a schválených projektů v roce 2010 v rámci VPP 
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Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 16.4. 2009 [cit. 2011-04-13] 

 

V roce 2010 bylo předloženo v neinvestiční oblasti VPP (programy IV- VIII) 189 

projektů     a 104 z nich byly schváleny. Poměr mezi schválenými a neschválenými projekty 

znázorňuje následující graf. 

Graf 2.3 Poměr schválených a neschválených projektů v roce 2010 v rámci VPP 
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Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 16.4. 2009 [cit. 2011-04-13] 
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Podpora sportu územními samosprávnými celky 

Dle ústavy ČR se Česká republika člení na obce, které jsou základními 

samosprávnými celky a na kraje, které jsou vyššími územními samosprávními celky. Nás 

bude zajímat, jak tyto samosprávní celky podporují činnost sportovních klubů                         

a tělovýchovných jednot. V této oblasti hrají kraje a obce významnou roli. 

Každý územní samosprávný celek, jak už z názvu vyplývá, má vlastní politiku            

a systém přidělování grantů a dotací na sportovní účely. Všeobecně platí, že podpora 

sportovních klubů a tělovýchovných jednot od územně samosprávných celků je poměrně 

malá. Příspěvky jsou tak přidělovány buď během roku, dle došlých žádostí nebo je na některé 

grantové přihlášky vypsána grantová uzávěrka na konci předcházejícího roku, z pravidla 

v listopadu.  

Fondy Evropské unie souvisejí se vstupem ČR do Evropské unie, kdy vznikly nové 

možnosti získávání finančních zdrojů v oblasti sportu. O evropské fondy mohou žádat kraje, 

obce, neziskové organizace, malé podniky v oblastech, které Evropská unie podporuje. Jedná 

se o rozvoj regionů, infrastruktury a průmyslu, vzdělání a rekvalifikace, životní prostředí         

a zemědělství, cestovní ruch. [6; Durdová]  

           Nadace a nadační fondy jsou nadace dle zákona o nadacích a nadačních fondech        

č. 227/1997 Sb. § 1 odst. 1 a jsou to nadace nebo nadační fondy účelové sdružení majetku 

zřízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně 

prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných 

humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, 

vzdělání, tělovýchovy a sportu. 

Jejím cílem je tedy poskytování nadačních příspěvků (grantů, dotací) z výnosů 

z vlastního majetku a ostatních příjmů. 

Nadační investiční fond vznikl v roce 1991. Jako majetek tohoto fondu vyčlenila vláda 

1% z druhé vlny kupónové privatizace. V roce 1998 bylo vypsáno výběrové řízení a v roce 

1999 bylo rozděleno z NIF na návrh Poslanecké sněmovny 484 milionů korun mezi 38 

vybraných nadací. V roce 2001 proběhla druhá etapa a na základě výběrového řízení bylo 

mezi 64 nadací rozděleno 849,3 milionů korun a podíl na budoucím výnosu z akcií v portfoliu 

NIF. Tyto příspěvky výrazně posílily jmění vybraných nadací. Existují však i nadace, které 

podporují převážně sportovní činnost. Např. Nadace ČEZ. 
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Loterie a spotřebitelské hry dle zákona o loteriích a podobných hrách č. 202/1990 

Sb. je k provozování loterijních her potřeba vlastnit patřičné oprávnění. Co je to loterijní hra 

popisuje § 1 tohoto zákona. 

Povolení se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu       

s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování 

včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, 

kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, použito části výtěžku ve výši, která odpovídá        

v tabulce stanovenému procentu, a to je nejméně 6 % až 20 % z rozdílu, o který příjem 

provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle § 2 

a § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené 

sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru (dále jen "část 

výtěžku"). Za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatele, který tvoří 

sázka (vklad) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou.        

[18; Ptáčník] 
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3. Analýza managementu hokejového klubu HC RT TORAX Poruba 

V současné době patří český hokej ke špici ve světové konkurenci a v tomto období 

dokázali hráči 6x vybojovat titul Mistrů světa. Na těchto úspěších českého hokeje má zásluhy               

i porubský hokej, který vychoval řadu vynikajících hokejistů, kteří našli uplatnění v Extralize, 

zahraničních soutěžích či reprezentaci. Mezi nejznámější patří například: Martin Prusek, 

Jakub Štěpánek, Roman Polák, Rostislav Olesz, Jan Klimek  a řada dalších.  

Tyto úspěchy a výchova mladých hokejistů jsou zatíženy vysokými finančními 

náklady, potřebné pro rozvoj mladého hokejisty. Finanční náklady tak řadí hokej mezi 

finančně nejnáročnější sporty. Řada talentovaných dětí je právě z těchto důvodů směrována na 

jiné, levnější aktivity. Tyto situace řeší vedení klubu individuálně tak, aby i těmto dětem bylo 

umožněno hrát tuto nejrychlejší kolektivní hru na světě.    

3.1 Historie Porubského hokeje  

V lednu 1933 mládenci z Poruby utvořili „manšaft“ a odehráli své první utkání          

se sousedními Třebovicemi. Toto byly základy pro hokejový klub s oficiálním názvem SK 

PORUBA, který byl založen v listopadu 1946. Pod tímto názvem klub působil až do roku 

1948, kdy byl přejmenován na SOKOL PORUBA. Pod tímto názvem hrál klub převážně nižší 

soutěže, teprve v roce 1976 se podařilo hokejistům postoupit do II. ligy Československé 

republiky. V roce 1978 převzali klub pod svá křídla  Hutní montáže. Po sametové revoluci     

se klub osamostatnil a hrál pod názvy SHK PORUBA, HK PORUBA a nakonec pod názvem 

HC SAREZA OSTRAVA. Pod tímto názvem v roce 2001 se podařilo postoupit do I. ligy 

České republiky. Největším úspěchem seniorského hokeje bylo 7. místo v sezóně 2006/2007.          

