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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá podporou mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni 

v Praze, který provozují sportovní kluby a tělovýchovné spolky. Podporou 

mládeţ nického fotbalu je myšleno vše, co je potřeba k zajištění dostupnosti fotbalu pro 

děti a mládeţ . Hlavními cíli práce je popsat podporu mládeţ nického fotbalu 

na amatérské úrovni, objevit a porozumět reálným problémům, se kterými se kluby 

při provozování mládeţ nických týmů potýkají a porovnat cíle organizací poskytující 

mládeţ nickému fotbalu podporu s cíli samotných klubů. První část práce je věnována 

teoretickému rámci, především teorii Street-level bureaucracy Michaela Lipskyho. 

Hlavní myšlenkou této teorie je, ţ e pracovníci veřejných sluţ eb tzv. linioví pracovníci 

mají velký vliv na vykonávání své profese, protoţ e přicházejí do přímého kontaktu 

s občany, kterým sluţ by poskytují. V činnosti liniových pracovníků se často objevují 

problematické indikátory a konflikty cílů, které Lipsky definuje. Záměrem práce je 

zjistit, jestli se tyto indikátory a konflikty cílů objevují i u pracovníků fotbalových 

klubů. V rámci výzkumné části práce bylo provedeno 11 polostrukturovaných 

rozhovorů. Pět rozhovorů se zástupci organizací poskytujících podporu a šest 

s pracovníky vybraných fotbalových klubů. Rozhovory s pracovníky klubů byly pouţ ity 

k vypracování šesti případových studií zaměřených na podporu mládeţ nického fotbalu 

v konkrétních praţ ských klubech. Výsledky práce přinášejí podrobný popis podpory 

klubů provozujících mládeţ nické týmy, přehled problémů klubů při práci s mládeţ í a 

nedostatky současného nastavení podpory z pohledů zkoumaných klubů. Kromě toho 

jsou zjištění z případových studií porovnána s myšlenkami Lipskyho teorie. 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with The Support of youth football at the amateur level in 

Prague. Youth football is run by sports non-profit organizations. The support of youth 

secures the availability of football for children and youth. The main aims of this thesis 

is to describe the support of youth football at the amateur level, to discover and 

understand the real problems that clubs face in running youth teams, and to compare the 

goals of organizations providing the support of youth football with the goals of clubs 

themselves. The first part is devoted to the theoretical framework. Theory of Street-



 
 

 

level bureaucracy by Michael Lipsky predicts that mainly public service workers, the 

street-level bureaucrats, have a great influence on the performance of their profession, 

because they interact directly with citizens in the course of their jobs. Problem 

indicators and conflicts of goals are often in street-level bureaucrats work. The intention 

of this thesis is to find out if there are typical problematic indicators of activities 

of street-level bureaucrats in the Support of youth among public service workers 

of football clubs. The second intention associated with theory is to find out whether 

there is a conflict of goals between the clubs and youth football support organizations. 

To investigate problematics of youth football 11 semi-structured interviews were 

conducted. Five interviews were conducted with representatives of youth football 

support organizations. Six interviews with public service workers of selected football 

clubs were conducted to find out typical problematic indicators in the Support of youth 

in specific football clubs in Prague. The results of the research provide a detailed 

description of the support for youth clubs, youth club issues, and shortcomings in 

current support settings from the clubs' views. In addition, case study findings are 

compared to Lipsky's theory. 
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Podpora mládeţ nického fotbalu, teorie liniových pracovníků, financování sportu 

na amatérské úrovni, sportovní neziskové organizace, případové studie, problémy 

sportovních klubů.  
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Úvod 

Téma této bakalářské práce je podpora mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni 

na území hlavního města Prahy. Pod pojmem podpory mládeţ nického fotbalu si nelze 

představit jen finanční zajištění týmu, i kdyţ  je její velmi důleţ itou součástí. K podpoře 

mládeţ nického fotbalu patří vše, co je potřeba k zajištění dostupnosti fotbalu pro 

mladou generaci. Mládeţ nický fotbal na amatérské úrovni je provozován především 

sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami (dále SK a TJ), které po právní stránce 

spadají pod neziskové organizace, pod spolky. V práci se zaměřuji na popis podpory 

mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni v Praze, na objevení a porozumění reálným 

problémům fotbalových klubů při provozování mládeţ nických týmů a na porovnání cílů 

organizací poskytujících podporu mládeţ nickému fotbalu s cíli samotných klubů.  

Hlavním teoretickým konceptem aplikovaným v této práci je teorie Michaela 

Lipskyho Street level burrueacracy. Teorie se zabývá rolí tzv. liniových pracovníků, 

které představují pracovníci veřejných sluţ eb. Dle Lipskyho je pro liniové pracovníky 

typické, ţ e přicházejí do přímého kontaktu s klienty a tím pádem mají velký vliv 

na rozhodnutí při vykonávání své profese (Lipsky, 1980, s. 3). Vlastnosti liniových 

pracovníků vykazují i představitelé fotbalových klubů na amatérské úrovni. Ve své 

teorii Lipsky popisuje typické problematické indikátory pro práci liniových pracovníků, 

mezi které patří nedostatek zdrojů, přetíţ ení a nejednoznačnost role. Mimo to definuje 

i konflikty cílů, které se vyskytují mezi centrálními organizacemi a pracovníky niţ ších 

úrovní. Záměrem práce je ověřit, zda se problematické indikátory dle Lipskyho 

vyskytují i v práci pracovníků fotbalových klubů a také jestli mezi organizacemi 

poskytující podporu mládeţ nickému fotbalu a samotnými kluby dochází ke konfliktům 

cílů.  

V rámci práce bylo celkem provedeno 11 polostrukturovaných rozhovorů. Šest 

s představiteli vybraných fotbalových klubů provozujících mládeţ nické týmy a pět se 

zástupci organizací poskytujících podporu mládeţ nickému fotbalu. Data z rozhovorů 

s představiteli klubů byla zpracována metodou tematické analýzy a poté pouţ ita 

k vypracování šesti případových studií klubů. Rozhovory se zástupci organizací přinesly 
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informace o nastavení současné podpory mládeţ nického fotbalu a kromě toho 

poslouţ ily k porovnání cílů organizací a klubů.   

Podpora sportu v obecné rovině spadá pod resort Ministerstva školství mládeţ e 

a tělovýchovy (dále MŠMT), konkrétněji pod sekci řízení sportu a mládeţ e. Mimo 

přímou státní podporu je mládeţ nický fotbal na amatérské úrovni v Praze podporován 

Fotbalovou asociací České republiky (dále FAČR), Praţ ským fotbalovým svazem 

(dále PFS), Magistrátem hlavního města Prahy (dále MHMP) a městskými částmi. 

Podpora mládeţ nického fotbalu je v práci zkoumána prostřednictvím studia dokumentů, 

které je doplněno o informace z rozhovorů se zástupci MŠMT, MHMP, FAČR a PFS.  

Hlavním výstupem případových studií šesti fotbalových klubů je objevení 

hlavních problémů klubů při provozování mládeţ nických týmů, upozornění 

na nedostatky současného nastavení podpory z pohledu klubů a porovnání cílů 

organizací a klubů. Výzkumy na téma podpory mládeţ nického fotbalu na amatérské 

úrovni v kombinaci se šesti případovými studiemi z praxe je ojedinělý. V českém 

prostředí existují práce, které se zabývají například porovnáním fungování amatérského 

klubu s profesionálním, například práce Ondřeje Kolíska Porovnání fungování 

profesionálního a amatérského fotbalového klubu (Kolísek, 2011). Často se také 

objevují práce sledující chod jednoho konkrétního klubu, práce Pavla Krupičky na téma 

Organizace a financování občasného sdruţ ení FK Brandýs - Boleslav (Pavel Krupička, 

2012). Oproti nim je tato práce zaměřena na celkovou podporu mládeţ nického fotbalu 

na amatérské úrovni v Praze. Výsledky výzkumu prováděného v rámci práce určitě 

nejde generalizovat, nicméně přinášejí zajímavý pohled na to, které aspekty podpory 

mládeţ nického fotbalu vnímají představitelé klubů jako problematické, jaké jsou 

z jejich pohledu nedostatky současného nastavení podpory mládeţ nického fotbalu 

a jestli dochází ke konfliktům cílů mezi organizacemi a kluby.  

Téma práce jsem zvolil, protoţ e se sám v oblasti mládeţ nického fotbalu 

na amatérské úrovni pohybuji. Jsem trenérem starší přípravky v praţ ském klubu. Proto 

mě zajímalo, jak se s podporou mládeţ nických týmů potýkají ostatní kluby a také jsem 

chtěl zjistit, co všechno do této podpory spadá.  
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Cíle a výzkumné otázky práce  

Ke kaţ dému výzkumnému cíli jsou uvedeny výzkumné otázky, které se cíle týkají. 

Odpovědi na tyto otázky vycházejí především ze šesti rozhovorů s pracovníky klubů, 

z pěti rozhovorů se zástupci organizací a ze studia dokumentů1. Odpovědi jsou shrnuty 

v kapitole Výsledky. Práce si klade tyto cíle a otázky:  

1. Popsat podporu mládeţ nického fotbalu v rámci sportovních a tělovýchovných 

spolků na amatérské úrovni v Praze.  

 Jak jsou podporovány fotbalové kluby provozující mládeţ nické týmy 

na amatérské úrovni?  

 Jací aktéři se podílejí na podpoře mládeţ nického fotbalu na amatérské 

úrovni?  

2. Objevit reálné problémy fotbalových klubů na amatérské úrovni v Praze při 

provozování mládeţ nických týmů a porozumět jim.  

 Jaké problémy vnímají zástupci fotbalových klubů při práci s mládeţ í? 

 Proč tyto problémy pociťují? 

 Jaké jsou nedostatky současné podpory fotbalu mládeţ e z pohledu 

představitelů klubů?  

 Objevují se v problémech fotbalových klubů na amatérské úrovni 

typické problematické indikátory práce liniových byrokratů? 

3. Porovnat cíle organizací zastřešujících podporu s cíli praţ ských klubů 

na amatérské úrovni provozujících mládeţ nické týmy.  

 Jak a proč se liší cíle organizací zastřešujících podporu mládeţ nického 

fotbalu na amatérské úrovni od cílů samotných klubů?  

 Dochází mezi cíli organizací zastřešujících podporu mládeţ nického 

fotbalu na amatérské úrovni a cíli samotných klubů ke konfliktům 

definovaných Lipskyho teorií?  

 

 

                                                           
1 Dokumenty typu: Vyhlášení dotačních výzev od MŠMT, statistiky MŠMP, FAČR, PFS, interní 
prezentace od zástupců organizací poskytujících podporu, atd.  



 
 

6 
 

1 Teoretická východiska 

Sport na amatérské úrovni je v České republice provozován spolky, které spadají dle 

občanského zákoníku z roku 2012 pod nestátní neziskové organizace (Zákon č. 89/2012 

Sb.). Tyto organizace nejsou zaloţ eny za účelem vytváření zisku a v případě, ţ e nějaký 

vygenerují, měly by ho investovat zpět do svého fungování (Kosík, Pacut, 2010, s. 55). 

Nestátní neziskové organizace zabývající se sportem patří v České republice pod 

tělovýchovné jednoty (TJ) a sportovní kluby (SK), které jsou základními organizačními 

jednotkami České unie sportu (ČUS, 2018). Tyto spolky mají svou vlastní právní 

subjektivitu a jsou vedeny z větší části dobrovolníky. Sportovní činnost praktikují skrze 

cvičitele či trenéry v místě svého sídla (ČUS, 2018). Spolky mají společnou snahu 

o poskytnutí sportovních příleţ itostí pro své členy (Balduck, 2010, s. 216). V SK a TJ 

pracují převáţ ně dobrovolníci, kteří se však vlivem dotací a grantů pocházejících ze 

státní, krajské či obecní úrovně stávají profesionálními placenými zaměstnanci 

(Balduck, 2010, s. 216).  

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou řízeny svými předsedy a členy 

výboru. Role těchto členů při řízení nestátních neziskových organizací popisuje Sue 

Inglis (1997, s. 160). Inglis vnímá rozdíly mezi členy výboru v přístupu k řešené 

problematice podle toho, zda se jedná o dobrovolníky nebo o placené členy  

profesionály (1997, s. 160). Jedná se zejména o rozdíly v oblastech technické expertízy, 

vývoje policy2 nebo ve zvolení vhodného jednání (Inglis, 1997, s. 161). Rozdíly v rolích 

mezi placenými členy výboru a dobrovolníky vyţ adují pozornost a následné sladění, tak 

aby bylo výboru umoţ něno dobré fungování prospívající klubu (Inglis, 1997, s. 174). 

Autoři článku Authentic Leadership in Nonprofit Sport Organization Boards povaţ ují 

pro efektivní řízení neziskové organizace za klíčové tři prvky v komunikaci mezi členy 

organizace (Takos, Murray a O'boyle, 2018, s. 109). Otevřenost spojenou s upřímností, 

sebereflexi a objektivnost (Takos, Murray a O'boyle, 2018, s. 109). Pod objektivností si 

lze představit zpracování informací bez vlivu osobních předpojatostí a emocí.  

V evropském modelu sportu dominuje fotbal svou komplexností a rozšířeností 

(Andreff, Szymanski, 2006, s. 299). Za jeho základ lze povaţ ovat amatérskou úroveň 
                                                           
2 Policy zahrnuje obsah politiky, konkrétní politická rozhodnutí, opatření a výstupy (Veselý, Nekola, 
s. 31).  
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spojenou s dobrovolnickými aktivitami (Andreff, Szymanski, 2006, s. 199). 

Ekonomická schopnost amatérských klubů fungovat je zajišťována především 

příspěvky, dotacemi, granty a vlastními zdroji (Andreff, Staudohar, 2000, s.258). Cílem 

klubů na amatérské úrovni je zapojovat své členy do sportovní činnosti 

(Andreff, Staudohar, 2000, s. 258). Jejich účelem je výchova spojená s rozvojem 

mladých hráčů (Andreff, Staudohar, 2000, s. 258). 

Dalším klíčovým pojmem pro zpracování práce je finanční podpora sportu, tedy 

financování sportu. Základními zdroji pro financování sportu jsou domácnosti, rozpočty 

centrální vlády, lokální rozpočty a soukromé společnosti (Andreff, Szymanski, 2006, 

s. 271). Podle Andreffa a Szymanskiho jsou v případě klubů na amatérské úrovni 

v České republice zdrojem hlavně domácnosti a lokální rozpočty, tedy rozpočty krajů 

a měst (2006, s. 271). I kdyţ  v posledních letech došlo ke změně a na podporu mládeţ e 

klubům přispívá ve velké míře i Ministerstvo školství mládeţ e a tělovýchovy. Česká 

správa sportu se dá povaţ ovat za centralizovanou, i přesto to v minulosti, na rozdíl od 

ostatních zemí s centralizovaným systémem, vedlo k niţ šímu podílu státního rozpočtu 

na financování (Andreff, Szymanski, 2006, s 274). Nyní je financování nastavené jinak, 

viz. kapitola 3 Současné nastavení podpory mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni.  

Hlavním teoretickým rámcem práce je teorie Michaela Lipskyho Street level 

burrueacracy, kterou popsal ve své knize Street-level bureaucracy dilemmas of the 

individual in public services. Podstatou této teorie je role liniových pracovníků. Mezi 

ně lze zařadit všechny pracovníky veřejných sluţ eb, kteří přicházejí do přímé interakce 

s obyvateli a mají velký vliv na rozhodování ve výkonu své práce, ačkoli nejsou 

přímými aktéry ovlivňující rozhodování v dané politice (Lipsky, 1980, s. 3). Typickými 

liniovými pracovníky jsou učitelé, policisté, soudci, zdravotníci a všichni, kteří 

zpřístupňují vládní programy a vykonávají svou práci v jejich rámci (Lipsky, 1980, s. 3-

4). Spojení street level burrueacracy je dle Lipskyho paradoxem, byrokracie představuje 

pravidla a struktury autorit, zatímco street level oddělenost od centra řízení (Lipsky, 

1980, s. xii). Podle této teorie nemůţ e být práce liniových pracovníků prováděna, 

co nejefektivnějším způsobem a to kvůli nedostatku času, informací a zdrojů, se kterým 

se pracovníci potýkají (Lipsky, 1980, s. 20). Teorie shrnuje, ţ e práce těchto pracovníků 

je v mnohém podobná, ačkoli se jedná o práci v úplně jiných odvětvích (Lipsky, 1980, 
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s. 3-4). Rozhodnutí na úrovni liniových pracovníků přímo ovlivňují, či jsou součástí 

výsledné veřejné politiky (Lipsky, 1980, s. 3). Pracovníci se totiţ  musejí vyrovnávat 

s jevy, které vyplouvají na povrch právě na úrovni implementace, jako jsou například 

pracovní tlak, nejistota nebo nečekané problémy z praxe (Lipsky, 1980, s. 29).  

Vlastnosti liniových pracovníků vykazují v rámci problematiky podpory 

mládeţ nického fotbalu zástupci neziskových organizací provozující fotbal, tedy 

pracovníci klubů. Jedná se buď o samotné trenéry nebo zástupce vedení klubů. 

Představitelé klubů nejsou přímo pracovníci veřejných sluţ eb, nicméně vykazují 

podobné aspekty. Mají značné pravomoci ve vykonávání své činnosti. Jsou z velké části 

závislí na podpoře od státu, coţ  znamená, ţ e jsou financováni z veřejných zdrojů. 

Dalším společným znakem liniových pracovníků a představitelů fotbalových klubů 

na amatérské úrovni je i přímý kontakt s občany, tedy s mládeţ nickými hráči a jejich 

rodiči (Lipsky, 1980, s. 3).  

Dle Lipskyho teorie se linioví pracovníci při své práci vypořádávají především 

s chronickým nedostatkem zdrojů, s vysokou poptávkou po svých sluţ bách a s velmi 

těţ ko dosaţ itelnými cíli (Lipsky, 1980, s. 27-28). Pro práci liniových pracovníků jsou 

charakteristické tři indikátory (Lipsky,1980, s. 32):  

1. Nedostatek zdrojů  

2. Přetíţ ení  

3. Nejednoznačnost role 

Lipskyho teorie nezapomíná ani na cíle, které svou činností linioví pracovníci 

naplňují. Podle ní jsou cíle často obtíţ ně dosaţ itelné. Způsobeno je to zejména jejich 

nejednoznačností, rozmanitostí a velkým rozptylem (Lipsky, 1980, s. 40-41). Často také 

není jasné, který postup je pro splnění cíle tím nejlepším, proto se uplatňuje více 

postupů. U činnosti liniových byrokratů není také výjimkou nashromáţ dění velkého 

mnoţ ství cílů, jejichţ  realizace je poté obtíţ ná (Lipsky, 1980, s. 41). Dle Lipskyho 

mohou v rámci cílů nastávat konflikty, které pocházejí z rozporů cílů zaměřených 

na klienta s cíli zaměřenými na organizaci (Lipsky, 1980, s. 44). Centrální organizace 

jsou často zaměřené na dosaţ ení výsledků (Lipsky, 1980, s. 44). I kdyţ  se zároveň snaţ í 

respektovat poţ adavky pracovníků niţ ších úrovni, jejich cíle jim zůstávají nadřazené 
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(Horák, Horáková, 2009, s. 371). Můţ e to být způsobeno například tím, ţ e organizace 

musejí pracovat rychle a spotřebovat přidělené finanční prostředky do určitého termínu 

(Lipsky, 1980, s. 44). Linioví pracovníci berou v potaz i vlastní preference a snaţ í se 

přitom řešit i potřeby klientů (Horák, Horáková 2009, s. 371). Tím pádem dělají 

samostatná rozhodnutí, vytvářejí vlastní specializované postupy, které nejsou 

centrálními organizacemi naplánované a záměry se tak mohou odklonit od jejich 

původní představy (Horák, Horáková 2009, s. 371). Ke konfliktům cílů můţ e dojít 

i jiným způsoby. Pro problematiku podpory mládeţ nického fotbalu připadá v úvahu 

ještě nejasná definice role liniových pracovníků – představitelů klubů, kterou mohou 

různě vnímat samotní trenéři či funkcionáři, a zástupci organizací či veřejnost (Lipsky, 

1980, s. 45).  

Záměrem práce je zjistit, zda se v problémech fotbalových klubů na amatérské 

úrovni objevují typické problematické indikátory dle Lipskyho teorie a také přijít na to 

jestli dochází ke konfliktům mezi cíli organizací a cíli klubů zkoumaných 

v případových studiích.  
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2 Data a metody 

Jako výzkumný design jsem zvolil případovou studii, která se bude týkat šesti 

vybraných amatérských fotbalových klubů provozujících svou činnost na území 

Hlavního města Prahy. Případová studie je typem empirického designu, který si dává 

za cíl porozumět jednomu či více případů za pomocí podrobného zkoumání (Švaříček, 

Šeďová, 2014, s. 97). Případová studie je vhodná pro pouţ ití v mnoha vědeckých 

oblastech, protoţ e její pouţ ití přináší výzkumníkům holistické a smysluplné 

charakteristiky reálných událostí (Yin, 2014, s. 2).  

Podle Yina jsou důleţ itými kritérii pro výběr výzkumného designu formy 

výzkumných otázek, kontrola kterou má výzkumník nad zkoumaným jevem a také to, 

jestli jev probíhá v současnosti či v minulosti (2014, s. 2). Pro výběr případové studie 

jsou vhodné otázky, které začínají zájmeny jak a proč, ptají se na současný jev 

a zároveň výzkumník nad tímto jevem disponuje jen zanedbatelnou nebo vůbec ţ ádnou 

kontrolu (Yin, 2014, s. 2).  

Případová studie se podle těchto kritérií jeví pro zkoumání podpory 

mládeţ nického fotbalu zcela ideální. Výzkumné otázky: Jak jsou podporovány 

fotbalové kluby provozující mládeţ nické týmy na amatérské úrovni? Jaké problémy 

vnímají zástupci fotbalových klubů při práci s mládeţ í? Proč tyto problémy pociťují? 

Jak a proč se liší cíle organizací zastřešujících podporu mládeţ nického fotbalu 

na amatérské úrovni od cílů samotných klubů? Odpovídají, podle kritérií zmíněných 

Yinem, výběru designu případové studie. Různé formy podpory mládeţ nického fotbalu 

v klubech jakoţ to zkoumaného jevu, jsem jako výzkumník nemohl kontrolovat 

ani ovlivnit, takţ e toto kritérium je rovněţ  splněno. Poslední zmíněnou podmínkou je 

současnost daného jevu. Při rozhovorech byla v klubech zkoumána podpora, kterou 

kluby zajišťují fungování svých mládeţ nických týmů v probíhající době, jedná se tedy 

o zkoumání současného jevu, i třetí podmínka pro výběr případové studie je tedy 

splněna.  

Zkoumání podpory mládeţ nického fotbalu v klubech je prostorově i časově 

ohraničeno, coţ  je další charakteristika typická pro design případové studie (Švařiček, 

Šeďová, 2014, s. 97). Zkoumání podpory probíhalo v šesti klubech, jedná se tedy 
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o mnoho případovou studii, dle Hendlovy typologie můţ e být mnoho případová studie 

zaměřená na studium organizací či institucí (Hendl, 2012, s. 105).  

2.1 Metody sběru a výběru dat  

Cílem případových studií je zjistit, jak jsou fotbalové mládeţ nické týmy na amatérské 

úrovni v Praze podporovány, objevit a porozumět reálným problémům se kterými se 

kluby při práci s mládeţ í potýkají a identifikovat jaké jsou nedostatky v současném 

nastavení podpory mládeţ nického fotbalu z pohledu klubů. Pro porozumění širšímu 

fenoménu, tedy podpoře mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni v Praze, je dle 

Gerringa vhodný výběr typických případů (2007, s. 91).  

Důleţ itou podmínkou pro výběr případů byla úroveň klubu posuzovaná podle 

soutěţ e, kterou hrála dospělá muţ stva klubů. Práce je zaměřená na amatérské týmy, 

proto jsem zvolil, ţ e pro výběr klubů do případových studií je nutné, aby jejich dospělá 

A muţ stva hrála nejvýše divizi, coţ  je čtvrtá nejvyšší soutěţ  v České republice. Kluby, 

jejichţ  dospělá muţ stva hrají vyšší soutěţ e mohou mít jiné podmínky pro výchovu 

mládeţ e. Další podmínkou byla činnost klubu v mládeţ nických kategoriích a to 

v plynulé návaznosti. Tedy, aby kluby neměly například jen jedno mládeţ nické 

muţ stvo.  

Při výběru klubů jsem pouţ il i metodu sněhové koule, kdy jsem respondentovi na 

závěr rozhovoru poloţ il otázku, zda ví o nějakém klubu, který je na podobné úrovni 

(Patton, 2002, s. 243). Ve dvou případech byla tato metoda úspěšná. Důleţ itým 

faktorem při výběru klubů, byla ochota představitelů oddílů spolupracovat. Při 

oslovování jsem se nesetkal přímo s odmítnutím, ale ve třech případech byl přístup 

respondenta značně odtaţ itý, proto jsem raději zvolil oslovení jiného klubu. U klubu 1 

jsem ještě před oslovením věděl o problémech s pozemkem jejich hrací plochy. 

Z tohoto důvodu má úvaha směřovala ke kombinaci typického výběru s extrémním, 

jehoţ  vlastností jsou neobvyklé hodnoty v nějaké z posuzovaných proměnných 

(Gerring, 2007, s. 101). Nicméně po zpracování všech případových studií se problémy 

s hracími plochami a s pozemky ukázaly jako běţ né.  

I přesto, ţ e byl pouţ it výběr typických případů, nelze výsledky vycházejících 

z případových studií přeceňovat či generalizovat na všechny praţ ské týmy. 
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Dle Gerringa nezajišťuje typičnost reprezentativnost případu, zvolený případ můţ e 

vykazovat všechny známky reprezentativnosti, ale v jistém ohledu můţ e být atypický 

(2007, s. 97). 

Při výběru vhodných respondentů v klubech jsem nejdříve oslovil předsedy 

a sekretáře mládeţ e klubů s prosbou, zda by mi doporučili někoho z jejich klubu, kdo 

má o mládeţ nických týmech a jejich fungování v klubu největší přehled. Po odpovědi 

s doporučením na konkrétní osobu jsem respondenta kontaktoval telefonicky a domluvil 

s ním podrobnosti o místě setkání a průběhu rozhovoru. V některých případech mi 

zástupci oslovených klubů na prvotní email vůbec neodpověděli, nicméně těchto 

případů byla menšina.  

Základem případové studie je sběr dat vztahující se ke konkrétním případům 

(Švaříček, Šeďová, 2014, s. 97). Ke sběru dat jsem pouţ il polo-strukturované hloubkové 

rozhovory, tedy rozhovory s předem připravenými tématy a otázkami (Švaříček, 

Šeďová, 2014, s. 160). Kromě toho mi k zisku dat poslouţ ily i informace z webových 

stránek klubů, kde byla zpravidla popsána nedávná historie klubu, nynější struktury ve 

vedení oddílu a také přehled jednotlivých mládeţ nických kategorií a týmu v klubu. 

U některých byly na webových stránkách k dispozici i informace o koncepci trénování 

mládeţ e. K doplnění informací o finanční podpoře klubů byl pouţ it grantový portál 

města Prahy, který po zadání názvu a čísla IČO3 klubu nalezne všechny dotace, tzn. 

podané, udělené i zamítnuté, které magistrát s daným klubem vyřizoval. Vyuţ il jsem 

i statistiky MŠMT, FAČR a PFS.  

Celkem bylo provedeno 11 polo-strukturované rozhovorů. šest rozhovorů bylo 

uskutečněno v klubech a pět rozhovorů jsem realizoval s představiteli MŠMT, FAČR, 

MHMP, PFS. Z FAČR byl realizován rozhovor se dvěma zástupci. Výběr respondentů 

v klubech se ukázal jako dobrý, oslovení zástupci mi byli vţ dy schopni něco říct 

k připraveným tématům. Všichni respondenti z řad klubů souhlasili v informovaných 

souhlasech s uvedením svého jména i jména klubu v této práci. I přesto jsem se rozhodl 

jména klubů i respondentů anonymizovat a to ze dvou důvodů. Za prvé, pro samotné 

výsledky práce není ztotoţ nění klubů ani respondentů potřeba. Za druhé, protoţ e 

o výsledky práce projevili během výzkumu zájem představitelé organizací poskytující 
                                                           
3 Identifikační číslo osoby (právnické nebo fyzické podnikající). 
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podporu mládeţ nickému fotbalu. Domnívám se, ţ e některé informace z případových 

studií by při ztotoţ nění klubů mohly působit kontroverzním dojmem. Klubům proto 

byla přidělena čísla od 1 do 6, pod kterými v práci vystupují. Stejná čísla patří 

i respondentům z klubů, takţ e respondent 1 poskytoval informace týkající se klubu 1. 

U rozhovorů s zástupci organizací poskytující podporu jsem se rovněţ  rozhodl pro 

nezveřejnění jmen respondentů. Respondenti vystupují v práci s přívlastkem organizace, 

za kterou rozhovor poskytovali, např. respondent MŠMT.  

Data získaná z rozhovorů mi pomohla odpovědět na výzkumné otázky. Zároveň 

jsou tato data vhodná pro porovnání mezi s sebou a to jak mezi respondenty z klubů 

navzájem, tak mezi zástupci klubů a organizací.  

2.2 Analýza dat  

Polostrukturované rozhovory byly s písemným souhlasem respondentů nahrány 

a přepsány. U rozhovorů se zástupci klubů jsem pouţ il doslovný přepis, včetně 

poznámek a dojmů. U rozhovorů se zástupci organizací jsem se zaměřil na přepis 

pasáţ í, které byly pro podporu mládeţ nického fotbalu nezbytné. Respondenti 

z organizací mluvili i o náplni práce svých oddělení atd. V některých případech 

si respondenti přáli rozhovor po přepisu autorizovat a případně upozornili na části, které 

jim přišly pro zveřejnění nevhodné.  

Přepsané rozhovory se zástupci klubů byly analyzovány metodou tematického 

kódování, která je vhodná pro research design případové studie. Metoda spočívá 

v  krátkém, ale výstiţ ném popisu jednotlivých rozhovorů, pomocí otevřeného kódování 

(Švaříček, Šedová, 2014, s. 229-230). Tyto popisy jsou sdruţ ovány do podtémat, kaţ dá 

případová studie má svoji škálu podtémat, která by měla zahrnovat řešené výzkumné 

problémy (Flick, 2009, s. 319). Výsledkem analýzy jednotlivých případových studií 

jsou tato podtémata, která se pak dají porovnávat a srovnávat s dalšími studiemi. 

V následném srovnání se pak dají podtémata shrnout do společných témat případových 

studií.  

Tematické kódování je vhodné v případě zkoumání různých pohledů na stejnou 

problematiku, coţ  pasuje ke zkoumání podpory mládeţ nického fotbalu napříč 

respondenty z oslovených klubů (Švaříček, Šedová, 2014, s. 229). Přiklad tematického 
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kódování je uveden v tabulce 1. Metoda analýzy tematického kódování má nevýhodu v 

tom, ţ e škála podtémat je pro kaţ dou případovou studii trochu odlišná, nicméně 

při důkladném srovnání studií a správném sdruţ ení do výsledných témat, dojde 

k porovnání stejných kategorií informací.  

Tabulka 1 – Příklad tematického kódování 

Data Otevřené kódování Sdruţ ování do 

podtémat 

Dále bych se chtěl zeptat, jak je váš 

klub organizovaný, jestli je pod záštitou 

tělovýchovné jednoty, jak to u vás 

funguje?  

Jsme jedním suboddílem. Jsme vlastně 

pod TJ , která sdruţ uje oddíl tenistů, oddíl 

fotbalistů, kde je největší základna, oddíl 

cvičení ţ en a nově i cvičení zumba.  

 

 

 

Klub suboddílem TJ 

 

 

 

 

Organizace klubu  

 

Zdroj: Autor 

Informace z rozhovorů se zástupci organizací poskytující podporu mládeţ nického 

fotbalu byly vyuţ ity k doplnění kapitoly o současném nastavení podpory 

mládeţ nického fotbalu. Kromě toho slouţ ila data získaná z těchto rozhovorů k naplnění 

třetího výzkumného cíle: Porovnat cíle organizací zastřešujících podporu s cíli 

praţ ských klubů na amatérské úrovni provozujících mládeţ nické týmy. 
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3 Současné nastavení podpory mládežnického fotbalu na 

amatérské úrovni 

Nastavení podpory mládeţ nického fotbalu není zcela jednoduchou záleţ itostí. Vstupuje 

do něj mnoho aktérů, kteří se navzájem překrývají. Proto je v práci ve stručné podobě 

uveden ucelený pohled na podporu sportu jako takového, který postupně přechází 

ke klíčovému nastavení podpory mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni v Praze.  