V následné sezóně pak seniorský hokej z ekonomických důvodů ukončil svou činnost. Nové 

vedení klubu si předsevzalo zkonsolidovat finanční prostředky, věnovat se na 100% mládeži   

a do dvou let znovu se pokusit o seniorský hokej. Po více než dvouleté absenci seniorského 

hokeje v Porubě, se vedení klubu podařilo zajistit licenci potřebnou pro účast v II. lize České 

republiky.[20] 

V roce 2010 vstoupila do porubského hokejového klubu společnost RT TORAX s.r.o. 

a klub převzal jméno této společnosti do svého názvu. Hokejový klub HC RT TORAX 

PORUBA, o.s.  v současné době sdružuje ve své mládežnické základně cca 250 mladých 

hráčů, kteří nastupují ke svým mistrovským soutěžím v deseti kategoriích, počínaje 
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přípravkou, žáky 3. – 8. tříd, mladší a starší dorost a juniory. Všechny žákovské kategorie 

jsou  účastníky nejvyšších žákovských kategorií, které řídí Český svaz ledního hokeje. 

Mužstvo mladšího dorostu je účastníkem Extraligy. Mužstva staršího dorostu a juniorů jsou 

účastníky I. ligy. V letošní sezóně tuto soutěž mužstvo staršího dorostu vyhráli a teprve          

v posledním kole baráže o Extraligu klopýtli a nepostoupili. Hokejový klub RT TORAX 

PORUBA, o.s. v současné době sdružuje žákovská mužstva 2. – 8. třídy, mužstvo mladšího    

a staršího dorostu a juniorů. Členská základna je každoročně doplňována o děti z přípravky, 

kde se nyní učí bruslit a začátkům ledního hokeje cca 80 dětí z 1. a 2. tříd základních škol      

a mateřských školek. Všechny mužstva trénují vyškolení trenéři s licencí, která je vydávána 

Českým svazem ledního hokeje na základě školení (nejnižší licence C) a studia na Karlově 

univerzitě, katedře tělesné výchovy. Nejvyšší vzdělání, tj. licence A mají trenéři u 5. - 8. třídy 

a dále u dorostu a juniorů.    

V červnu roku 2010 bylo založeno občanské sdružení nesoucí název HC RT TORAX 

PORUBA 2011 o. s. Sdružení je zaregistrováno na Českém svazu ledního hokeje jako 

samostatný klub z důvodů, aby došlo k legislativnímu oddělení od mládežnického hokeje. 

Toto sdružení provozuje pouze seniorský hokej.   

Žákovské kategorie hrají soutěže řízené Moravskoslezským hokejovým svazem. Žáci 

5. + 7 tříd hrají Žákovskou ligu mladších žáků a žáci 6. + 8. tříd hrají Žákovskou ligu starších 

žáků, žáci 3. a 4. třídy hrají Krajskou ligu a žáci 2. třídy hrají mistrovská utkání tzv. 

turnajovým způsobem, kdy v jednom dni sehrají se třemi soupeři utkání minihokeje. 

Mužstvo mladšího dorostu je účastníkem nejvyšší soutěže pořádané Českým svazem 

ledního hokeje – Extraligu mladšího dorostu, mužstva staršího dorostu a juniorů hrají druhou 

nejvyšší soutěž pořádanou Českým svazem ledního hokeje.  

3.2 Cíle hokejového klubu 

Do  budoucna je hlavním cílem klubu postoupit v dorostenecké (mladší dorost)              

a juniorské kategorii do extraligy, jelikož má v současné době jak kvalitní žákovskou základnu, 

tak i kvalitní trenéry. 

Sportovní cíle: 

 zavádění moderních trendů v oblasti ledního hokeje do tréninkové přípravy mládeže, 

využití 12-ti profesionálních trenérů pro všechny věkové kategorie,  
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 vyškolení jednoho trenérů na licence B a další vzdělávání trenérů dle školení 

pořádaných Českým svazem ledního hokeje, 

 naplnění členské základny ve všech věkových kategoriích se zaměřením na předškolní 

věk (přípravka), úzká spolupráce s přilehlou hokejovou školou ZŠ Dětská (5 – 15 let 

v počtu 230 dětí, 15 – 18 let v počtu 62 mládežníků), 

 podpora mládežnického hokeje formou zapůjčení kompletní hokejové výstroje pro 

sociálně slabší rodiny hráčů, rovněž podpora klubu pro všechny brankáře toutéž 

formou z důvodu vysoké pořizovací ceny brankářské výstroje  (cca 40.000,- Kč), 

 vytvoření podmínek pro růst talentovaných mladých hráčů Sportovního centra 

mládeže, podpora těchto hráčů formou zapůjčení profesionální výstroje a jejich 

zařazování do vyšších věkových kategorií,  

 vyhledávání talentů v ostatních klubech spádové oblasti a jejich zařazování do klubu, 

úzká spolupráce s těmito kluby v oblasti hostování a přestupů talentovaných mladých 

hráčů,   

 každoroční účast klubu v nadstavbové části extraligy juniorů, dorostu a žákovské ligy 

z důvodu zvýšení výkonnosti mladých hráčů, 

 podpora prevence proti kriminalitě a užívání drog mládeže formou sportu, 

 snížení stavu profesionálních trenérů a mzdových nákladů na platy trenérů, získávat 

trenéry z řad našich odchovanců. Počet profesionálních trenérů snížit z 12 na 10., 

 úzká spolupráce s pronajímatelem SAREZA s.r.o. při využívání středisek k přípravě    

a tréninkům hráčů, 

 vytvoření dívčího mládežnického celku, 

 spolupráce se Statutárním městem Ostrava a Městským obvodem Poruba při krytí části 

rozpočtu klubu.  