Jak jiţ  bylo uvedeno, mládeţ nický fotbal je v České republice organizován 

především nestátními neziskovými organizacemi, spolky. Do společných vlastností 

nestátních neziskových organizací patří jejich vlastní organizovanost způsobená 

existencí samostatné struktury, oddělení od státních struktur, neziskový charakter 

(s zisky nemohou hospodařit představitelé organizace jinak neţ  zpětnou investicí do 

organizace) a také z části fungují na dobrovolné bázi (Salamon, et al., 1999, s. 3-4). 

Tyto vlastnosti jsou typické i pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. 

Sport a jeho podpora je řešena uţ  na úrovni Evropské unie. O vývoj politiky 

v oblasti sportu se v rámci Evropského parlamentu stará Výbor pro kulturu a vzdělávání 

(Fakta a čísla o EU, 2018). Konkrétní pravomoci ve sportu získala Evropská unie 

přijetím Lisabonské smlouvy. Články 6 a 165 svěřují EU pravomoci podporovat činnost 

členských států ve sportu, zvláště pak v mládeţ nickém sportu (Fakta a čísla o EU, 

2018). Podpora sportu je součástí evropského programu Erasmus+ (Fakta a čísla o EU, 

2018). 

Finanční podpora sportu je v České republice ukotvena Zákonem č. 115/2001 Sb. 

o podpoře sportu. Podle tohoto zákona jsou dvě základní priority v oblasti podpory 

sportu a to podpora sportu dětí, mládeţ e a jejich trenérů a podpora sportovních 

reprezentantů České republiky (Zákon č. 115/2001 Sb.).  

Kromě legislativy je podpora amatérského sportu, včetně fotbalu řešena i v přijaté 

vládní Koncepci podpory sportu 2016 - 2025. Pod bodem 3.1 je uvedena oblast 

strategického cíle Rozvoje sportu pro všechny (Koncepce podpory sportu, 2016). 

Strategickým cílem číslo 1 v této oblasti je podpora sportovních klubů, tělovýchovných 

a tělocvičných jednot (Koncepce podpory sportu, 2016). Dle tohoto cíle jsou sportovní 

kluby pilířem českého sportu, ale v porovnání s okolními státy mají SK a TJ poloviční 
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aţ  třetinovou členskou základnu (Koncepce podpory sportu, 2016). Podle koncepce je 

důvodem podfinancování klubů a špatný stav jejich sportovních zařízení (Koncepce 

podpory sportu, 2016). Koncepce má proto za cíl nadále podporovat sport dětí 

a mládeţ e, umoţ ňovat klubům pořádání sportovních slavností, festivalů a amatérských 

soutěţ í, ale také vytvoření vhodných podmínek pro navýšení členské klubové základny 

(Koncepce podpory sportu, 2016). Oblast 3.2 koncepce se zabývá podporou široké 

základny klubů výkonnostního sportu, které chce docílit zvyšováním povědomí 

o sportech u dětí, rozvojem výkonnostního sportu mládeţ e bez ohledu na dosaţ ení 

vrcholové úrovně a podporou sportu dospělých (Koncepce podpory sportu, 2016). 

V rámci strategického cíle 3.5 Obnovy a budování sportovních zařízení je jedním z cílů 

obnova a rozvoj sportovních zařízení SK a TJ (Koncepce podpory sportu, 2016). Tato 

Koncepce byla schválena za koaliční vlády ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. 

Podporu sportu má ve svém programovém prohlášení i vláda ANO 2011 a ČSSD 

s podporou KSČM. Sportovních klubů a tělovýchovných jednot se týkají hlavně dva 

body prohlášení. Vláda chce prosadit pro SK a TJ víceleté finanční plány a dále 

podporovat přímé rozdělování veřejných financí do klubů (Programové prohlášení 

vlády ČR, 2018).  

Sport je v obecné rovině součástí veřejného sektoru. Dle rozdělení Streckové 

a Malého patří sport do bloku odvětví rozvoje člověka, který zajišťuje uchování 

a kultivaci zdraví (1998, s. 54). Jako součást veřejného sektoru je sport státem 

podporován. Tato podpora představuje pro kluby důleţ itý zdroj prostředků pro jejich 

fungování. 

Finanční podpora sportovních klubů na amatérské úrovni je ze strany státu 

realizována napřímo, tedy peněţ ní podporou neziskových organizací nebo nepřímo 

např. daňovým zvýhodněním. Kromě toho můţ e být podpora realizována i přes 

instituce, tedy specializované subjekty (Hobza, Novotný, 2008, s. 2). Za instituci 

můţ eme v případě fotbalu povaţ ovat FAČR nebo Praţ ský fotbalový svaz.  

Dotační politiku v oblasti SK a TJ lze rozdělit na přímé programové 

specializované podpory sportu a tělovýchovy realizované Ministerstvem školství 

mládeţ e a tělovýchovy, na rozdělení zdrojů do sportu na niţ ších úrovních vlády - kraje, 
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obce, městské části a také na spolupráci mezi zastřešujícími organizacemi a jejich 

pobočkami (Hobza, Novotný, 2008, s. 1). Praha má v České republice specifické 

postavení, protoţ e je zároveň krajem a statutárním městem. Do zdrojů dotační 

a grantové podpory tedy vstupují ještě městské části. Pro přidělování dotací je 

rozhodující veřejná prospěšnost dané činnosti, a to jak na úrovni MŠMT, tak na úrovni 

kraje a městských částí (Hobza, Novotný, 2008, s. 5). Velký vliv na rozdělování peněz 

do klubů provozujících mládeţ nický fotbal na amatérské úrovni má Ministerstvo 

školství mládeţ e a tělovýchovy, které plní rozdělovací funkci nejen při udělování dotací 

přímo do klubů, ale také při přidělování peněz specializovaným subjektům jako 

je FAČR (Respondent MŠMT, 2018). Na rozdělení financí do sportu od kraje 

a městských částí má však MŠMT dosti omezený vliv (Hobza, Novotný, 2008, s. 1). 

Jednotlivé úrovně zdrojů financování sportovních klubů se tak často překrývají, 

důvodem je, ţ e alokace zdrojů funguje nezávisle, systém není propojený. A to i přesto, 

ţ e dle Andreffa a Szymanskiho patří správa českého sportu k centralizovaným 

systémům (Andreff, Szymanski, 2006, s. 274). Za slabý bod českého nastavení 

financování sportu by se tedy dala označit jeho nekoncepčnost, někde můţ e být peněz 

přebytek a někde velký nedostatek, zdroje se mohou snadno překrývat (Hobza, 

Vašíčková a Skoumal, 2012, s. 2). 

Příjmy nestátních neziskových organizací, které se zabývají sportem pocházejí 

tedy z těchto zdrojů (Hobza, Novotný, 2008, s. 2): 

1. Dotace a granty, které jsou určeny především na zajištění fungování klubu a na 

práci s mládeţ í.  

2. Zdroje z vlastních činnosti (členské příspěvky). 

3. Ostatních zdroje (sponzoring, prodej předmětů). 

V České republice mají velký podíl na financování sportu domácnosti a lokální 

rozpočty (Andreff, Szymanski, 2006, s. 271). Rozpočty domácností (členské příspěvky, 

vybavení atd.) jsou dokonce největším zdrojem pro financování českého sportu (Hobza, 

Rektořík, 2006, s. 52). Na obrázku 1 je uvedené schéma financování sportu, místo 

SAZKA a. s., sázkových her mají být uvedeny daňové odvody loterijních společností, 

které od roku 2017 proudí do státního rozpočtu a tím pádem uţ  se přímo na financování 

sportu nepodílejí. 
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V dalších podkapitolách práce budou uvedeny jednotlivé zdroje podpory 

praţ ských fotbalových klubů na amatérské úrovni. Je potřeba zdůraznit, ţ e se nejedná 

jen o podporu finanční, ale patří do ní i pomoc s organizací a administrativou nebo 

projekty pořádané FAČR a PFS na podporu mládeţ nického fotbalu.  

Obrázek 1 - Schéma financování sportu v ČR 

 
zdroj: (Hobza, Rektořík, 2006, s. 52) 

 
 

3.1 Podpora od MŠMT  

O financích na sport pocházejících ze státního rozpočtu rozhoduje MŠMT. Do roku 

2017 byly zdrojem pro český sport i odvody z daní loterijních společností, o jejichţ  

rozdělení rozhodoval Český olympijský výbor. Přijetím Zákona č. 187/2016 Sb. o dani 

z hazardních her byla moţ nost odvodů ve prospěch Českého olympijského výboru (dále 

ČOV) loterijním společnostem zrušena a celé daně z jejich činnosti tak směřují do 

státního rozpočtu (Zákon č. 187/2016 Sb.). Vývoj odvodů prostředků loterijních 

společností do sportu je podrobněji popsán v kapitole ČOV. Rozhodující je, 

ţe  od vstoupení Zákona o dani z hazardních her je MŠMT jediným alokátorem 

veřejných financí směřujících do sportu.  

V roce 2018 bylo do tělovýchovné a zájmové činnosti ze státního rozpočtu 

investováno 6 627 555 445,- Kč (Rozklikávací rozpočty 2018, 2018). Oproti roku 2016, 

kdy bylo investováno 3 809 979 808,- Kč, došlo k výraznému nárůstů přidělených 
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financí a to i přesto, ţ e v roce 2016 do sportu směřovalo ještě 600,2 mil. Kč od ČOV 

(Rozklikávací rozpočty 2016, 2016), (KPMG, 2017). 

Podporou sportu se v rámci MŠMT zabývá odbor sportu spadající do sekce sportu 

a mládeţ e. Do kompetencí odboru sportu spadá dle jeho vedoucí pracovnice podpora 

a financování sportu, ale i zajišťování koncepční práce v oblasti sportu. Podporou sportu 

se v rámci tohoto odboru zabývají dvě oddělení. První z nich je oddělení investic 

a infrastruktury ve sportu, které má na starosti přidělování investičních dotací 

(Respondent MŠMT, 2018). Investiční dotace jsou určeny na rozvoj stávajících 

sportovních zařízení, případně na zařízení v dlouhodobém pronájmu, a dále na doplnění 

nabídky sportovních zařízení, včetně nákladných sportovních pomůcek pro sportovce 

(Respondent MŠMT, 2018). Mimo to má oddělení investic na starosti výstavbu 

národních sportovních center a správu resortních sportovních center, která se starají 

o výchovu talentů a reprezentantů (Respondent MŠMT, 2018).  

Druhé oddělení v rámci sekce sportu má na starost neinvestiční dotace ve sportu, 

jedná se o podporu činností spolků, které provozují sport, podporu významných 

sportovních akcí, podporu talentované mládeţ e, podporu sportu handicapovaných 

a podporu mládeţ nických reprezentací (Respondent MŠMT, 2018).  

Podporu spolků zajišťujících fotbalovou činnost na amatérské úrovni zajišťuje 

MŠMT právě dotacemi investičními a neinvestičními. V případě investičních dotací 

jsou peníze přidělovány na výstavby sportovních zařízení či na jejich rekonstrukce 

(Respondent MŠMT, 2018). Neziskových organizací provozujících mládeţ nický fotbal 

na amatérské úrovni, tj. SK a TJ, se z neinvestičních dotací týká především výzva MŮJ 

KLUB, dříve to byl dotační program číslo VIII - Organizace sportu ve sportovních 

klubech (MŠMT, 2016).  

V případě, ţ e se klubu podaří od FAČR získat statut Sportovního centra mládeţ e 

pro sportovní přípravu talentů v dorosteneckých a juniorských kategoriích nebo statut 

Sportovního střediska pro sportovní přípravu talentů ve věkových kategoriích 6 aţ  15 

let, získají další nárok na podporu z dotačního programu MŠMT TALENT, dříve 

program II - sportovně talentovaná mládeţ  (MŠMT, 2017a). Tuto podporu obdrţ í 

FAČR, která ji následně rozděluje pomocí udělování statutu jednotlivých úrovní - např. 



 
 

20 
 

sportovní středisko mládeţ e (MŠMT, 2017a). Objem financí rozdělených v tomto 

programu se stanovuje na čtyřleté tzv. olympijské období. Význam tohoto programu 

spočívá v podpoře talentů aţ  do 23 let věku. Z oslovených klubů disponoval statutem 

sportovního střediska mládeţ e pouze klub 1. Jeho podpora je podrobněji rozebrána 

v případové studii klubu. Dále se bude práce detailněji věnovat pouze programu MŮJ 

KLUB, který je pro fungování mládeţ nických týmů v rámci amatérských klubů velmi 

důleţ itý.    

3.1.1 Dotační program MŮJ KLUB 

Program MŮJ KLUB je určen na podporu sportovních aktivit dětí a mládeţ e ve věku do 

23 let, na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku (SK/TJ) se 

zaměřením na děti a mládeţ  ve věku do 23 let, zahrnující také údrţ bu a provoz 

sportovních zařízení vyuţ ívaných dětmi a mládeţ í, které jsou ve vlastnictví, 

dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce spolku (MŠMT, 2018a). Cílem 

programu je dle znění jeho vyhlášení z roku 2017: „Podpora sportu dětí a mládeţ e 

a jejich trenérů a také vytváření podmínek pro pohybové aktivity bez rozdílu talentu, 

genderu, původu, vyznání a ekonomického či sociálního statusu prostřednictvím 

podpory sportovních organizací a zapsaných spolků.” (MŠMT, 2017b) Jedná se tedy 

o podporu SK a TJ, které dětem umoţ ňují dlouhodobě a pravidelně sportovat (MŠMT, 

2017b). 

Kolik daný klub obdrţ í peněz se odvíjí od počtu dětí a mládeţ níků a také od 

mnoţ ství činnosti dětí v daném klubu (MŠMT, 2018a). Na rok 2019 byla kritéria pro 

výši podpory vypsána takto (MŠMT, 2018a):  

1. Členská základna dětí a mládeţ  do 5 let věku včetně (roč. narození 2014 

a mladší) cvičící alespoň 1 x týdně  

2. Členská základna dětí a mládeţ e ve věku 6 – 23 let (roč. narození 1996 – 2013) 

cvičící alespoň 1 x týdně.  

3. Členská základna dětí a mládeţ e ve věku 6 – 23 let (roč. narození 1996 – 2013) 

cvičící alespoň 2 x týdně a zároveň účastnící se alespoň 6 oficiálních soutěţ í 

za rok, z toho:  
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a. Členská základna dětí a mládeţ e ve věku 6 – 10 let (roč. narození 2009 – 

2013)  

b. Členská základna dětí a mládeţ e ve věku 11 – 16 let (roč. narození 2003 

– 2008)  

c. Členská základna dětí a mládeţ e ve věku 17 – 23 let (roč. narození 1996 

– 2002)  

Celková výše dotace se pak vypočítá na základě kategorizace členské základny 

dětí a mládeţ e ve věku od 0 do 23 let (MŠMT, 2018a). Ţadateli je následně vypočten 

bodový zisk, a to násobkem jednoho bodu za kaţ dého člena dané kategorie či 

podkategorie s daným koeficientem (MŠMT, 2018a). Metodika výpočtu se stanovuje na 

základě následující vzorce (MŠMT, 2018a):  

A. = Počet členů ţ adatele kategorie 1 * 500 Kč  

B. = Počet členů ţ adatele kategorie 2 * 1000 Kč  

C. = Počet členů kategorie 3a * 2000 Kč  

D. = Počet členů kategorie 3b * 3000 Kč  

E. = Počet členů kategorie 3c * 2000 Kč  

Celková výše dotace = (A + B + C + D + E) *1,1 (MŠMT, 2018a). 

Dotační program MŮJ KLUB je SK a TJ, které provozují fotbalové mládeţ nické 

týmy, vyuţ ívaný ve velké míře (Respondent MŠMT, 2018). Z oddílů oslovených pro 

případové studie neobdrţ el podporu z tohoto programu pouze klub 1.  

3.2 Podpora od České unie sportu – ČUS  

Zapsaný spolek Česká unie sportu je střešní organizací pro SK a TJ a pomáhá jim se 

servisními záleţ itostmi (ČUS, 2019). Členy ČUS jsou národní sportovní svazy, 

sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Cílem ČUS je pro sportovní kluby vytvořit 

optimální prostředí pro poskytování sportovní činnosti včetně zabezpečení finančních 

nákladů na sportovní činnost těchto klubů (ČUS, 2019a).  