 

Ekonomické cíle: 

 udržení současných sponzorů, 

 získávání nových sponzorů, 

 získávání financí z grantů a dotací,  

 zlepšení systému řízení klubu. 
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3.3 SWOT Analýza  

Tabulka č. 3.1 SWOT analýza 

Strenghts – Silné stránky Weaknesses – Slabé stránky 

 

 Moderní zázemí 

 Kvalitní materiální vybavení 

 Podpora města 

 Tradice  

 Výhodná poloha stadionu 

 Finanční zabezpečení 

 Spolupráce se ZŠ 

 Silný sponzor 

 

 

 Neexistující tým žen 

 Malá propagace oddílů 

 V určitých kategoriích nezastoupení 

v nejvyšší soutěži 

 Nedostatečná propagace v médiích 

 Týmy hrající stejnou úroveň soutěže 

v blízkosti (Opava, Karviná, 

Havířov…) 

 

 

Opportunities – Příležitosti Threats – hrozby 

 

 Zlepšení výchovy mládeže 

 Noví sponzoři 

 Zlepšení kvalifikace trenérů 

 Vytvořit ženský oddíl 

 Získání nových sponzorů 

 Postupy oddílů do vyšších soutěží 

 

 

 Sestupy do nižších soutěží 

 Snížení podpory z města 

 Klesající zájem mládeže o sport 

 Odchody hráčů do klubu HC 

Vítkovice 

 Ekonomická krize 

 Zranění klíčových hráčů 

 Odchod sponzora 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Ze SWOT analýzy je zřejmé, že hokejový klub má kvalitní zázemí a co se týká 

financí, tak hlavního sponzora a podporu města. Jednotlivé týmy jsou stabilizované, u staršího 

dorostu došlo k postupu do nejvyšší soutěže a u jiných oddílů hrají hráči ve středu tabulky. 

Slabou stránkou i hrozbou se jeví nezastoupení oddílů v nejvyšších soutěžích a lokální kluby, 

které mohou odebírat hráče Porubskému hokeji. Příležitosti vidím ve vytvoření ženského 

hokejového oddílu a vylepšení výchovy mládeže s čímž souvisí i postupy do vyšších soutěží  

a získání potencionálních nových sponzorů.    
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4. Organizační struktura a financování sledovaného klubu 

4.1 Organizační struktura a právní forma  

Hokejový klub HC RT TORAX PORUBA, o.s. i HC RT TORAX PORUBA 2011, 

o.s. má právní formu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružení vzešla        

za účelem provozování v oblasti ledního hokeje. Klub HC RT TORAX PORUBA                  

je nezávislou suverénní právnickou osobou, zaměřuje se na děti a mládež. HC RT TORAX 

PORUBA 2011 se zaměřuje na seniorský hokej. 

Činnost HC RT TORAX Poruba, o.s. je založena především na práci s dětmi školního 

věku. Žákovská mužstva 3. – 8. tříd jsou účastníky nejvyšších soutěží pořádaných 

Moravskoslezským hokejovým svazem. Všechna žákovská mužstva se pravidelně umisťují    

na předních místech průběžných tabulek. Mužstvo mladšího dorostu postoupilo do extraligy 

mladšího dorostu, starší dorost a kategorie juniorů ligy své věkové kategorie. Vedení             

se zaměřuje na kvalitní práci s mládeží, zajištění finančních podmínek pro chod jednotlivých 

oddílů, dohlíží na návaznost hráčů a doplňování mezi jednotlivými kategoriemi a optimalizuje 

vzdělávání – hokej (spolupráce se školami). 

 

Obrázek č. 4.1 Logo hokejového klubu HC RT TORAX Potruba 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle webových stránek klubu. 
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Obrázek č. 4.2 Organizační struktura mládežnického hokejového klubu 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu. 
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Občanské sdružení řídí výkonný výbor ve složení: 

Obrázek č. 4.2 Složení výkonného výboru hokejového klubu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.1.1 Činnosti a náplň práce jednotlivých složek organizační struktury  

Valná hromada 

Valná hromada se zaměřuje na projednávání zpráv o činnosti hokejového klubu           

a hospodaření klubu, právech, závazcích, interních směrnicích a stavu majetku. K účinnosti 

valné hromady patří i projednávání a schvalování rozpočtu na nadcházející období, rozhoduje 

o výši klubových příspěvků a volí členy do výkonného výboru klubu. Výkonným orgánem 

valné hromady je výkonný výbor klubu, který je pověřen řízením klubu, zabezpečujícím 

plnění úkolů klubu mezi jednotlivými valnými hromadami.  

Výkonný Výbor  

Výkonný výbor hokejového klubu je hlavním zajišťovatelem kvalitního fungování       

a naplňuje předem stanovené cíle, rozhoduje o podstatných náležitostech, pokud nejsou 

v pravomoci valné hromady. Projednává svěřené věci valnou hromadou a náležitosti, které 

vyplývají ze stanov, organizuje a řídí hospodářskou činnost klubu a předkládá dokumenty pro 

valnou hromadu, které se dotýkají zejména finančních záležitostí. Představitelé výkonného 

Tomáš Häring 

Štefanka Ivo Rychnovský Tomáš 

Miroslav Malík 

Demel Jiří 
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výboru se obecně schází minimálně jednou za rok, u HC RT TORAX Poruba se představitelé 

setkávají častěji, jelikož důležitých záležitostí na projednávání je dostatek. Výkonný výbor    

se skládá  z předsedy, místopředsedy a třech dalších členů a graficky je znázorněn na obrázku 

č. 4.2. 

Předseda výkonného výboru Tomáš Häring  

Předseda klubu působí jako koordinátor mezi hlavními sponzory a hokejovým klubem. 

Projednává veškeré náležitosti dotýkající se finančních prostředků, jelikož působí jako 

jednatel ve společnosti RT TORAX Ostrava. Tato společnost je v samotném názvu klubu        

a finančně se podílí nejvyšší částkou na financování.  

Místopředseda Miroslav Malík  

            V hokejových oddílech je oprávněn jednat za předsedu klubu v případě jeho 

nepřítomnosti.  Je zástupce předsedy výkonného výboru a vypomáhá s bezproblémovým 

chodem jednotlivých oddílů. Taktéž dohlíží na finanční zabezpečení klubu a má přístup 

finančním prostředkům.  

Členové výkonného výboru Tomáš Rychnovský, Ivo Štefanka a Jiří Demel 

             Jejich činností je podílet se na vedení klubu z hlediska sportovního i ekonomického. 