Pomoc SK a TJ zajišťuje ČUS prostřednictvím Servisních center sportu, která se 

starají o odborný servis a o vytváření potřebných podmínek pro okresní sportovní svazy 

(ČUS, 2019a). Dále poskytují administrativní podporu dobrovolným funkcionářům 
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a pomáhají klubům v ekonomických a právních činnostech jako je účetnictví, 

vyúčtování, čerpání dotací a grantů (ČUS, 2019b). Za rok 2017 pomohla Servisní centra 

ČUS s administrací téměř 1 500 dotací od MŠMT (ČUS, 2018, s. 14). Mimo to ČUS 

podporuje sport ve městech a regionech, organizuje okresní soutěţ e mládeţ e 

či dospělých a podílí se na přístupnosti sportu pro všechny (ČUS, 2019c). Pro SK a TJ 

je podpora od ČUS v oblasti usnadňování administrativy a byrokracie velmi důleţ itá. 

SK a TJ si ji váţ í a oceňují ji (ČUS, 2018, s. 14) 

ČUS sdruţ uje téměř 1 000 000 členů (ČUS, 2019d). Do její členské základny 

spadá i šest klubů z případových studií. Mezi cíle ovlivňující podporu mládeţ nického 

fotbalu, které si ČUS vytyčila na období 2016 - 2020 patří prohloubení spolupráce krajů 

s obcemi a zlepšení podpory SK, TJ zejména v oblastech sportu dětí a mládeţ e. V tomto 

období navíc ČUS zamýšlíí více propojit sport se školským systémem (ČUS, 2019a).  

3.3 Podpora od Českého olympijského výboru –ČOV  

Do kompetencí Českého olympijského výboru historicky spadá rozvoj a šíření 

olympijských ideálů a zastupování českých sportovců na olympijských hrách (ČOV, 

2019). Od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2017 se ČOV podílel i na financování sportu dětí 

a mládeţ e, a to z důvodů přijetí novely Zákona č. 215/2013 Sb. o loteriích a jiných 

hrách, podle které měly loterijní společnosti moţ nost uplatnit slevu na dani odpovídající 

výši daru ČOV, nejvýše však 25 % ze sazby v té době 20% daně (Zákon č. 215/2013 

Sb.). Tyto peníze musely být pouţ ity na podporu sportovní činnosti dětí a mládeţ e 

(KMPG, 2017).  

Do jednotlivých sportovních svazů a krajů je ČOV rozděloval transparentně podle 

předem stanovených kritérií. Přesné rozdělení financí z let 2014, 2015 a 2016 je 

k dispozici na stránkách ČOV. V roce 2016 ještě došlo ke zvýšení sazby daně pro 

loterijní společnosti, která od 1. 1. 2016 činila 23 % (Zákon č. 380/2015 Sb.).  

Nastavení odvodu financí od loterijních společností přes ČOV do sportu dětí 

a mládeţ e bylo dne 1. 1. 2017 zrušeno vstoupením v účinnost Zákona č. 187/2016 Sb. 

o dani z hazardních her, podle kterého daně vybrané od provozovatelů hazardu směřují 

do státního rozpočtu, bez moţ nosti uplatnění slevy na dani v rámci odvodu daru pro 

ČOV (Zákon č. 187/2016 Sb.). Ten tak ztratil funkci rozdělování peněz do českého 



 
 

23 
 

sportu. ČOV přerozděloval v roce 2016 do sportu částku 600,2 mil. Kč (KMPG, 2017). 

Zákon o dani z hazardních her prosadila koalice stran ANO 2011, ČSSD a KDU-ČSL 

s příslibem, ţ e finance které budou určeny na sport se zvýší. Tehdejší Ministr financí 

Andrej Babiš se vyjádřil, ţ e: „ČOV není český sport.” (ČT sport, 2016) Ministr neviděl 

důvod proč by měl o financích pro sport rozhodovat ČOV. Od přijetí Zákona o dani 

z hazardních her je tedy přerozdělování peněz do sportu výhradně v kompetenci 

MŠMT.  

3.4 Podpora od FAČR 

Finanční podpora směřující od FAČR do klubů na amatérské úrovni si za poslední tři 

roky prošla velkou proměnou. Nejdříve fungovala FAČR jako přerozdělovací prvek 

mezi MŠMT a jednotlivými TJ a SK, kdy peníze od MŠMT nejdříve směřovaly 

fotbalové asociaci a aţ  poté byly přerozdělovány do klubů (Respondent MŠMT, 2018). 

Od roku 2017 nastala ve financování změna. Z rozhodnutí MŠMT neměla mít FAČR 

na přerozdělování peněz vliv, proto jiţ  v roce 2017 FAČR jen rozeslala podporu, kterou 

obdrţ ela v rámci dotačního programu V. - Činnost sportovních svazů na účty 

jednotlivých klubů vedených v elektronickém systému (FAČR, 2017). V roce 2018 

došlo k centralizování podpory. Protoţ e MŠMT rozdělovalo dotační prostředky přímo 

na účty klubů v rámci programu VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech, 

později program MŮJ KLUB (MŠMT, 2017b). 

Podle obecných zásad neinvestičních programů sportu není dovolena úhrada 

stejných nákladů z různých programů (MŠMT, 2016). To znamená, ţ e FAČR nemůţ e 

přerozdělovat prostředky, které obdrţ í z programu V. - Činnost sportovních svazů dále 

jednotlivým klubům, jak tomu do roku 2018 bylo, protoţ e samotné kluby uţ  čerpají 

podporu z programu MŮJ KLUB.  

Proto FAČR od roku 2018 podporuje SK a TJ úhradou nákladů za rozhodčí 

a delegáty, které dříve kluby musely platit ze svých rozpočtů (FAČR, 2018). Tento 

postup se netýká dvou nejvyšších soutěţ í dospělých a juniorské ligy. V celkovém počtu 

to pro kluby znamenalo navýšení podpory o 41,2 miliónů Kč v roce 2018 oproti roku 

2017 (FAČR, 2018). Kromě toho se FAČR podílí na nákladech spolků (SK a TJ), které 

nejsou z programu MŮJ KLUB financovány. Částečná úhrada nákladů jednotlivých 
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spolků je realizována prostřednictvím informačního systému FAČR, kdy zástupce klubu 

vyplní náklady za daný rok a doplní je smlouvami a fakturami (FAČR, 2018). 

Po kontrole a následném schválení oprávněnosti poţ adavku, jsou peníze odeslány 

na bankovní účet klubu (FAČR, 2018). Do nepovolených nákladů patří například 

pořízení investičního majetku s hodnotou nad 40 000,- Kč, nákup elektroniky, údrţ ba 

pouţ ívaných zařízení, mzdové náklady nad 45 000,- Kč, úhrada nákladů, které uţ  jsou 

hrazeny ze státního rozpočtu, náklady na podnikatelskou činnost, úhradu leasingu 

a další (FAČR, 2018). Podporu fotbalovým klubům zajišťuje FAČR i organizováním 

soutěţ í, včetně těch mládeţ nických (FAČR, 2018). Dále je FAČR propojena 

s krajskými a okresními fotbalovými svazy, na jejichţ  činnost rovněţ  přispívá (FAČR, 

2018). 

Kromě finanční a organizační podpory FAČR realizuje projekty zaměřené 

na zvětšení fotbalové členské základny, zkvalitnění tréninků a obecně na zlepšení 

pohybové stránky mládeţ e (Respondent grassroots trenér, 2018). FAČR je zapojena 

do evropského projektu Grassroots programme, který je organizován pod hlavičkou 

UEFA - Unie evropských fotbalových asociací. Tento projekt je zaměřený 

na dostupnost fotbalu pro všechny, tedy hlavně pro mládeţ , ţ eny, seniory, tělesně 

a mentálně postiţ ené nebo například lidi bez domova (FAČR, 2019a). V rámci tohoto 

projektu organizuje FAČR trenérská školení a nově spustila trenérskou internetovou 

licenci, určenou zejména pro začínající trenéry a rodiče. V kaţ dém regionu navíc byly 

zřízeny komise grassroots krajských a okresních trenérů mládeţ e, kteří trenérům 

v klubech pomáhají nalézt cestu ke správným trenérským postupům (FAČR, 2019b). 

FAČR je rovněţ  pořadatelem projektu Můj první gól, jehoţ  hlavním cílem je rozšíření 

členské fotbalové základny pomocí organizování náborů a jiných lákavých akcí pro děti 

a mládeţ  (FAČR, 2019c). Součástí tohoto projektu je i zapojení známých fotbalových 

osobností.  

Finančním zdrojem pro FAČR je jiţ  zmíněný dotační program č. V - Činnost 

sportovních svazů, ze kterého FAČR obdrţ ela v roce 2017 360 434 700 Kč (MŠMT, 

2018b). Ke zdrojům dále patří členské příspěvky, které je povinen platit kaţ dý člen 

FAČR. Bez zaplaceného příspěvku, který činí pro mládeţ  do 18 let i pro seniory starší 

70 let 100, -Kč a pro ostatní 200,- Kč, se nelze zúčastnit soutěţ ního utkání (FAČR, 
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2016). Dle vysoce postaveného pracovníka FAČRu patří ke zdrojům také sponzoring, 

ale ten je převáţ ně vyuţ ívaný k financování reprezentačních týmů (Respondent FAČR, 

2018).   

Z rozhovoru s okresním grassroots trenérem mládeţ e FAČR4 vyplynulo, ţ e pro 

FAČR je ve výchově fotbalové mládeţ e prioritou nastavení vhodného prostředí pro 

vyvolání vášně a radosti z fotbalu (Respondent grassroots trenér, 2018). „Nejdůleţ itější 

je, aby se děti fotbalem bavily, coţ  je i předpoklad, aby u něj zůstaly v pozdějším 

věku,” dodává trenér (Respondent grassroots trenér, 2018). Za největší problémy, které 

se při výchově mladých fotbalistů objevují, povaţ uje právě nastavení nevhodného 

prostředí pro práci s mládeţ í, financování provozu mládeţ nických týmů včetně zajištění 

financí pro kluby na delší dobu a nedostatek mládeţ nických trenérů, kterých sice 

v poslední době přibývá, ale stále jich je málo (Respondent grassroots trenér, 2018). 

3.5 Podpora od MHMP  

Podpora sportu od Magistrátu hlavního města Prahy není doposud určena ţ ádnou 

Koncepcí sportu hlavního města Prahy (Respondent MHMP, 2019). Rozsáhlá Koncepce 

sportu by podle koalice Pirátů, Prahy sobě a TOP 09 měla vzniknout na roky 2020 - 

2025 (IPR Praha, 2019).  

V červenci roku 2018 byl Radou hlavního města Prahy schválen dokument Plán 

rozvoje sportu 2018 - 2020, který byl zpracován tehdejší koalicí ANO 2011, Trojkoalicí 

a ČSSD (MHMP, 2018). V dokumentu jsou shrnuty základní problémy sportu v Praze, 

ke kterým patří zastaralá sportovní infrastruktura, nestabilní systém podpory sportu, 

obtíţ né plánování v dlouhodobém horizontu a nezdravý ţ ivotní styl u dětí a mládeţ e 

(MHMP, 2018). Cílem Plánu rozvoje je podpora systémového rozvoje sportu dětí 

a mládeţ e, které chce docílit zachováním a rozvinutím grantové politiky, rozvojem 

sportovní infrastruktury a výstavbou nových sportovišť (MHMP, 2018). U jednotlivých 

opatření, které by měly vést ke splnění cílů uvedených v Plánu rozvoje však chybí 

konkrétní kroky, které ke splnění povedou. Například u výstavby není uvedeno, co 

a kde je potřeba postavit a zda je to vůbec moţ né. Plán rozvoje sportu 2018 - 2020 je 

                                                           
4 Respondent grassroots trenér mládeţ e pomáhá s trenérskou prací trenérům  z klubů a podílí se na 
organizační podpoře mládeţ nického fotbalu v rámci Prahy. 
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spíše shrnutím současné podpory a obecných cílů do budoucnosti neţ  plánem, kterým 

by se rozvoj sportu v Praze měl řídit. I podle opozice byl tento dokument jen prázdným 

shrnutím toho, jak MHMP dobře podporuje sport a utvrzením, ţ e v tom bude nadále 

pokračovat (Praha vypracovala, 2018) 

V březnu 2019 Institut plánování a rozvoje vytipoval pozemky vhodné pro 

výstavbu nových sportovišť, kterých našel celkem 65 (IPR Praha, 2019). S těmito 

pozemky by se mělo pracovat i v připravované Koncepci rozvoje sportu 2020 - 2025 

(IPR Praha, 2019).  

V současnosti podporuje Magistrát praţ ský sport čtyřmi celoměstskými programy 

na podporu sportu a tělovýchovy (MHMP, 2019, s. 1): 

I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeţ e 

II. Rozvoj sportovní infrastruktury 

III. Sportovní akce - akce s mezinárodní účastí  

IV. Sportovní a tělovýchovná činnost - podpora sportu široké veřejnosti, 

handicapovaných a seniorů 

O rozdělení těchto dotací se stará oddělení sportu. Na podporu mládeţ nického 

fotbalu na amatérské úrovni se nejvíce podílí finance z programu I. Systémový rozvoj 

sportu dětí a mládeţ e (Respondent, MHMP). Dle zástupce oddělení sportu z MHMP 

znamená sport dětí pro rodiče a kluby značnou finanční zátěţ , cílem MHMP je sníţ ení 

této zátěţ e (Respondent MHMP, 2019).  

Program I. je určen spolkům zastřešujícím sportovní organizace v daném odvětví 

na území Prahy, v případě sportu se jedná o Praţ ský fotbalový svaz (MHMP, 2019, 

s. 9). Peníze jsou tedy nejdříve přiděleny PFS, který následně rozhoduje o jejich 

rozdělení do jednotlivých klubů podle předem daných kritérií. V rámci tohoto programu 

je do praţ ských fotbalových klubů kaţ doročně investována částka 50 mil. Kč 

(Respondent MHMP, 2019).  

Kromě peněz z programu I. mohou praţ ské kluby získat finanční prostředky 

i z programu II. Rozvoj sportovní infrastruktury. Jedná se o podporu výstavby 

a modernizaci sportovišť a ţ adatel musí být vlastníkem či dlouhodobým nájemcem 

sportoviště (MHMP, 2019, s. 14). Aby peníze klub získal musí podat řádně 
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vypracovaný projekt, zajistit finanční spoluúčast v minimální výši 20 % a také zajistit 

zachování funkčnosti objektu po dobu 10 let po přidělení dotace (MHMP, 2019, s. 15).  

Zajímavým faktem je, ţ e spolupráce MHMP s MŠMT na rozdělování finančních 

prostředků do sportu aktivně neprobíhá, dle pracovníka oddělení sportu by situaci 

mohlo zlepšit plánované zřízení státní agentury pro sport (Respondent MHMP, 2019). 

3.6 Podpora od PFS 

Praţ ský fotbalový svaz je krajská organizace spadající pod FAČR, která úzce 

spolupracuje s MHMP. Jejím hlavním cílem je zajistit komplexní rozvoj, propagaci 

a popularizaci fotbalu na území Prahy (PFS, 2019) Na starosti má veškerou fotbalovou 

činnost v Praze, včetně rozdělení dotací od MHMP z programu I. Systémový rozvoj 

sportu dětí a mládeţ e (Respondent PFS, 2019). Z tohoto grantu rozděluje PFS 50 mil. 

Kč do klubů, dle předem určených kritérií (Respondent PFS, 2019). Podle zástupce PFS 

se rozdělení dotací odvíjí dle počtu mládeţ nické základny a počtu muţ stev 

v jednotlivých klubech. 90 % podpory PSF jde na fotbal dětí a mládeţ e (Respondent 

PFS, 2019). Finanční podpora pro kluby není bohuţ el vţ dy nastavena správným 

směrem. Podle zástupce PFS kluby často trápí provozní náklady, na které dotace 

a granty nejsou příliš zaměřené.  

V roce 2018 na území Prahy působilo celkem 118 fotbalových klubů, 600 týmů 

a 18 000 členů. PFS organizoval 51 soutěţ í, z toho 40 pro děti a mládeţ  (PFS, 2019). 

Členská základna PFS čítala 22 202 členů, včetně funkcionářů, coţ  představovalo 

navýšení základny o 164,9 % od roku 2012 (PFS, 2019). Nárůst členů je způsoben 

především zvýšením počtu dětí a mládeţ e hrajících fotbal v Praze (Respondent PFS, 

2019). Hlavní cíle PFS v podpoře mládeţ nického fotbalu jsou další nárůst členské 

základny a rozšíření sportovní infrastruktury pro praţ ské kluby (Respondent PFS, 

2019). Podle zástupce PFS je pro dobrou práci s mládeţ í v klubech nezbytné příjemné 

prostředí, kvalitní trenéři, kteří budou spravedlivě ohodnoceni a dobré vybavení včetně 

tréninkových pomůcek.  

Hlavní problémy klubů, které provozují mládeţ nické týmy, vidí zástupce PFS 

v neexistenci nových sportovišť, pro jejichţ  vybudování nejsou vhodná místa nebo je 

jejich pronájem příliš nákladný. Mimo to je problematický i pronájem sportovišť 
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v případech, kdy tým stejný typ sportoviště vlastní, ale kapacitně mu nestačí 

(Respondent PFS, 2019). Klub nemůţ e z grantů na pronájem financovat nájemné 

za stejný typ sportoviště, který vlastní (Respondent PFS, 2019). Zástupce PFS 

podotýká, ţ e toto opatření bylo původně zamýšleno tak, aby si představitelé jednoho 

oddílu nemohli za peníze z grantu pronajímat hrací plochy mezi sebou. Opatření se však 

reálně vztahuje i na pronájmy mezi různými kluby (Respondent PFS, 2019).  

Kromě finanční podpory PFS organizuje a spolupořádá projekty pro děti 

a mládeţ . PFS pořádá Dětský fotbalový pohár pro ţ áky 1. a 2. tříd praţ ských základních 

škol, podílí se na projektu FAČR Můj první gól5, organizuje turnaje Neberte nám naši 

hru pro kategorie mladších přípravek, pořádá projekt Tour de club, v němţ  hráči 

a trenéři z ligových klubů dorazí do amatérských oddílů a mnoho dalších (PFS, 2019), 

(Respondent PFS, 2019). Dobrý ohlas u klubů má projekt Hraj zdravý, který 

spolufinancuje zdravotní prohlídky mládeţ nických hráčů (Respondent PFS, 2019). 

Finance na tento projekt jdou z nadačního fondu Fotbal pro ţ ivot (PFS, 2018).  

3.7 Podpora od pražských městských částí, vlastní zdroje klubů a 

sponzoring 

Podpora mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni od městských částí je důleţ itým 

finančním zdrojem pro SK a TJ. Všech šest oslovených týmů popsaných v případových 

studiích tuto podporu čerpá. Důleţ itou roli hrají městské části v pronájmech pozemků, 

na kterých sportovní areály stojí. Často jsou tyto pozemky ve vlastnictví městských 

částí, které je SK a TJ pronajímají za symbolickou cenu. Kromě finančních příspěvků 

podporují městské části Prahy kluby i propagací, tedy dodáním mediálního prostoru 

ve svých tiskovinách, na webových stránkách či na obecních tabulích. U kaţ dého klubu 

je podpora od městské části odlišná, vţ dy záleţ í na konkrétní domluvě mezi klubem 

a zástupci městské části.  

Nedílnou součástí v zajištění fungování fotbalových klubů jsou vlastní zdroje, 

ke kterým lze zařadit vybírání členských příspěvků a sponzoring. Členské příspěvky 

vybírají rovněţ  všechny kluby z případových studií. Sponzoring není rozšířený u všech 

zkoumaných klubů, nicméně je také důleţ itou součástí v zajišťování chodu klubů. 
                                                           
5 Projekt pro začínající malé fotbalisty 
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V oblasti amatérského fotbalu se jedná zejména o menší sponzory nebo sponzorské dary 

rodičů. Více o vlastních zdrojích oslovených klubů je uvedeno v případových studiích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

4. Případové studie pražských fotbalových klubů na 

amatérské úrovni 

V této části práce je zpracováno šest případových studií z praţ ských fotbalových klubů 

amatérské úrovně, které byly zaměřené na zkoumání podpory mládeţ nických týmů 

v těchto klubech. Informace v případových studiích vycházejí ze šesti rozhovorů 

provedených s pracovníky klubů. Tyto data jsou doplněna informacemi z webových 

stránek klubů. Mimo to jsou v případových studiích uvedeny údaje o podpoře 

konkrétního klubu, které vycházejí z dokumentů a databází organizací poskytujících 

podporu mládeţ nického fotbalu.  Kluby jsou označeny čísly 1 - 6 a stejná čísla jsou 

přidělena i respondentům vybraných z řad pracovníků klubů. 

4.1 Podpora mládežnického fotbalu v klubu 1 

Osloveným respondentem z klubu 1 byl člen výkonného výboru, který zároveň plní roli 

organizačního pracovníka. Respondent začal v klubu působit, kdyţ  do něj přihlásil syna. 

Zajímalo ho, jak se ve fotbale pracuje s mládeţ í. Postupně se začal o dění v klubu více 

zajímat a přišel s myšlenkou uspořádání fotbalového turnaje pro děti z MŠ. To se 

povedlo a respondent 1 se následně začal starat o organizační záleţ itosti klubu, tj. 

plánování soustředění, výběr členských příspěvků, shánění nových trenérů. Spojení 

s klubem vyvrcholilo před 8 lety, kdy se stal členem výkonného výboru.  

Klub 1 na počátku svého působení upřednostňoval rozvoj dospělých kategorií. 

Počátkem 80. let se klub začal více orientovat na práci s mládeţ í a to zejména díky své 

poloze, bylo potřeba umoţ nit sportovat dětem z blízkého sídliště. Po revoluci se klub 

ještě více začal orientovat na mládeţ , dnes je jeho záměrem učinit fotbal otevřený pro 

celé sídliště. Cílem klubu je proto maximální zapojení dětí do fotbalu a to i těch méně 

talentovaných. Klub 1 provozuje i dospělá muţ stva, jejich první tým hraje praţ skou 1. 

A třídu. Dílčím cílem klubu je hrát ve všech kategoriích nejvyšší praţ ské soutěţ e, 

kromě ţ ákovských kategorií, které hrají vyšší soutěţ e. 14. 5. 2018 získal klub 1 statut 

SpSM OFS - neboli sportovní středisko mládeţ e, coţ  znamená zvýšenou finanční 

podporu od FAČR a od MŠMT. V případě klubu číslo 1 se jedná o podporu 10 000,- Kč 

a k tomu navíc příspěvky 5000,- Kč na vedoucího trenéra ţ áků (Blaţ ej, 2018). 
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V dnešní době je v klubu 570 aktivních členů. Větší část z nich tvoří široká 

mládeţ nická základna, kterou kaţ dým rokem doplňují nábory nových hráčů s účastí 

kolem 50 dětí. Organizačně klub funguje jako spolek a není členem TJ ani Sokola. 

V klubu 1 je celkem 9 mládeţ nických druţ stev. 2 předpřípravky, 2 přípravky, 2 mladší 

ţ áci, 2 starší ţ áci a mladší dorost. Chybí kategorie staršího dorostu. Ve výchově 

mládeţ e se zaměřují především na všeobecný pohybový rozvoj, orientaci v kolektivu 

a učení smyslu pro fair - play. Nutné podmínky pro správnou výchovu mládeţ e spatřují 

v angaţ ování kvalifikovaných trenérů, kteří budou stejně orientovaní, jako klubová 

koncepce. Podle ní je nejdůleţ itější celkový všeobecný rozvoj dítěte. Výsledky zápasu 

mládeţ e tedy vnímají aţ  na dalších místech. V klubu působí trenéři z řad rodičů - 20 %, 

hráči tvoří 40 % a zbytek jsou trenéři přes inzerát, většinou mladí studenti. Kvalita jiţ  

působících trenérů je dle respondenta 1 velmi dobrá, problémem je však malé mnoţ ství 

takovýchto trenérů. Děti kaţ dým rokem přibývají, ale trenérů je málo.  

Za velmi důleţ itou sloţ ku při výchově malých fotbalistů povaţ ují v klubu 1 roli 

rodičů. Rodič je pro představitele klubu 1 partner, u kterého je důleţ itá důvěra 

a jednotnost v souvislosti s prací trenérů. Rodiče by neměli zasahovat do vize klubu 

a do práce trenérů. Neznamená to ale, ţ e by v klubu 1 nefungovala komunikace mezi 

trenéry a rodiči, naopak. Při výchově fotbalové mládeţ e plní dle respondenta 1 

komunikace s rodiči důleţ itou funkci.  

4.1.1 Financování a podpora mládežnických týmů v klubu 1 

Financování mládeţ nických týmů a vůbec provozu klubu jako takového povaţ uje 

respondent 1 za problémové. Dotace od MŠMT z programu Můj klub podle něj nejsou 

automatické. V návrhu rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního 

neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 - MŮJ KLUB je 

uvedeno, ţ e by klub 1 měl dostat z tohoto programu částku ve výši 885 000,- Kč 

(MŠMT, 2018c). Tento návrh je však podle MŠMT čistě informativní, nárok ţ adateli 

na prostředky z dotace vzniká aţ  rozhodnutím o poskytnutí dotace. Respondent 1 uvedl, 

ţ e za poslední dva roky klub 1 na tuto dotaci z MŠMT nedosáhl. Konkrétní důvody 

nezná.  
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Nicméně klub pobírá prostředky od MŠMT za status sportovního střediska 

mládeţ e, které jsou výše popsány. Tyto prostředky sice přerozděluje FAČR, zdrojem 

financí je ale státní rozpočet, konkrétně program MŠMT číslo II, dříve známý 

pod názvem - Sportovně talentovaná mládeţ , nyní dotační program TALENT. Podporu 

od FAČR čerpá klub 1 od roku 2018 stejně jako ostatní kluby, zpětným proplacením 

nákladů za rozhodčí a delegáty.   

Respondent 1 dále kladně hodnotí fungování podpory od PFS, který rozděluje 

prostředky od magistrátu. Za rok 2018 obdrţ el klub 1 od PFS podporu 1 234 551,- Kč 

(Tabulka realizátorů, 2019). Co se týká investičních dotací z MHMP, tak klub 1 obdrţ el 

poslední finanční příspěvek v roce 2014 na pronájem tělocvičny 2000,- Kč. Ostatní 

projekty, ve kterých klub 1 ţ ádal MHMP o podporu, nebyly 

od té doby schváleny (Ţadatel Klub 1, 2019). V roce 2019 klub ţ ádá o dotaci 

na výměnu povrchu Umělé trávy, o přidělení dotace ale zatím rozhodnuto nebylo. Klub 

1 je dále podporován městskou částí, jedná se o částky na provoz klubu ve stovkách 

tisíců. Za zvláštní povaţ ují v klubu 1 podporu od městské části v kontextu pronájmu 

tělocvičen, které potřebují na tréninky v zimním období. Od městské části obdrţ í 

peníze, jejichţ  část jí následně pošlou zpět za pronájmy.  

Kromě zmiňovaných dotací a grantů jsou nedílnou součástí financování klubu 1 

členské příspěvky. Sponzorské dary nejsou v klubu 1 příliš častým jevem, a kdyţ  uţ  se 

někdo nabídne, jedná se většinou o příspěvek rodičů na konkrétní akci či věc. Velkého 

sponzora se klubu sehnat nepodařilo. Podpory rodičů si však velmi váţ í.  

Podpora fotbalových klubů je z pohledu klubu 1 dobře nastavená, bez těchto 

peněz by nemohly provozovat svoji činnost. Problémy systému financování fotbalových 

klubů spatřují ve sloţ ité a zbytečné administrativě při podávání ţ ádostí o dotace nebo 

při jejich zpětném vyúčtování. Mimo to jim celý systém přijde nekoncepční, jako klub 

trpí nejistotou, zda finanční prostředky v podobě dotací a grantů obdrţ í. Ocenili by 

zaručení finanční podpory na delší dobu.  

Mimo finanční podpory si velmi váţ í projektů FAČR a PFS na podporu výchovy 

fotbalové mládeţ e, kterých se pravidelně zúčastňují.  
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4.1.2 Problémy při provozování mládežnických týmů v klubu 1 

Za největší problém povaţ ují v klubu 1 nedostatek hracích a tréninkových ploch, který 

je způsobený především tím, ţ e nemají travnaté hřiště. Celkem mohou vyuţ ívat jedno 

hřiště s umělou trávou a jednu třetinu travnatého hříště, jeho zbytek patří developerské 

firmě, která ho získala od restituenta, dvě třetiny hřiště tedy leţ í ladem. Klub 1 se snaţ í 

zapojovat do jednání o odkoupení hřiště městkou částí, spory ale trvají více neţ  7 let. 

Tréninkové plochy tedy nevyhovují počtu dětí a četností tréninků. Z analýzy fotbalové 

infrastruktury v Praze společnosti KPMG, kterou zpracovala pro PFS, vyplývá, ţ e hrací 

plochy klubu 1 vyţ adují zásadní úpravy (KPMG, 2017a).  

Dalším problémem je dle respondenta 1 nedostatek kvalifikovaných trenérů 

vzhledem k vysokému počtu mládeţ nické členské základny. S tím souvisí i malé 

odměny pro trenéry, jejichţ  zvýšení by jistě přispělo k náboru nových zájemců 

o trénování. Za problém povaţ uje i jiţ  zmiňovanou nekoncepčnost systému finanční 

podpory fotbalových klubů na amatérské úrovni a sloţ itou administrativu spojenou s 

čerpáním grantů a dotací. Drobnější potíţ e v klubu 1 vnímají v oblasti zázemí, například 

dostatek teplé vody, oprava střechy atd., tyto problémy se však daří řešit. Dle analýzy 

KPMG vyţ aduje i zázemí klubu 1 zásadní úpravy (KPMG, 2017a).  

4.2 Podpora mládežnického fotbalu v klubu 2 

Respondentem 2 pro rozhovor byl vybrán zástupce vedení klubu a člen výboru celé TJ, 

pod kterou klub 2 spadá. Respondent 2 působí v klubu 27 let a zastřešuje především 

sportovní záleţ itosti.  

Cíle klubu 2 jsou ovlivněny především jeho polohou. Klub 2 působí na sídlišti, 

coţ  znamená přítomnost velkého mnoţ ství dětí. Cílem klubu 2 je tedy výchova 

fotbalové mládeţ e, kterou upřednostňuje před výsledky dospělých týmů. V rámci 

výchovy mládeţ e chtějí z hráčů vychovat své odchovance, kteří v dospělých kategoriích 

budou hrát za jejich dospělá muţ stva, případně pak své odchovance dostat do vyšších 

soutěţ í. Klub 2 je ve výchově fotbalových talentů poměrně úspěšný. Začínali u nich 

někteří hráči, kteří se nyní věnují profesionálnímu fotbalu.  
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Klub 2 je veden jako spolek a funguje v rámci TJ, která sdruţ uje celkem 10 

sportovních odvětví. V klubu 2 je celkem 11 týmů hrajících soutěţ e a předpřípravka. 

Jedná se o dvoje mladší ţ áky, starší přípravku, třikrát mladší ţ áky, starší ţ áky, starší 

dorost a tři týmy muţ ů. A tým muţ ů působí ve druhé nejvyšší praţ ské soutěţ í, tedy v 1. 

A třídě. Pro správnou výchovu mládeţ e povaţ ují za důleţ ité tyto faktory: Kvalitu 

trenérů, dostatek hracích ploch a zajištění kvalitního herního vytíţ ení. Zájem dětí 

o hraní fotbalu za klub 2 je velký. Podle respondenta 2 je to umocněno malým počtem 

sportovních klubů v jejich spádové oblasti. Někdy se jim stává, ţ e se s některými dětmi 

musí rozloučit, z důvodů nedostatečné kapacity klubu. Dodrţ ují zásadu, aby u kaţ dého 

týmu byli alespoň dva trenéři s licencí. 50 % trenérů v klubu tvoří rodiče dětí, zbylí 

trenéři jsou hráči z dospělých týmů nebo hráči, kteří ze zdravotních důvodů museli 

s aktivním fotbalem rozloučit. Trenéři za svou práci v klubu 2 nedostávají pravidelnou 

odměnu, je to vţ dy nárazové podle čerpání dotací vázaných na trenérské licence.  

Při výchově malých fotbalistů povaţ uje respondent 2 za velmi důleţ itou roli 

rodičů dětí. Spolupráce mezi trenérem a rodičem je nutná. Tréninky často bývají do 

večerních hodin a děti nemohou v noci po městě chodit sami. Dle respondenta 2 je to 

rozdíl oproti minulosti, kdy tréninky byly dříve. Komunikaci s rodiči si trenéři nastavují 

sami, pomoc od rodičů je potřeba zejména v přípravkových kategoriích, kterým 

na zápasy nejezdí rozhodčí.  

4.2.1 Financování a podpora mládežnických týmů klubu 2 

Podporu mládeţ nických týmů povaţ uje respondent 2 za lépe nastavenou, neţ  tomu 

bývalo v minulosti. Klub 2 dosáhne na dotace z MŠMT, FAČR a z MHMP. Některé 

problémy zaznamenávají při vyúčtování těchto dotací, ale je to způsobeno zejména 

absencí zkušeností s čerpáním. Například na rekonstrukci hřiště museli zorganizovat 

výběrové řízení, se kterým neměli zkušenosti, příště uţ  budou vědět, jak na to. Podporu 

na provoz klubů povaţ uje respondent 2 za dostatečnou.   