Kromě výše zmiňovaného zabezpečuje Tomáš Rychnovský mládež a veškeré aktivity okolo 

ní, Ivo Štefanka vypomáhá v oblasti rekreační, kulturní a volnočasové. Jiří Demel se orientuje 

v otázkách zdravotnictví (lékaři, terapeuti, maséři). 

Generální manažer Pavel Hinner 

              Hlavní činností a úkolem je zabezpečit bezproblémový chod občanského sdružení                    

a správných způsobem komunikovat s ostatními členy výkonného výboru. Pro jednotlivé 

sportovní třídy a skupiny se snaží získávat finanční prostředky, dále pak vede jednání             

s potencionálními sponzory a vyjednává budoucí podmínky pro oboustrannou spokojenost. 

Také dohlíží na finanční stránku klubu a spolurozhoduje o výši členských příspěvků. 

Generální manažer je koordinátorem mezi hlavními představiteli klubu, navrhuje koncepci 

klubu a snaží se zviditelňovat klub na všech úrovních. Vede systém práce svým myšlenkovým 

jednáním a zadává úkoly, které pomáhá prosazovat a časem je vyhodnocuje.   
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Sekretariát Lidvína Cviertnová 

Sekretariát zajištuje veškerou administrativní agendu, slouží také jako zdroj informací 

pro rodiče, trenéry, hráče a veřejnost. Sekretářka působí zároveň jako účetní a shromažďuje 

veškeré doklady potřebné k účetnictví. Úzce spolupracuje se správcem webových stránek        

a spolu operativně řeší události, které se objevují na webových stránkách hokejového klubu    

i veřejnosti (např. rozpis tréninků, mistrovských utkání, termíny výplat, aktuality, zajištění 

pořadatelské služby, doprava, rozhodčí a jiné). V určitých záležitostech působí jako mluvčí 

hokejového klubu a komunikuje s hokejovým svazem i jinými hokejovými kluby a oddíly.   

Revizní komise 

Revizní komise plní funkci kontrolního orgánu z hlediska financí a hospodaření. U HC 

RT TORAX Poruba skládá se ze tří členů Tomáše Valdera, Martina Peslara a Martina 

Brančíka. 

Komise mládeže 

Vypracovává koncepci tréninkových a metodických plánů. Komise organizuje 

setkávání trenérů jednotlivých oddílů a společně budují strategii, systém hry i cíle na daný 

rok. Dalším úkolem komise je náborová činnost malých hokejistů a vyhledávání 

potencionálních talentů u okolních hokejových klubů. U Porubského hokejového klubu          

je komise mládeže tříčlenná a skládá se z předsedy (Jan Žídek) a dvou místopředsedů (Adam 

Bagar, Jaroslav Landecký). Předseda komunikuje se zástupci školských zařízení, řeší otázky 

vzdělávání a sleduje výsledky žáků, které projednává s rodiči a trenéry. Je v podstatě 

koordinátorem mezi hokejovým klubem a školským zařízením a jeho snahou je optimalizace 

mezi vzděláváním a sportováním.  Komise zprostředkovává výměny, hostování a přestupy ve 

všech mládežnických kategoriích.    

Trenéři a asistenti  

Představitelé porubského hokej se snaží hledat takové trenéry, kteří mají pozitivní 

vztah k dětem. Dalším důležitým aspektem je to, že trenérskou základnu tvoří bývalí aktivní 

hráči, což jistě pozitivně ovlivňuje děti na ledové ploše, jelikož děti na trenéry pohlížejí jako 

na osobnosti. Úkolem je připravit hráče jednotlivých kategorií pro utkání po stránce fyzické, 

technické a psychické. Trenéři jsou odborně a pedagogicky vzdělaní, mají trenérské licence, 

které je opravňují k trenérské činnosti. Komunikují s rodiči a vedoucími jednotlivých oddílů    
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a hledají optimální řešení pro danou problematiku, která se může dotýkat sportu, zdraví, školy 

či interpersonálních vztahů. Důležitým cílem je motivovat děti k zdravému životnímu stylu     

a formou sportu bojovat proti negativním jevům dnešní doby. 

Vedoucí mužstev 

Jedná se o zástupce z řad rodičů, kteří pomáhají zabezpečit vše potřebné pro potřeby 

konkrétního oddílu.  Jak jsem zmínil výše, komunikují s trenéry, rodiči a vedením klubu. 

Rodiče 

Úkolem je nastavit životní dráhu mladého hokejisty tak, aby docházelo nejen ke 

sportovním ale i vzdělávacím cílům. Mnoho rodičů vidí své potomky jako profesionální hráče 

a na vzdělání často zapomínají. Optimální řešení je třeba hledat společně s trenérem 

konkrétního oddílu. Formou prevence sportu snižovat negativní jevy (drogy, počítače, 

kriminalita), které mohou dopadnou na jejich dítě. 

 

Hráči  

Jejich úkolem je podávat co nejkvalitnější výkony na hřišti, důsledně plnit stanovené 

úkoly a rozvíjet své hráčské dovednosti. Zároveň ke svému věku podávat i dobré výsledky ve 

škole. Jejich povinností je spolupracovat s vedením oddílu (trenér a vedoucí) a důstojně 

reprezentovat klub jak na hřišti tak i mimo něj.  
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4.2 Financování hokejového klubu HC RT TORAX Poruba 

4.2.1 Příjmy v sezoně 2011/2012 

Tabulka č. 4.1 Příjmy RT TORAX Poruba v sezoně 2011/2012 

č. Organizace Účel Částka v Kč 

1. ČSLH SCM * Sport.centra mládeže 260 200 

2. ČSLH mládež ** Talentovaná mládež 50 000 

3. ČSLH ST *** Trenér žák. mužstev 110 400 

4. Dary   300 000 

5. Úmo Poruba Dotace 400 000 

6. SMO Granty, dotace 2 039 000 

7. Klubový příspěvek  1 500 000 

8. Vstupné  40 000 

9. Členské příspěvky  228 200 

10. Hostování, prodeje hráčů  55 000 

11. Příjmy celkem  4 982 800 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu. 

 

Vysvětlivky: 

*       Zařazeny kluby, které hrají extraligu juniorů a dorostu. 