V návrhu rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního 

programu státní podpory sportu na období roku 2018 - MŮJ KLUB bylo klubu 2 

přiděleno 590 000,- Kč (MŠMT, 2018c). Jde o prostředky pro celou TJ. Podpora klubu 

2 od PFS čítala za rok 2018 522 240,- Kč (Tabulka realizátorů, 2019). Peníze z PFS 

pocházejí z MHMP, od kterého klub 2 obdrţ el v roce 2018 ještě dotaci na regeneraci 

přírodního hřiště a malé umělé trávy III. generace v celkové výši 7 500 000,- Kč 
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(Ţadatel klub 2, 2019). Od MHMP dostává klub pravidelně podporu na provoz areálu 

a tělocvičny. Podpora od městské části není zanedbatelná, jedná se o finanční podporu 

spojenou s pronájmem hřiště. Jinak městská část poskytuje klubu mediální prostor 

v časopise, který sama vydává. Kromě dotací a grantů má klub 2 peníze také 

z členských příspěvků. Sponzorské dary jsou přítomny jen v malé míře, většinou se 

jedná o sponzoring od rodičů jen pro tým dítěte. Tyto částky jsou většinou na nákup 

dresů či na pokrytí menší části nákladů ze soustředění.  

Kromě finanční podpory se projektů FAČR a PFS příliš nezúčastňují. Společně 

s městskou částí organizují nábor dětí, mají výhodu, ţ e u nich trénují bývalí ligoví 

fotbalisté. 

Dle respondenta 2 se podpora klubů v posledních letech zlepšila, dříve nebylo 

moţ né mít tolik týmů v rámci klubu a nedělaly se rekonstrukce areálů. V minulosti 

dostali na provoz 6 muţ stev jen třeba 30 000,- Kč. Coţ  je dle respondenta 2 směšné. 

Současné nastavení systému hodnotí kladně.  

4.2.2 Problémy při provozování mládežnických týmů v klubu 2 

Největším problémem klubu 2 je nevyhovující areál a přetíţ ené hřiště. Klub 2 disponuje 

jedním travnatým hřištěm a jednou malou umělou trávou. Dále má od TJ k dispozici 

tělocvičnu, tam je ale problém s volnými časy, protoţ e v odpoledních hodinách ji 

přednostně vyuţ ívají sálové sporty. Co se týká přetíţ ení hřiště, mají 11 muţ stev a více 

neţ  200 dětí. Areál není uzpůsobený na takové zatíţ ení. V Analýze fotbalové 

infrastruktury v Praze zpracované společností KPMG pro PFS hrací plochy klubu 2 

vyţ adují úpravy a zázemí areálu vyţ aduje zásadní úpravy (KPMG, 2017a).  

K problémům s hracími plochami přispívá dle respondenta 2 i sucho, které bylo 

v roce 2018 extrémní. „Před 20 lety jsme museli hřiště odvodnit, teď je to 

naopak,”uvádí respondent 2. Prostor šaten vyuţ ívaný klubem 2 patří městské části. 

Oddíl má k dispozici pouze suterén. Prostor respondent 2 povaţ uje za dost velký, i kdyţ  

je škoda, ţ e nemohou vyuţ ívat i horní patro, protoţ e tam sídlí Dům dětí a mládeţ e. 

Rozšíření hracích ploch při současné velikosti areálu není moţ né. Vhodný pozemek je 

v blízkosti, jenţ e je v soukromém vlastnictví. Odkoupení pozemku a následná výstavba 

hřiště s umělým povrchem by problém s hracími plochami vyřešily.  
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Situaci s nedostatkem hracích ploch řeší prostřednictvím pronájmů hřišť 

s umělým povrchem u škol, coţ  ale způsobuje komplikace rodičům v dopravě dětí na 

tréninky a také další administrativní zatíţ ení pro klub 2 v podobě zpracování nájemních 

smluv. Administrativu spojenou s čerpáním dotací se museli naučit, přesto by uvítali její 

zjednodušení.  

Respondent 2 vnímá jako problematický nedostatek mládeţ nických trenérů, pro 

které nemají dostatečný motivační bonus v podobě finančních odměn za trénování. 

I kvůli tomu musejí některé děti odmítat, coţ  má pak svůj dopad na obsazení 

ţ ákovských a dorosteneckých kategorií, protoţ e s věkem hráči ubývají z důvodů jiných 

zájmů.  

4.3 Podpora mládežnického fotbalu v klubu 3 

Osloveným respondentem z klubu 3 byl člen výboru klubu a zároveň celé TJ, které je 

klub součástí. Respondent 3 navíc působí v rámci komise mládeţ e na PFS. Svou roli 

v klubu charakterizoval jako šéftrenér, pomáhá tedy ostatním trenérům se sportovní 

přípravou hráčů, zejména mládeţ e. Disponuje trenérskou licencí B a kromě práce 

v klubu 3 se věnuje koučování a mentoringu svých klientů, coţ  má dle jeho slov přesah 

i do jeho fotbalové práce.  

Do roku 2009 klub 3 vůbec ţ ádnou mládeţ . Právě v roce 2009 zaloţ ila parta 

bývalých hráčů klubu mládeţ nická muţ stva. Po devíti letech fungování mají celkem 

130 dětí v 7 mládeţ nických druţ stvech. Jejich hlavním cílem ve výchově fotbalové 

mládeţ e je doplňování A týmu muţ ů jejich odchovanci. Mimo to má klub 3 zájem 

o podporu sportu jako takového. V dohledné době by chtěli zaloţ it dorostenecké 

kategorie, aby měli přímou návaznost mezi mládeţ nickým a dospělým fotbalem.  

Klub 3 organizačně funguje jako spolek a je veden pod TJ, která sdruţ uje oddíly 

tenistů, fotbalistů, cvičení ţ en a nově cvičení zumba. Celkem u nich hraje 130 dětí 

rozdělených do kategorií: Předpřípravka, 2x mladší přípravka, 2x dvakrát starší 

přípravka, 2x mladší ţ áci a starší ţ áci. Dorost nemají, kluci v tomto věku s fotbalem 

často končí. V přípravkových kategoriích mají dostatečný počet hráčů, od mladších 

ţ áků by uvítali nárůst počtu dětí. Děti jiţ  od tohoto věku začínají mít jiné priority. 

Za oboustranně výhodnou povaţ uje respondent 3 spolupráci s prvoligovým praţ ským 
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klubem. Talentování hráči mají moţ nost jít do lepšího klubu a naopak klub 3 můţ e 

čerpat ze zkušeností profesionálního klubu. 

Nutností pro fungování mládeţ nických týmů jsou dle respondenta 3 kvalifikování 

trenéři. V klubu 3 má kaţ dý trenér trenérskou licenci a je povinen si ji pravidelně 

obnovovat. K podpoře kvalifikace mají vlastní etický kodex pro rodiče i trenéry, díky 

kterému mají na co odkazovat. Respondent 3 dále povaţ uje za důleţ itou komunikaci 

mezi hráčem, trenérem a rodičem, i proto mají v klubu pravidelné rodičovské schůzky. 

Trenéři v klubu 3 jsou z větší části rodiče, ve věku kolem 50 let. Mají i zájemce z řad 

dorostenců, kteří po škole chodí s tréninky mládeţ e pomáhat. Dospělí hráči trénují 

mládeţ  jen zřídka. Respondentovi 3 se líbil model z jiného klubu, ve kterém hráči 

A týmu museli splnit povinnost odtrénovaného počtu hodin u mládeţ e. Obecně 

respondent 3 shrnul, ţ e zájem o trénování není. Motivací mladých trenérů podle něj 

není trénovat v menších klubech, ale chtěli by hned trénovat v ligových oddílech.  

Při práci s mládeţ í je pro klub 3 důleţ itá důvěra mezi rodičem a trenérem. 

Dle respondenta 3 by měl rodič mluvit stejně jako trenér a to protoţ e děti tráví na 

fotbale jen zlomek času. Daleko více času tráví s rodiči. Kromě toho je pro klub 3 stále 

zásadní podmínkou pro výchovu mladých fotbalistů, aby děti činnost bavila. Podle 

respondenta 3 vytváří atmosféru v týmu trenér. „Kdyţ  nastaví příjemné prostředí, tak to 

pak děti baví a zapojí se i rodiče, dělají svačiny na turnaje, zaplatí pizzu po zápase, 

koupí dresy,” dodává.  

4.3.1 Financování a podpora mládežnických týmu v klubu 3 

Velké štěstí má klub 3 na podporu od městské části. Díky této podpoře mají kvalitní 

zázemí, pomáhají jim především finančně. Kromě podpory na provoz klubu 3 poskytla 

několikrát městská část mimořádnou pomoc při vytopení hřiště a šaten. Dalším zdrojem 

financí jsou členské příspěvky, které se snaţ í nastavit na výši přijatelnou pro kaţ dého. 

I proto je u nich členská základna vyšší neţ  v okolních klubech. Kromě toho vyuţ ívají 

i granty od MŠMT, FAČR a PFS.  

V návrhu rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního 

programu státní podpory sportu na období roku 2018 - MŮJ KLUB je uvedeno, ţ e TJ 

pod kterou klub 3 spadá obdrţ í od MŠMT částku ve výši 501 500,- Kč (MŠMT, 2018c). 

Tuto podporu klub 3 dostal. Od PFS z peněz MHMP určených pro rozvoj sportu dětí 
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a mládeţ e získal klub 3 v roce 2018 částku 378 775,- Kč (Tabulka realizátorů, 2019). 

Dále klub 3 v roce 2017 obdrţ el od MHMP investiční dotaci na zastřešení vstupní 

fronty budovy šaten ve výši  500 000, - Kč (Ţadatel klub 3, 2019). 

Kromě grantů a dotací jsou součástí podpory mládeţ nických týmů v klubu 3 i 

sponzorské dary. V minulosti klub 3 oslovil místní firmy s nabídkou spolupráce, setkalo 

se to však s neúspěchem. Nicméně lokální sponzoři v klubu 3 fungují, firma jim dodává 

barvy na lajnování hřiště, místní pizzerie platí po zápasech jednomu týmu večere. 

Větším sponzorem je firma Uhlosport, která dodává sportovní vybavení s velkými 

slevami, někdy i zadarmo. Další drobné firmy poskytnou částku kolem 30 000,- Kč, 

rodiče částky kolem 3 000,- Kč. Před lety uspořádali veřejnou sbírku na defibrilátor, 

kvůli velkému shromáţ dění lidí na zápasech,. Částku se podařilo úspěšně vybrat, je to 

důkaz, ţ e občanská sounáleţ itost v klubu funguje.  

V klubu 3 se účastnili projektů PFS Neberte nám naši hru - turnaj pro přípravky 

a Radostínek den dětí. V rámci PFS se u nich také konala první ukázková tréninková 

jednotka přípravek pro týmy z okolí. Ve spolupráci s městskou částí organizují dětský 

den, kde mají na starosti dvě aţ  tři fotbalová stanoviště. Kromě toho organizují 

závěrečnou zábavu pro rodiče a příznivce klubu.  

Dle respondenta 3 by se měla podpora mládeţ nického fotbalu více zaměřit 

na zajištění financí pro mládeţ nické trenéry. Trenéři mají dostávat finance alespoň 

na cestovní výdaje. Zjednodušení administrativy by klubům také ulehčilo práci, 

papírování je podle respondenta 3 moc a s trénováním je to velká zátěţ .  

4.3.2 Problémy při provozování mládežnických týmů v klubu 3 

K problémům, které v klubu 3 pociťují patří nedostatečná naplněnost dorosteneckých 

kategorií. V klubu 3 chtěli zřídit mladší i starší dorost a doplňovat tak týmy dospělých, 

ale zatím se to nepovedlo. Klub 3 by také uvítal více financí na výplaty trenérům, při 

dosavadním nastavení dostávají peníze jen nárazově. Více financí by pomohlo 

motivovat nové trenéry, kterých v klubu mají málo.  

Za problém povaţ uje respondent 3 i kvalitu trenérů. Trenéři se dají dělit na tzv. 

„hlídače” a trenéry, které to u nich v klubu baví a chtějí se vzdělávat. Uvítal by, aby 

bylo trenérů o 10 víc, trénování při menším počtu hráčů je mnohem lepší. Určité 

problémy pociťuje klub 3 i v oblasti hracích ploch. Respondent 3 si přeje vybudovat 
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hřiště s umělým povrchem pro trénování v zimních měsících. Nyní disponují dvěma 

hřišti s přírodní travou. Mimo to by modernizaci snesly i kabiny a tribuna, coţ  potvrzuje 

i analýza KPMG, která zařadila zázemí klubu 3 mezi areály, které vyţ adují zásadní 

úpravy (KPMG, 2017a).  

4.4 Podpora mládežnického fotbalu v klubu 4 

Rozhovor pro případovou studii poskytl pracovník klubu, který má na starosti 

především obsazování realizačních týmů a dohled nad vzděláváním trenérů, dále uváděn 

jako respondent 4. V klubu působí od roku 1982 jako hráč a od roku 1999 s malou 

přestávkou i na trenérské pozici.  

Finanční problémy, problémy s pozemky a soudní spory provázely klub od 

zaloţ ení aţ  do začátku současného století (Historie klub 4, 2019). Nicméně klubu 4 se 

v této době podařilo upevnit svou pozici a v roce 2009 zaznamenal velký úspěch 

v podobě vybudování nového hřiště s umělou travou (Historie klub 4, 2019). V dnešní 

době patří klub k největším amatérským oddílům v republice a disponuje velkou 

členskou základnou (Historie klub 4, 2019). Za hlavní cíl si kladou výchovu dětí a to po 

fotbalové i lidské stránce. Chtějí, aby z jejich odchovanců vyrostli slušní lidé. Mimo to 

mají zájem být tradičním členem mládeţ nických divizí a lig, včetně divize dorostu.  

Klub 4 se tedy zaměřuje především na výchovu fotbalové mládeţ e. Disponuje 

velkou mládeţ nickou základnou, o čemţ  svědčí i počet kategorií v oddíle. Provozují 12 

mládeţ nických druţ stev. Jedná se o předpřípravku, 2x mladší přípravku, 2x starší 

přípravku, 3x mladší ţ áky, 2x starší ţ áky, mladší dorost a starší dorost. Kromě toho 

mají tři týmy muţ ů. Jejich A tým hraje praţ skou 1. A třídu. Klub 4 je organizován jako 

spolek, nyní uţ  osamostatněný, dříve fungoval ve spolupráci s klubem turistů a tenistů. 

Dle respondenta 4 se dostatek dětí v klubu odvíjí dle jednotlivých ročníků. Mezi jejich 

silné patří ročníky 2006, 2008, 2009, 2010. Nicméně všechny kategorie mají naplněné, 

spíše jde o kvalitu hráčů. Dle respondenta 4 kvalita hráčů pokulhává z důvodu absence 

přirozeného pohybu dětí, který dříve měly: „Pohyb je v dnešní době omezen jen 

na dobu tréninků. Já kdyţ  přišel ze školy domů, tak jsem poloţil tašku a vzal kolo, míč 

a jel na hřiště. Dnes bydlím u školního hřiště a odpoledne tam není ani noha,” říká 

respondent 4. Děti nemají na sport čas, mají příliš mnoho aktivit. Podle něj chybí 

„pláckové” samostatné hraní, coţ  má za důsledek méně talentovaných hráčů.  
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Při výchově mládeţ e povaţ ují v klubu 4 za klíčový přístup trenéra. Trenér by 

neměl svou práci dělat pro sebe, ale především pro malé fotbalisty, pro děti. V mladších 

kategoriích by nemělo jít o výsledky, ale o postupnou koncepční práci. Tzn. například, 

ţ e na konci mladší přípravky je důleţ itější, aby hráč uměl obejít protihráče, neţ  kolik 

zápasů tým prohrál či vyhrál. Pro dobrou práci s mládeţ í je dle respondenta 4 potřeba 

zajistit dostatek trenérů a také aby tito trenéři byli kvalitní. Snaţ í se o dobrou 

komunikaci mezi trenéry, mají pravidelné trenérské schůze čtyřikrát za rok. Mimo to 

hlídají vzdělávání jejich trenérů. Trenéři, kteří chodí na školení vţ dy s ostatními sdílejí 

načerpané informace a poznatky. 