**     Zařazeny klubu, které hrají nejvyšší soutěže pořádané Českým svazem ledního hokeje. 

***   Český svaz ledního hokeje – Sportovní třídy. Zařazeny kluby, které jsou zařazeny do       

         projektu MŠMT.  
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Graf č. 4.1 Celkové příjmy hokejového klubu v sezoně 2011/2012 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tabulka č.4.2 Příjmy z členských příspěvků u jednotlivých oddílů 

č. Mužstvo Soutěž počet žáků členské příspěvky celkem Kč 

1. Přípravka  65 500,-/ měsíc 32 500 

2. 3. třída Přebor ml. přípravek 23 1.200,-/měsíc 27 600 

3. 4.třída přebor st. přípravek 20 1.200,-/měsíc 24 000 

4. 5.třída přebor st. přípravek 19 1.200,-/měsíc 22 800 

5. 6.třída žákovská liga 19 1.200,-/měsíc 22 800 

6. 7.třída žákovská liga 19 1.200,-/měsíc 22 800 

7. 8.třída žákovská liga ČR 17 1.200,-/měsíc 20 400 

8. Mladší dorost Extraliga liga ČR 24 1.200,-/měsíc 28 800 

9. Starší dorost liga dorostu ČR 25 500,-/měsíc 12 500 

10. Junioři liga juniorů ČR 28 500,-/měsíc 14 000             

  Celkem  259  228 200 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu. 
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4.2.2 Výdaje RT TORAX PORUBA v sezoně 2011/2012 

Tabulka č.4.3 Výdaje RT TORAX Poruba v sezoně 2011/2012 

č. Organizace Účel Částka v Kč 

 1. Nájem ledové plochy             2 044 000  

 2. Pronájem neb. prostor                522 000     

 3. Strava                  60 000 

 4. Doprava             1 082 000     

 5. Rozhodčí Dotace               348 500     

 6. Výstroj a výzbroj Granty, dotace               327 000 

 7. Mzdy (OSVČ)                800 000   

8. Pitný režim                  15 000   

9. Výdaje celkem             5 198 500 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu. 

Graf č. 4.2 Celkové výdaje hokejové klubu v sezoně 2011/2012 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka č.4.4 Výdaje u jednotlivých oddílů za pronájmy v Kč 

č. Mužstvo pronájem ledové plochy Pronájem nebytových prostor 

1. Přípravka 87 000 40 000 

2. 3.třída 205 000 42 000 

3. 4.třída 205 000 45 000 

4. 5.třída 210 000 45 000 

5. 6.třída 215 000 45 000 

6. 7.třída 215 000 45 000 

7. 8.třída 220 000 50 000 

8. 9.třída 222 000 50 000 

9. Dorost 225 000 80 000 

10. Junioři 240 000 80 000 

  Celkem 2 044 000 522 000 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu. 
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Tabulka č.4.5 Výdaje u jednotlivých oddílů za položky spojené se sportovní činností v Kč 

č. mužstvo 

trenér 

licence OSVČ, Kč 

výstroj a 

výzbroj rozhodčí doprava 

1. přípravka 

1 trenér 

B, 

3 trenéři 

C  40 000 4 000 16 000 

2. 3.třída B  25 000 16 500 48 000 

3. 4.třída B  25 000 22 000 35 000 

4. 5.třída B  25 000 22 000 35 000 

5. 6.třída B  28 000 23 000 75 000 

6. 7.třída A  28 000 23 000 75 000 

7. 8.třída A  28 000 29 000 68 000 

8. 9.třída A  28 000 29 000 68 000 

9. dorost B  40 000 49 000 312 000 

10. junioři A  60 000 131 000 350 000 

 Celkem  800 000 327 000 348 500 1 082 000 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací klubu. 
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5. Výsledky výzkumného šetření  

5.1 Shrnutí z hlediska cílů 

Hlavním cílem vedení klubu HC RT TORAX PORUBA, o.s. je práce s dětmi              

a mládeží. Pod odborným vedením trenérů klubu jsou organizovány tréninky, soustředění       

a ostatní činnosti související s ledním hokejem. O dobré práci svědčí skutečnost, že členské 

základna klubu se rozšiřuje a tím patří klub mezi jedny z největších s mládežnickou 

základnou v republice.    Je to rovněž zásluhou dosahovaných výsledků, kdy se řadí na přední 

místa v České republice. Dalším cílem je vytvořit návaznost porubským juniorům                  

na seniorský hokej a umožnit mladým hráčům pokračovat ve své hokejové kariéře. Postupně 

by se měli tito mladí hráči začít prosazovat  vedle zkušených hráčů v seniorském hokeji. Toto 

by měla být motivace pro další mladé spoluhráče klubu. Ve sportovní oblasti si organizace 

klade za cíl především poskytovat oddílům co nejlepší sportovní podmínky – kvalitní trenéry, 

modernizace nářadí  a náčiní, dostupnost rehabilitačních a regeneračních služeb, čistota toalet, 

sprch a možnosti občerstvení. Hlavní snahou je tak lepší komfort jak pro sportovce, tak 

diváky. Podpora mládeže v tělovýchově a sportu. Především jde o spolupráci občanského 

sdružení s ostravskými základními školami a středními školami. Cílem jednotlivých 

sportovních oddílů je větší zapojení mládeže do sportovní činnosti a následný výběr                

a výchova mladých sportovních talentů. U ekonomických cílů jde především o udržení 

kvalitní spolupráce s městem Ostrava, městským obvodem Poruba a společností Sareza, které 

jsou velmi důležitým finančním zdrojem, bez které by sdružení složitě ve své činnosti dále 

pokračovalo. Důležitým cílem je snižovat náklady na provoz a ušetřené finanční prostředky 

využít            na samotnou sportovní činnost. Mezi cíle HC RT TORAX PORUBA a také HC 

RT TORAX PORUBA 2011 patří získávání nových finančních zdrojů, zejména nových 

sponzorů a následně také udržení stávajících sponzorů. Co se týká stávajících sponzorů, 

snahou jednotlivých sdružení je prohloubit a rozšířit vzájemnou spolupráci se sponzorskými 

subjekty.  