Kromě dostatečného počtu a kvality trenérů, povaţ ují v klubu 4 za důleţ itou i roli 

rodiče při výchově fotbalové mládeţ e. Dle respondenta 4 je dnes v některých případech 

lepší, kdyţ  rodič o fotbale nic neví. Špatné je, kdyţ  si rodiče realizují nenaplněné 

ambice prostřednictvím svých dětí. Za doby rodičů se fotbal trénoval jinak a proto rady 

rodičů ne vţ dy korespondují s tím, co dětem říká trenér. Je důleţ itá shoda mezi rodičem 

a trenérem, která je spojena s důvěrou rodičů v trenéry.  

4.4.1 Financování a podpora mládežnických týmů v klubu 4 

V klubu 4 čerpají podporu od městské části, PFS, MŠMT a samozřejmě vybírají členské 

klubové příspěvky. Mimo to má u nich kaţ dý tým zřízený vlastní fond, z kterého se 

platí startovné na turnajích, pronájem hal v zimě a dětské odměny. Malí lokální 

sponzoři u nich nejsou. Nově mají sponzoring od obchodního centra, které působí 

v rámci jejich městské části. Co se týká sponzoringu od rodičů, tak ten funguje většinou 

jen na úrovni jednotlivých týmů, tedy tam kde dítě rodičů hraje, se za darované peníze 

koupí pomůcky, atd. Sponzoring mají nastavený tak, ţ e ten kdo peníze daruje si můţ e 

rozhodnout na co budou pouţ ity.  

Za rok 2018 obdrţ el klub 4 dotační podporu od MŠMT z programu MŮJ KLUB 

ve výši 983 000,- Kč (MŠMT, 2018c). Od PFS z peněz MHMP získal 1 035 227,- Kč 

(Tabulka realizátorů, 2019). Z investičních dotací MHMP klub 4 čerpal v roce 2018 

50 000,- Kč na projekt organizace turnajů přípravek (Ţadatel klub 4, 2019). 

A ve stejném roce také částku 1 500 000,- Kč na rekonstrukci umělé trávy (Ţadatel 

klub 4, 2019). Podpora od městské části je zaloţ ená především na zvýhodněných 

pronájmech prostor z obou stran a na pořádání společných akcí, jako je den dětí nebo 

místní festival pro obyvatele z okolí.  
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Existencí dotací a grantů pro kluby provozujících mládeţ  hodnotí kladně. Nevědí 

však podle jakých kritérií se peníze od PFS rozdělují, jejich dotazy na toto téma jim 

nebyly zodpovězeny. Kluby podobné úrovně dostávají diametrálně odlišné částky, 

otázkou je z jakého důvodu. V nastavení systému podpory mládeţ nického fotbalu by 

uvítali více peněz pro mládeţ nické trenéry. Zvýšila by se tím motivace trenérů 

a zabránilo by se kumulování funkcí.  

 Klub 4 se pravidelně účastní projektů pořádaných FAČR a PFS. V minulost to 

byly Neberte nám naši hru, Tour de club, Měsíc náborů. Kromě toho pravidelně posílají 

své trenéry na licenční školení pořádané PFS. Areál klubu 4 hostil i trenérský workshop 

pro trenéry z okolních oddílů.  

4.4.2 Problémy při provozování mládežnických týmů v klubu 4 

Jedním z problémů, který v klubu 4 vnímají je nedostatek sportovních ploch v kontextu 

velké členské základny oddílu. Klub 4 disponuje hřištěm s přírodní trávou a hřištěm 

s umělou trávou, které dle analýzy KPMG vyţ adují úpravy (KPMG, 2017a). Hrací 

plochy klubu nelze rozšířit, protoţ e není kam. Proto jsou nuceni k pronájmu, který je 

spojen s dalšími výdaji navíc. Peníze, které klub 4 pravidelně dostává na pronájem 

sportovišť, nemůţ e pouţ ít na pronájem druhů hracích ploch, které sám vlastní. Tedy 

klub 4 nemůţ e peníze pouţ ít na pronájem fotbalového hřiště, protoţ e sám fotbalové 

hřiště vlastní. Nicméně toto hřiště klubu kapacitně nestačí. Problém respondent 4 

nazývá jako určitou nekoncepčnost v podpoře fotbalových klubů. Za zvláštní povaţ ují 

v klubu 4 i skutečnost, ţ e magistrátu platí nájemné za vyuţ ívání svého hřiště a ten jim 

pak následně poskytuje dotaci na pronájem v podobné výší. Peníze se tak přelévají od 

klubu k MHMP a naopak, dle respondenta 4 by bylo jednodušší, kdyby nájemné 

nemuseli platit, ušetřilo by se za administrativní výdaje.  

Klub 4 by uvítal moţ nost mít více mládeţ nických trenérů, coţ  souvisí 

s navýšením zmiňované finanční podpory pro mládeţ nické trenéry. Za velký problém 

povaţ ují vůbec trenéry sehnat a pak také jejich kvalitu při trénování. Výchovu mladých 

fotbalistů podle nich zásadně ovlivňuje nedostatek pohybových činností dětí ve volném 

čase. Dnes mají děti příliš mnoho aktivit a na samostatně provozovaný sport jim 

nezbývá čas. Dle respondenta 4 dětem chybí „pláckové” hraní, čas na tréninku z části 

simuluje právě tuto činnost.  
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4.5 Podpora mládežnického fotbalu v klubu 5 

Rozhovor byl vedený vedoucím pracovníkem klubu 5, dále uváděný jako respondent 5. 

Před asi 8 lety, s příchodem respondenta do klubu, se začalo v klubu 5 více pracovat 

s mládeţ í. Po jeho příchodu se rovněţ  klub naučil čerpat dotace a granty. Respondent 5 

předtím jako fotbalový funkcionář nepůsobil. S fotbalem měl do té doby zkušenosti jen 

hráčské.  

Klub 5 patří mezi 10 nejstarších fotbalových klub v republice (Historie klub 5, 

2019). Od roku 2011 se klub 5 začal více věnovat mládeţ i, ale je úspěšný i v kategorii 

muţ ů, kde se mu podařilo postoupit do praţ ské 1. B třídy. Cílem klubu je zlepšit práci 

s mládeţ í, coţ  se jim v poslední době daří. Chtějí, aby k nim děti na fotbal chodily rády 

a bavilo je to. Svá dospělá muţ stva chtějí průběţ ně doplňovat odchovanci z vlastních 

řad a pokud se jim podaří vychovat nějaké fotbalové talenty pro profesionální fotbal 

nebrání se, posunout je do lepších klubů. V dospělých kategoriích mají za cíl postup 

A týmu do vyšších soutěţ í. Rádi by do klubu přilákali mládeţ nické trenéry, pro které 

chtějí zřídit finanční motivační bonusy.  

Klub 5 funguje jako samostatný spolek, schůze výboru klubu mají jednou 

za měsíc. Dnes v klubu 5 působí asi 140 dětí a mládeţ níků. Během příštích let by chtěli 

dosáhnout počtu 200 dětí v klubu. Zejména mladší kategorie mají dostatečně obsazené. 

Ve starších kategoriích je to horší, problém mají v dorostu, kde mají málo hráčů. 

Počítají s tím, ţ e do budoucna budou muset některé děti doporučovat do jiných klubů, 

z důvodů omezené kapacity klubu. Celkem mají šest mládeţ nických druţ stev. 

Předpřípravku, mladší přípravku, starší přípravku, mladší ţ áky, starší ţ áky a mladší 

dorost. Chybí kategorie staršího dorostu. Výchova mládeţ nických hráčů směřuje 

k pravidelnému doplňování dospělých muţ stev odchovanci, kterých v klubu působí 

velké mnoţ ství. Zároveň u nich došlo za poslední roky k internacionalizaci, svůj podíl 

na tom má i angaţ ování zahraničního trenéra k A týmu muţ ů.  

Pro správnou výchovu mládeţ e povaţ uje respondent 4 za důleţ itou komunikaci 

mezi trenéry a rodiči dětí. Proto zorganizovali mítinky s rodiči, kterých se zúčastnilo 

i vedení klubu. Dále zdůrazňuje roli dlouhodobé koncepce ve výchově mládeţ e, kterou 

má na starosti šéftrenér mládeţ . On má za úkol průběţ ně zpracovávat analýzu práce 

s mládeţ í v klubu a následně se zaměřit na oblasti, ve kterých je třeba práci s mládeţ í 

zlepšit. Trenérskou práci u nich zajišťují především rodiče, kteří musí mít patřičnou 
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kvalifikaci k trénování. Výjimkou je jeden hráč B týmu muţ ů, který trénuje mládeţ . 

Role trenéra je v práci s mládeţ í klíčová. Kromě jiného po trenérech chtějí, aby 

nasměrovali rodiče ke správnému přístupu, tedy aby se vyhnuli negativním výstupům 

vůči dětem. Přístup rodičů je různý, setkali se s tím, ţ e se rodič potom co dal klubu 

sponzorský dar choval tak, ţ e mu klub patří.  

4.5.1 Financování a podpora mládežnických týmů v klubu 5 

Financování mládeţ nických týmů zajišťují z jedné čtvrtiny členské příspěvky, které 

v klubu 5 mají v porovnání s okolím příliš nízké. V nejbliţ ší době plánují jejich zvýšení, 

které umoţ ní přidat peníze trenérům a nákup sportovního oblečení pro děti. 

Dvě čtvrtiny peněz na mládeţ  pocházejí z dotací a grantů MŠMT, PFS a městské části, 

od které dostávají granty na provoz. Poslední část peněz zajišťují příjmy od partnerů 

klubu a z pronájmů.  

Od MŠMT z programu MŮJ KLUB obdrţ eli za rok 2018 podporu 432 000,- Kč 

(MŠMT, 2018c). Z MHMP prostřednictvím PFS dostal klub 5 částku 379 274,- Kč 

(Tabulka realizátorů, 2019). Investiční podporu od MHMP klub obdrţ el naposledy 

v roce 2015 na projekt modernizace sportovního areálu pro mládeţ , jednalo se o částku 

400 000,- Kč (Ţadatel klub 5, 2019).  

Klub 5 nemá doposud nastavenou spolupráci s lokálními sponzory a to zejména 

z důvodů absence moţ ných kandidátů na sponzoring v místě jejich sídla a také 

z důvodu nedostatku inzertních ploch v jeho areálu. To chtějí v nejbliţ ší době změnit 

zřízením reklamních ploch.  

Nastavení podpory hodnotí respondent 5 kladně, částky od PFS mu přijdou 

dostatečné a líbí se mu, ţ e jejich rozdělování není postavené na lobbingu. 

U investičních grantů to podle něj stále funguje tak, ţ e je velmi důleţ ité osobní 

vyjednávání. U grantů z PFS vnímá aţ  zbytečné mnoţ ství administrativních povinností 

pro kluby. Za nesmyslné povaţ uje přeposílání peněz za pronájmy pozemků. Jejich areál 

leţ í na pozemcích MHMP, za coţ  mu platí nájem. Částku nájmu poté od MHMP 

dostávají zpět prostřednictvím grantu, povaţ uje to za zbytečnou agendu. Uvítali by také, 

kdyby podpora fotbalových klubů byla známá na více let dopředu. Kaţ dý rok granty 

chodí pozdě, na rok 2019 přijdou aţ  v říjnu. Lepší řešení by dle respondenta 5 bylo 

udělovat granty na rok dopředu, tedy v roce 2019 přidělovat peníze na rok 2020.   
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Kromě finanční podpory vnímají pozitivně i projekty FAČR a PFS, kterých se 

zúčastňují. V minulosti se zapojili do turnajů Neberte nám naši hru, proběhl u nich 

Měsíc náborů. V prvním roce ho navštívilo 150 dětí, ve druhém 250. V klubu 5 také 

uplatňují kodex rodiče a trenéra.  

4.5.2 Problémy při provozování mládežnických týmů v klubu 5 

V klubu 5 nemají dostatek trenérů, i proto chtějí trenéry přilákat pomocí zvýšení 

finančních odměn za odvedenou práci a účastí ve vyšších soutěţ ích dospělých týmů. 

Dále respondent 5 uvedl, ţ e zjednodušení administrativních povinností u grantů a dotací 

by fotbalovým klubům velmi ulehčilo. V minulosti bylo problematické děti do klubu 

přivést. V současnosti řeší některé neshody s rodiči, ale jde o jednotlivé případy, 

kterých není moc. Mezeru v nastavení podpory klubů vidí v jeho určité nekoncepčnosti. 

Především se jedná o platbu nájmů a následné přijímaní dotací od MHMP a také 

o dlouhodobější zajištění schválené podpory, tak aby si mohlo plánovat a pracovat 

koncepčně.  

Prostor pro zlepšení vnímají v oblasti zázemí, do budoucna by chtěli budovu 

kabin rozšířit o jedno patro výše a také rozšířit hrací plochy zrušením pěších cest. 

Šlo by jen o mírné zvětšení. Dle analýzy KPMG vyţ adují hrací plochy klubu úpravy 

(KPMG, 2017a). Areál chtějí přizpůsobit, tak aby se v něm pohodlně vystřídalo 200 

mládeţ nických členů. 

4.6 Podpora mládežnického fotbalu v klubu 6 

Posledním oddílem vybraným pro případovou studii je klub 6. Rozhovor byl proveden 

s vedoucím pracovníkem klubu, dále respondent 6.  

Do součastného sídla se klub 6 přestěhoval po komunistickém převratu (Historie 

klub 6, 2019). V současnosti se A muţ stvo dospělých pohybuje mezi 1. B a 2. třídou. 

Respondent 6 klub zařazuje na samý začátek hierarchie klubů, tzn. ţ e se podílejí 

na výchově fotbalistů od nejspodnější úrovně. Během posledních 8 let začali více 

pracovat s mládeţ í. Jejich cílem je, aby dovedli mladé hráče napříč kategoriemi aţ  do 

týmů muţ ů a měli tak zásobu kvalitních odchovanců na doplnění A muţ stva. 

Při výchově fotbalistů dbají především na to, aby děti fotbal bavil. Dalším cílem nutným 

pro rozvoj klubu 6 je zisk sousedního pozemku, na kterém by mohlo vyrůst hřiště 

s umělým povrchem.  
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Dostatek dětí se odvíjí od jednotlivých populačních ročníků. Snaţ í se o zapojení 

všech dětí, ale v případě, ţ e se dítě na fotbal nehodí, mají v klubu zavedenou moţ nost 

doporučit ho na jiný sport. Klub 6 je organizován jako spolek spadající pod místní TJ, 

která sdruţ uje volejbalisty a nohejbalisty. Mimo to jsou členy Sokola. Ve vedení klubu 

6 je sekretář, předsedu nemají z důvodu špatných zkušeností z minulých let. 

Kompetence ve vedení klubu jsou rozdělené na více členů. Provozují 7 mládeţ nických 

kategorií a dva muţ ské týmy. Mají tedy předpřípravku, mladší přípravku, starší 

přípravku, 2x mladší ţ áky, starší ţ áky a mladší dorost. Na starší dorost nemají hráče, 

kluky co vyjdou z mladšího dorostu posouvají rovnou do muţ ů.  

Při výchově malých fotbalistů dbají především na vytváření příjemné atmosféry 

v jednotlivých týmech a na poctivou práci s mládeţ í. Snaţ í se uplatňovat přístup 

metody školy hrou. Respondent 6 zmiňuje, ţ e dnes není aplikovatelný direktivní 

přístup, protoţ e je příliš mnoho jiných moţ ností, jak trávit volný čas. Všichni trenéři, 

kteří u nich trénují musí mít alespoň základní trenérskou licenci. Trenérské týmy 

u mládeţ nických kategorií tvoří z velké části rodiče, ale i na ně je poţ adavek s licencí 

kladen. Během posledních let se také zaměřili na posílení vztahu hráčů ke klubu. 

Například nechali udělat klubové oblečení, takţ e dnes si mnoho kluků hraje odpoledne 

na sídlišti v teplákové soupravě klubu 6.  

Za zásadní podmínku dobré práce s mládeţ í povaţ ují správnou komunikaci mezi 

klubem a rodiči, které dosahují pravidelnými rodičovskými schůzkami a nastavením 

vzájemné důvěry. Problémoví rodiče se čas od času vyskytují, ale je vţ dy na trenérovi, 

aby se situaci pokusil vyřešit v klidu. Rodič se pak musí rozhodnout sám, jestli chce aby 

jeho dítě v klubu hrálo. Negativní zkušenosti s rodiči za poslední dva, tři roky nemají.  

4.6.1 Financování a podpora mládežnických týmů v klubu 6 

Za hlavní zdroje financování klubu 6 uvedl respondent členské příspěvky, které se platí 

půlročně, následně směřují do TJ a pak se z nich platí chod klubu. Dále respondent 6 

zmínil sponzoring pocházející převáţ ně od rodičů. Jedná se především o dary na nákup 

dresů, pomůcek, nebo otec pracující ve velké firmě dohodne nějaký sponzoring. Tyto 

peníze směřují vţ dy na mládeţ  a poskytnutí sponzorského daru musí být transparentní. 