5.2 Shrnutí z hlediska příjmů  

Příjem v sezoně 2011/2012 byl 4 982 800,-Kč. Z grafu č. 4.1 je patrné,                       

že nejdůležitějším podporovatel ledního hokeje se stalo Statutární město Ostrava, velmi 

výrazně finančně napomáhá hokejovému klubu. V sezoně 2011/2012 to bylo částkou 

2 039 000,-Kč. Není možno brát automaticky tyto finance, je za nimi vidět práci 
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managementu klubu, jelikož       se jedná o dotace, o které žádá mnoho sportovních organizací 

a klubů. Zde vidím velký přínos pro mládežnický hokej, jelikož se management klubu může 

orientovat v grantech a dotacích nejen z města, ale může se pokusit získat finance i z jiných 

grantů a dotací. Příkladem a výzvou může být dotace z Moravskoslezského kraje, grant 

významných společností, které každoročně vypisují finanční výpomoc (ČEZ, Mittal Steel, 

OKD) anebo se pokusit získat finanční výpomoc ze Sociálních fondů, fondů Evropské Unie, 

přeshraniční spolupráce či z Regionálních operačních programů. Není jednoduché získat 

finance z těchto zdrojů, ale vzhledem ke kontaktům, možnostech a schopnostech bych výše 

zmiňované hokejovému klubu doporučil. Domnívám se ovšem, že je zapotřebí navázat 

určitou hlubší spolupráci  se školami ať už základními, tak středními.  

Výhodou a částečně i nevýhodou porubského hokeje je jeho sídlo, které má v Ostravě. 

Výhodu spatřuji v možnostech sponzorských či reklamních, jelikož Ostrava nabízí vícero 

potencionálních sponzorů než menší města. Nevýhodou však je, že se v hlavním městě 

Moravskoslezského kraje nachází mnoho různých klubů a organizací a možnost získání 

finančních prostředků se tím zmenšuje. Velkým konkurentem v oblasti ledního hokeje je klub 

HC Vítkovice, který sídlí ve stejném městě a má navíc hluší a výsledkově výraznější historii.   

Další z výrazných podporovatelů ledního hokeje v Porubě je městský obvod Poruba, který 

dlouhodobě podporuje lední hokej a nabízí tím obyvatelům městského obvodu nejen 

sportovní ale i kulturní vyžití. Jedná se především o mužský hokej HC RT TORAX 2011, 

který je v bakalářské práci zmíněn jen povrchně, ale spadá pod stejný název jako mládežnický 

hokej HC RT TORAX. V sezoně 2011/2012 činila podpora ze strany městského obvodu 

400 000,-Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že město Ostrava i městský obvod Poruba 

podporuje lední hokej na vysoké úrovni a to i přesto, že ne každý rok hrají jednotlivé oddíly 

nejvyšší soutěže. Domnívám se, že vedení hokejového klubu zdárně komunikuje i vyjednává 

s představiteli z řad města i obvodu a společně najdou vždy dostatek finanční podpory.  

Ekonomická krize, která se objevila celorepublikově na sportu je vidět na dotacích 

z Českého svazu ledního hokeje. Příjmy činily celkem 420 600,-Kč (na mládež 50 000,-Kč, 

na trenéry žákovských družstev 110 400,-Kč a sportovní centra mládeže 260 200,-Kč), což je 

dle informací z klubu 20% úpadek oproti minulým rokům. Jelikož se v ledním hokeji 

pohybuji celý život, vím, že v jiných klubech je podpora ze strany ČSLH daleko menší. 

Myslím, že částka je vzhledem k jiným klubům nadprůměrná, na druhou stranu pochopím 

vedení klubu HC TORAXU, který by požadoval pro svou mládež více. 
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Dary jsou vítanou příjmovou položkou, kterou podporují zejména rodiče hokejový 

klub a ve zmiňované sezoně to byla částka 300 000,-Kč.. Jedná se většinou o podnikatele, 

jehož dítě hraje v Porubě lední hokej. Vstupné je na minimální úrovni, jelikož mládežnický 

hokej tolik diváky nepřitahuje, zejména pokud se nehraje nejvyšší soutěž. Diváci jsou tvořeni 

převážně z řad rodinných příslušníků a příjem 40 000,- Kč je až na výjimky průměrný 

hokejový standart. Vzestupný charakter mají členské příspěvky, jelikož s cenami za pronájem 

ledu a energií musí růst také členské příspěvky. Výše členských příspěvků ukazuje tabulka č. 

4.2. Členské příspěvky byly 228 200,-Kč. Nejvyšší příjem do pokladny putuje od těch 

nejmenších dětí – přípravky, ale je to dáno množstvím dětí, kdy v sezoně 2011/2012 zde bylo 

65 dětí. Měsíční částka pro rodiče činní 500,-Kč, stejné je tomu u dorostu a juniorů. Mezi 3.    

a 7. třídou je částka pro rodiče 1200,-Kč/měsíc. Finanční výdaj se nemusí zdát vysoký, ale 

chci podotknout, že hokejovou výstroj a výzbroj často rodiče dětem zakupují, což jsou pro 

rodiče náklady navíc. S tím jak dítě roste, se musí cca co dva roky kupovat výstroj nová nebo 

postarší, záleží na finančních možnostech rodičů. Hostování a prodej hráčů je na slabé úrovni, 

je to dáno tím, že oddíly nehrají nejvyšší soutěže a tudíž je tabulková cena za hráče 

minimální. Pokud by se podařilo vychovávat kvalitní hráče, může se položka z výše 55 000,-

Kč mnohonásobně navýšit.          

Za slabou část příjmů považuji příjmy z kulturních akcí, které nepřinášejí klubu žádnou 

finanční částku. Domnívám se, že je možné uspořádat dostatek kulturních akcí, které mohou 

hokejovému klubu pomoci. Jistě se nebude jednat o závratné finanční částky, ale určitý příjem 

by bylo možno zaregistrovat. Doporučuji uspořádat plesy, zábavy, Mikulášskou show a jiné 

atrakce jak pro děti, tak pro dospělé. Rovněž doporučuji managementu spolupráci s městem     

či obvodem, které je hokejovému dění pozitivně nakloněno a jistě by se stalo i partnerem pro 

organizaci těchto kulturních akcí.       

5.3 Shrnutí z hlediska výdajů  

Celkové výdaje hokejového klubu v sezoně 211/2012  byly 5 198 500,-Kč.  Celkové 

výdaje tedy byly o 215 700,-Kč vyšší než celkové příjmy. Z grafu č. 4.2 vyplývá, že nejvyšší 

výdajovou položkou je nájem za ledovou plochu, který činí 2 044 000,-Kč. S touto výdajovou 

položkou nejde hýbat, jelikož hokej se hraje na ledě, který k tomuto sportu patří a i zde platí, 

čím více je hráč na ledě, tím jeho výkony stoupají.  Není tedy možné upustit od tréninkových 

procesů na úkor financí. Nejvyšší část výdajů u jednotlivých oddílů zaujímají junioři 

(240 000,-Kč), je to dáno tím, že vzhledem ke svému věku mohou trénovat častěji, i třikrát 
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denně. Žáci 3. a 4. třídy nemohou na ledě trávit tolik času, tudíž i výdaje na jejich pobyt        

na ledě stojí hokejový klub 205 000,-Kč. Zimní stadion spadá pod společnost Sareza s.r.o., 

která stadion provozuje. Společnost Sareza je významným podporovatelem ledního hokeje      

a z její strany dochází k úlevám za pronájem. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jaká je finanční 

vzájemná vazba mezi porubským hokejem a společností Sareza.   

Doprava je druhou nejvyšší výdajovou položkou a činí 1 082 000,-Kč. Tato částka                

se vyskytuje ve všech sportovních kláních i odvětvích a vedení hokejového klubu s nimi musí 

počítat. Výše poplatků se odvíjí od úrovně soutěže, který daný oddíl hraje. Pokud oddíl hraje 

soutěž celorepublikovou, jsou náklady na dopravu vyšší nežli soutěž regionální.  

V následujícím ročníku např. dorostenci postoupili do nejvyšší soutěže a náklady na dopravu 

budou jistě vyšší. Velké rozdíly se vyskytují u jednotlivých kategorií, kdy např. výdaje          

na dopravu u žáků 5. třídy byly 35 000,-Kč, tak u juniorů to bylo 350 000,-Kč. Jednotlivé 

náklady na dopravu jsou zaznamenány v tabulce č. 4.5.   

V letním období, kdy se hráči připravují na sezonu, musí klub počítat s výdaji             

za pronájmy (tělocvičny, hřiště, stadion). Jedná se většinou o tělocvičny, které spadají pod 

školská zařízení. Nevýhodou je, že klub nemá optimální domluvu se ZŠ a musí platit velmi 

vysoké částky za pronájem. V zimních měsících se jedná o pronájem za posilovnu                  

a regenerační zařízení (sauna, bazén), které je umístěno přímo v areálu zimního stadionu 

v Porubě. Za určitý komfort, kdy hráči nemusejí dojíždět na jiné místo, se platí vyšší finanční    

částkou. Další pronájmy vycházejí z místností, ve kterých pobývají všichni trenéři, oddíly, 

vedení klubu i sekretariát. Ve zmiňované sezoně činila částka za pronájmy 522 000,-Kč. U 

pronájmu nebytových prostor nejsou výrazné rozdíly jako u jiných položek, např. výdaje na 3. 

třídu jsou ve výši 42 000,-Kč, u juniorů je to částka 80 000,-Kč.     

Velmi výraznou položkou jsou platy trenérů, které byly 800 000,-Kč. Trenéři jsou 

vedeni jako OSVČ.  U této částky vždy záleží, zda si jednotliví trenéři danou odměnu 

zaslouží, zda nejsou drazí, zda jejich výkony odpovídají, zda a čím jsou pro klub důležití. 

S odměnami také souvisí postavení v tabulce a konečné umístění, kdy mohou být trenéři 

individuálně finančně ohodnoceni.  

Výstroj a výzbroj, kterou využívají všechny hokejové oddíly jak děti, tak mládež, patří 

k důležitým ochranným pomůckám v ledním hokeji. Výdaje činily 327 000,-Kč. Z daného 

čísla je patrné, že vedení vynaložilo dostatek financí na nákup či opravu výstroje. Nová či 

opravená výstroj je dobrým signálem pro rodiče dětí, jelikož samotní rodiče nemusejí 
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vynakládat tolik finančních prostředků do rozvoje potomků (rodiče platí členské příspěvky). 

Finanční rozdíly mezi jednotlivými oddíly ukazuje tabulka č. 4.5.  

Stejně jako poplatky za startovné musí hokejový klub počítat i s výdaji na rozhodčí, 

které jsou určeny Českým svazem ledního hokeje. Tyto částky se vyskytují ve všech 

sportovních odvětvích a vedení hokejového klubu s nimi musí počítat. V sezoně 2011/2012 

činily výdaje na rozhodčí 348 500,-Kč. Finanční rozdíly mezi oddíly jsou výrazné, jelikož       

u některých kategorií si vystačí dva rozhodčí (žactvo) a u některých jsou zapotřebí čtyři 

rozhodčí - junioři (dva hlavní, dva postranní). Např. u 3. třídy byly výdaje ve výši 16 500,-Kč, 

u juniorů to bylo 131 000,-Kč. Stravné na zápasech i pitný režim nejsou vzhledem                  

k jiným výdajům vysokou finanční záležitostí, za celý rok byly výdaje na dané položky ve 

výši 75 000,-Kč. 
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5. Závěr 

HC RT TORAX Poruba, o.s. je občanské sdružení, jehož náplní je provozování                       

a organizování sportovního odvětví – ledního hokeje, který centrálně řídí Český svaz ledního 

hokeje se sídlem v Praze. Hokejový klub disponuje kvalitním rozpočtem, má mnoho mladých 

a perspektivních hráčů s kvalitním herním zázemím. V managementu jsou převážně bývalí 

hráči ledního hokeje, kteří mají k lednímu hokeji pozitivní vztah a snaží se ho vést, jak 

nejlépe dovedou.  

V koncepci porubského hokeje počítám především s uchováním společnosti RT 

TORAX, Statutárním městem Ostrava a Úřadem městského obvodu Poruba, jakožto 

významných partnerů. Dalšími partnery, kteří finančně podporují zejména tým mužů pod 

názvem HC RT TORAX 2011, o.s. mohou finančně výpomoci i mládežnickému hokeji. 

Vedení by mělo oslovit stávající dlouhodobé partnery a to o finanční částky patřičně ponížené 

oproti stávajícím smlouvám na úkor týmu mužů. Navrhuji příklady – Alumont plast, částka 

50.000,- Kč, Bystroň zateplení, částka 50.000,- Kč, VOSTAV Morava, částku 20.000,- Kč      

a Gyps - Servis plus INSTAL SERVIS částkou každý 10 000,-Kč. 

I v nadcházející sezóně 2013/2014 nelze počítat s velikášstvím a musí se počítat s tím, 

že udržení či navýšení finančních prostředků bude složitou záležitostí. Alfou a omegou bude 

především udržení i získání stabilních partnerů klubu a pokus o získání větší částky, než        

je výše uvedeno. Dalším úkolem je získat do Poruby další sponzory i menšího rázu. Smlouvy 

by však měly být již uzavírány v průběhu měsíců května – srpna aby bylo možno vytvořit 

rozpočet pro soutěže. Při porovnání příjmové a výdajové stránky klubu vychází při současném 

stavu jednoznačný deficit ve výši 215 700,-Kč, především vinou výdajů na trenérské mzdy, 

dopravu a nákupu hokejové výstroje a výzbroje. Lední hokej není levnou záležitostí, ale 

pokud chce hokejový klub hrát soutěže s uspokojivým výsledkem, musí vedení finanční 

rozpočet naplnit. 

Ze SWOT analýzy je zřejmé, že hokejový klub má pozitivní výhledy do budoucna. 

Jednotlivé týmy jsou stabilizované, u staršího dorostu došlo k postupu do nejvyšší soutěže a u 

jiných oddílů hrají hráči ve středu tabulky (vyjma mladšího dorostu, kdy tým sestoupil 

z nejvyšší soutěže). Z výsledků zkoumání vyplynulo, že klub ukončil sezonu 2011/2012        

ve ztrátě ve výši 215 700,-Kč. Z vedení hokejového klubu mám informace, že v minulé 

sezoně se podařilo deficit zacelit. Konkrétní doporučení pro vylepšení situace jsem uváděl 

průběžně, ještě bych rád zmínil investice ať časové, tak finanční do mladých nadějných hráčů, 
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kteří vycházejí z mládežnické základny. Velkou výhodu považuji zájem městského obvodu     

o lední hokej a každoroční poskytování dotací pro hokejový klub. Management klubu získal 

na dotacích a grantech celkově 2 439 000,-Kč a k tomu výhody u společnosti Sareza. Pokud 

se vedení dokáže orientovat v dotacích a grantech jsou jednou z možností navýšení finančních 

prostředků finance z Moravskoslezského kraje, Regionálních operačních programů, grantů 

z Evropské Unie či akcí z přeshraniční spolupráce.  

V bakalářské práci jsem se snažil poukázat na hokejové prostředí s důrazem               

na organizační strukturu a finanční problematiku. V práci jsem analyzoval také managementu 

hokejového klubu HC RT TORAX, který má formu občanského sdružení a působí ve všech 

věkových kategoriích.  

V teoretické části bakalářské práce jsem charakterizoval základní pojmy, které souvisí 

s tématem a jsou nedílnou součástí praktické části. V další části jsem analyzoval možnosti 

financování v oblasti sportu v podmínkách České republiky. Ke zpracování bakalářské práce 

jsem využil literaturu a internetové zdroje, které byly dostupné v  podobě teoretické                 

i praktické formou informací z klubu.   

V části praktické jsem se věnoval vlastnímu šetření sledovaného hokejového klubu      

a zaměřil se na charakteristiku, počínaje historií klubu k organizační struktuře až po 

financování. Konkrétnější analýzu jsem věnoval činnostem členů HC RT TORAX Poruba, 

sportovním i ekonomickým cílům a SWOT analýze. V bakalářské práci jsou naznačeny 

příjmy a výdaje, které jsou přehledem o základním hospodaření sportovního klubu v sezoně 

2011/2012. V následující kapitole jsem vyhodnotil poznatky a naznačil možnosti doporučení 

pro hokejový klub z hlediska sportovního i ekonomického. Při zpracování bakalářské práce 

jsem využil metodu rozhovoru s představiteli hokejového klubu a metodu analýzy.  

Cíl bakalářské práce byl splněn. Práce bude předložena vedení hokejového klubu         

a bude záležet na nich, zda informace obsažené v práci budou dále analyzovat. Věřím, že ano, 

jelikož mi ochotně poskytli potřebné informace již během zpracování bakalářské práce.  
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Seznam zkratek 

ČSLH - Český svaz ledního hokeje 

ČSLH ST – Český svaz ledního hokeje – Sportovní třídy 

ČSLH SCM - Český svaz ledního hokeje -Sportovní  centrum mládeže 

ČSTV - Český svaz tělesné výchovy 

DHIM - Drobný hmotný investiční majetek 

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NIF - Nadační investiční fond 

TJ  -  Tělovýchovná jednota 

ZS -  Zimní stadion  



 

 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byl seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

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

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

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

Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

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

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

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

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

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne …………… 

……………………………… 

                                  jméno a příjmení studenta 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

 

…………………………………. 



 

 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Partneři hokejového klubu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 1 - Partneři hokejového klubu  

 

 

                      

 

 

                      

                     

                              

               

                   