Nemalou část rozpočtu klubu tvoří i granty a dotace od MŠMT a PFS. Tyto granty 

klubu 6 umoţ ňují poskytnout malé odměny trenérům, aby měli financované alespoň 

náklady na výjezdy s týmem. Nově zavedené vyplácení rozhodčích prostřednictvím 



 
 

46 

FAČR hodnotí zástupce klubu 6 velmi kladně. Jsou rádi, ţ e odpadlo vyplácení 

rozhodčích, coţ  představovalo další administrativní povinnost. Velkou podporu 

dostávají od městské části. Například na provoz hřiště jim kaţ dý rok přispívají asi 

500 000,- Kč. Pozemek hřiště patří městské části, takţ e mají nastavené zvýhodněné 

nájemní podmínky.  

V roce 2018 dostala TJ od MŠMT z programu MŮJ KLUB částku 611 500,- Kč 

(MŠMT, 2018c). Ve stejném roce obdrţ el klub 6 dotaci od MHMP prostřednictvím PFS 

částku 345 000,- Kč (Tabulka realizátorů, 2019). Poslední dotaci přímo od MHMP 

dostal klub 6 v roce 2013 jako příspěvek na pronájmy pro mládeţ , jednalo se 

o pronájmy sportovních zařízení pro děti (Ţadatel klub 6, 2019).  

Nastavení podpory mládeţ nického fotbalu hodnotí respondent 6 kladně. Velmi 

jim pomáhá podpora městské části, která jim vychází vstříc. Respondent 6 v rozhovoru 

zmínil, ţ e by se na podpoře mohla podílet více samotná FAČR. Ale zároveň dodává, ţ e 

klubům bylo hodně odlehčeno zavedením elektronického informační systému FAČR, 

nemusí se vyplňovat zápisy a odpadla povinnost vozit na zápasy karty s registracemi 

hráčů. Administrativní povinnosti spojené s čerpáním dotací a grantů respondent 6 

chápe, podle něj je důleţ ité, aby bylo vše transparentní.  

V klubu se s velkým úspěchem setkal projekt PFS na podporu zdravotních 

prohlídek hráčů. PFS proplácel polovinu nákladů na tyto prohlídky. Klub 6 se účastní i 

jiných projektů, které pořádají FAČR a PFS, například Tour de club nebo Létajících 

trenérů. Mimo to kaţ dým rokem pořádají vlastní akce jako je sportovní workshop pro 

místní obyvatele nebo večerní sportovní zábavu. Obě tyto akce jsou podporovány z 

městské části. Před časem se také zhostili role pořadatele Mistrovství světa lékařů, coţ  

jim přineslo především zviditelnění.  

4.6.2 Problémy při provozování mládežnických týmů v klubu 6 

V klubu 6 pociťují problém s vyplácením odměn trenérům za jejich práci, přáli by si, 

aby jim mohli poskytnout věší částky, které si zaslouţí.  Mimo to klub soupeří 

s okolními oddíly o přízeň malých fotbalistů. Přáli by si mít více talentovaných děti, aby 

měli z čeho vybírat. V poslední době zaznamenali nárůst počtu dětí z ciziny u nich 

v klubu, ale nevědí čím je to působeno.  
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Asi největší problém mají s pozemkem. Pozemek vhodný k rozšíření areálu 

a případně k vybudování hřiště s umělým povrchem spadá do soukromého vlastnictví. 

Majitelé ho nechtějí prodat, přitom tento pozemek není nijak vyuţ íván a leţ í v těsné 

blízkosti budovy kabin klubu 6. Rozšířen hracích ploch by uvítali, nyní mají k dispozici 

jen jedno hřiště s přírodní trávou, navíc jen v pronájmu od městské části. Zbytek hracích 

ploch pro mládeţ  zajišťují prostřednictvím pronájmů okolních školních fotbalových 

hřišť. I z důvodů nedostatku hracích ploch nemohou nabírat více dětí. Dle analýzy 

KPMG vyţ aduje zázemí klubu 6 zásadní úpravy (KPMG, 2017a). Respondent 6 se však 

o problémech se zázemím nezmiňoval. 
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5 Výsledky výzkumu 

V této kapitole jsou postupně zodpovězeny výzkumné otázky. Odpovědi vycházejí 

především z 11 provedených polostrukturovaných rozhovorů. Šest bylo provedeno se 

zástupci fotbalových klubů a pět s představiteli organizací zastřešujících podporu 

mládeţ nického fotbalu.  

5.1 Popis současné podpory mládežnického fotbalu na amatérské 

úrovni 

Prvním z výzkumných cílů práce bylo popsat podporu fungování mládeţ nického fotbalu 

v rámci sportovních a tělovýchovných spolků na amatérské úrovni v Praze. 

Mládeţ nický fotbal na amatérské úrovni v Praze je podporován finančně, organizačně 

a administrativně. Nastavení podpory mládeţ nického fotbalu je graficky znázorněno na 

obrázku 2. 

Nejdůleţ itějším aktérem zapojeným do finanční podpory mládeţ nického fotbalu 

je MŠMT, které čerpá a rozděluje prostředky na podporu sportu ze státního rozpočtu 

(Respondent MŠMT, 2018). Klíčovou roli pro podporu mládeţ nického fotbalu na 

amatérské úrovni hraje dotační neinvestiční program MŮJ KLUB (Respondent MŠMT, 

2018). Mimo to ještě MŠMT přiděluje klubům prostředky z investičních dotací na 

výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení (Respondent MŠMT, 2018). Důleţ itým 

aktérem v podpoře mládeţ nického fotbalu je i FAČR, která od roku 2018 pomáhá 

klubům s náklady na rozhodčí a delegáty soutěţ ních zápasů a s náklady na vybavení 

a provoz klubů (FAČR, 2018). Dále se na podpoře praţ ských klubů podílí MHMP, 

který přiděluje praţ ským klubům rovněţ  investiční dotace na rekonstrukci a výstavbu 

sportovní infrastruktury (MHMP, 2019, s. 14). Mimo to MHMP distribuuje prostředky 

určené na podporu sportu mládeţ e mezi zastřešující organizace sportovních odvětví 

sdruţ ující praţ ské kluby (Respondent MHMP, 2019). V případě fotbalu se jedná o PFS. 

Ten poté mezi praţ ské kluby kaţ doročně rozděluje částku 50 mil. Kč (Respondent PFS, 

2019). Praţ ským klubů poskytují finanční i jinou podporu městské části (Respondent 1-

6, 2018-2019). Vţ dy záleţ í na konkrétní domluvě klubů a městské části. Mimo tyto 

hlavní finanční zdroje kluby zajišťují své fungování vlastními prostředky, které 

pocházejí z členských příspěvků a ze sponzoringu (Respondent 1-6, 2018-2019).  
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Organizační podporu praţ ským klubům na amatérské úrovni zajišťují především 

městské části, FAČR a PFS. Městské části Prahy prostřednictvím zvýhodněných 

pronájmů hracích ploch, v pomoci s propagací klubu a s pořádáním náborů dětí, ale 

i akcí pro místní obyvatele. FAČR zajišťuje pro kluby organizaci soutěţ í a navíc je dále 

propojena s PFS (FAČR, 2018). Mimo to FAČR organizuje trenérská školení a pořádá 

projekty zacílené na rozšíření fotbalové základny (FAČR, 2019a). PFS se rovněţ  podílí 

na organizaci soutěţ í a navíc pořádá další projekty, které mají za cíl klubům usnadnit 

jejich práci s mládeţ í (Respondent PFS, 2019).  

Administrativní podporu klubům provozujícím mládeţ nické týmy na amatérské 

úrovni poskytuje ČUS, která jim pomáhá v ekonomickým a právních činnostech včetně 

vyúčtování dotací či grantů (ČUS, 2019b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 

Obrázek 2 - Schéma podpory mládežnického fotbalu na amatérské úrovni 

v Praze 

 
Zdroj: Autor 
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5.2 Reálné problémy fotbalových klubů při provozování 

mládežnických týmů  

Druhým výzkumným cílem práce bylo objevit reálné problémy fotbalových klubů 

na amatérské úrovni v Praze při provozování mládeţ nických týmů a porozumět jim. 

Z tematické analýzy rozhovorů vychází jako nejvíce vnímaný problém nedostatek 

mládeţ nických trenérů spojený s jejich nízkým a nepravidelným platovým 

ohodnocením, které mohou kluby trenérům nabídnout. Trenérům pak chybí větší 

motivace do jejich práce. Problém je i do klubu přivést nového kvalitního trenéra. 

Nedostatek trenérů byl označen za problematický ve všech případových studiích práce. 

Za hlavní příčinu nedostatku mládeţ nických trenérů bylo respondenty 1 aţ  6 označeno 

nedostatečné mnoţ ství finančních prostředků k jejich ohodnocení. Kdyţ  uţ  mají nějaké 

peníze pro trenéry, jde o velmi malé částky, které pokryjí tak náklady na dopravu 

a sportovní vybavení. Respondent 5 uvedl, ţ e „pracují na tom, aby jejich trenéři byli 

nějakým způsobem oceňováni, chtějí na to uvolnit část peněz ze členských příspěvků.” 

(Respondent 5, 2018) Peníze, které kluby na amatérské úrovni v současnosti 

mládeţ nickým trenérům mohou nabídnout, nemohou být hlavní motivací k trenérské 

činnosti. I proto u klubů 2, 3, 5 a 6 zajišťují práci mládeţ nických trenérů především 

rodiče. Kluby 1 a 4 zapojují ve větší míře do trénování svých mládeţ nických muţ stev 

hráče z kategorií muţ ů a dorostu. U klubu 1 se jedná především o studenty.  

Další závaţ ný problém vnímají zástupci klubů v oblasti hracích ploch. Pouze u 

klubu 5 nebyl stav hracích ploch tématem ve vedeném rozhovoru. U klubů 1, 2, 4 a 6 

nevyhovují hrací plochy svou kapacitou potřebám členů klubu. Klub 3 sice má 

k dispozici dostatek místa prostřednictvím dvou hřišť s přírodní trávou, jenţ e ta nejdou 

vyuţ ívat po celý rok. Hřiště s umělým povrchem nevlastní ani kluby 2, 3, 5 a 6, v zimní 

období jsou tak odkázáni na pronájmy. Problém s nedořešeným vlastnictvím pozemků 

rovněţ  není mezi oslovenými kluby výjimkou, zmiňují ho respondenti 1, 2, 3 a 6. 

U klubů 2, 3, a 6 jde o pozemky vhodné k rozšíření jejich stávajícího areálu. Klub 1 má 

problém s vlastnictvím pozemku přímo ve svém areálu. Problémy s nedostatkem 

hracích ploch jsou tedy způsobeny především absencí moţ ností, kam stávající areály 

klubů rozšířit. Kluby vhodné pozemky nevlastní a musí se tak spoléhat na pomoc 

městských částí či MHMP. Na případné odkoupení pozemků nemají kluby finanční 

prostředky.  



 
 

52 

Na problematiku hracích ploch navazují potíţ e s nevyhovujícím zázemím, 

tj. šatny, sprchy, kantýna, úschovna pomůcek, atd.. Z rozhovorů vyplývá, ţ e vylepšení 

zázemí by uvítaly kluby 2, 3, 4, a 5. Klub 1 si budovu kabin pronajímá od místní 

tělovýchovné jednoty a o plánech na vylepšení zázemí se respondent 1 nezmiňoval. 

Zástupce klubu 6 sice na problémy se zázemím neupozornil, nicméně podle analýzy 

KPMG z roku 2017 vyţ aduje zázemí tohoto klubu zásadní úpravy, které dosud nebyly 

provedeny (KPMG, 2017a). Nevyhovující zázemí má většinou příčinu v jeho letitých 

zkušenostech a ve velké opotřebovanosti. Jak zmiňuje respondent 2: „Šatny jsme stavěli 

v akci Z v 80. letech a po revoluci uţ  nešlo svépomocí dostavět. Navíc, fotbalisti zázemí 

dost opotřebujou, takţ e uţ  jsou tam všechny dveře oplechovaný a všechno se dělá 

nerozbitný.” (Respondent 2, 2018)  

Mimo tyto hlavní problémy označili zástupci klubů 2 a 3 za problematický aspekt 

ubývající počet hráčů ve starších mládeţ nických kategoriích. Příčinou je zvýšení zájmu 

dospívajících o jiné činnosti a narůstající nároky na školu. Respondent 2 k tomu uvedl: 

„Bohuţ el dorostence nemáme, protoţ e zatím nám vţ dycky, díky telecím létům, prostě 

skončí.” Nedostatek peněz při provozu mládeţ nických týmů zmínili zvlášť zástupci 

klubů 1 a 2, přičemţ  tento problém vnímají všichni respondenti ve spojení 

s nedostatkem mládeţ nických trenérů, jak je uvedeno výše. Problémem, který 

se vyskytoval u většiny oslovených klubů byly určité výtky k nastavení současné 

podpory. 

5.2.1 Nedostatky současného nastavení podpory 

Na otázku, jak hodnotíte nastavení podpory mládeţ nického fotbalu, odpověděli zástupci 

klubů 1, 2, 4, 5 a 6, ţ e nastavení podpory hodnotí kladně. Během posledních let 

dostávají od organizací více peněz, i kdyţ  na mzdy trenérů dostávají dle respondentů 2, 

3 a 4 kluby stále málo. Přidělené finanční prostředky jsou pro kluby klíčové, bez nich 

by nemohly fungovat (Respondenti 1-6, 2018-2019). Respondent 2 zmiňuje, ţ e dříve 

dostávali jen málo finančních prostředků, nyní je podpora dobrá. Kluby čerpají podporu 

od městských částí, PFS, MHMP, MŠMT, FAČR. Kluby 3 a 6 zdůrazňují důleţ itou 

úlohu svých městských částí, které je podporují ve velké míře. I přes převahu kladného 

hodnocení se po doptávání zástupci klubů svěřili s určitými nedostatky v oblastech 

nastavení podpory.  
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Kluby 1, 4 a 5 vidí nedostatek podpory v nejistotě, zda mohou s penězi 

na podporu mládeţ nických týmů počítat. Respondent 3 poukazuje na to, ţ e kdyţ  se 

změní politické vedení, vůbec se neví zda nastavená podpora bude pokračovat. 

Respondent 5 zase podotýká, ţ e granty dostávají kluby aţ  ve druhé polovině roku, 

přitom jde o peníze na tento rok. Respondenti se také shodují na tom, ţ e přidělené 

peníze mají omezené vyuţ ití, mnohdy by byly potřeba v jiných oblastech. Například 

v pronájmech dalšího hřiště, jenţ e podmínky čerpání peněz neumoţ ňují pronájem 

stejného typu hrací plochy, který uţ  kluby vlastní. Kluby 1, 4 a 5 vidí určitou 

nekoncepčnost systému v tom, ţ e MHMP či městským částem platí za nájem a zároveň 

od nich dostávají celou částku zpět v grantech. Zbytečně tím dle jejich názoru nabývá 

administrativní zatíţ ení pro kluby. Respondent 5 uvedl, ţ e by bylo lepší dostávat granty 

na rok dopředu. Kluby 1, 4 a 5 vnímají určité nerovnosti při rozdělování finančních 

prostředků z MHMP a PFS jednotlivým oddílům.  

Poslední výtkou k nastavení současné podpory jsou velké administrativní nároky, 

které jsou na kluby a jejich pracovníky kladeny. Respondenti 1, 2, 3 a 5 uvádí, 

ţe  administrativní proces je příliš náročný a ve spojení se sportovní prácí v klubu 

představuje velkou zátěţ . Zjednodušení administrativy zvláště v oblasti vyúčtování 

dotací by kluby 1, 2, 3 a 5 uvítaly. 

5.2.2 Přítomnost problematických indikátorů práce liniových pracovníků  

Dle Lipskyho jsou pro práci liniových pracovníků typické tři problematické indikátory 

(Lipsky, 1980, s. 32):  

 Nedostatek zdrojů; 

 přetíţ ení;  

 nejednoznačnost jejich role.  

Z případových studií vychází, ţ e pro práci představitelů fotbalových klubů jsou 

typické všechny tři indikátory. Kluby 1, 2, 3, 4, 5 a 6 se potýkají s nedostatkem zdrojů, 

zvláště pak v oblasti odměn pro mládeţ nické trenéry. Následkem je to, ţ e v klubech 1, 

2, 3, 4, 5 a 6 chybí mládeţ ničtí trenéři. Protoţ e není dostatečná motivace tuto práci 

vykonávat. To způsobuje přetíţ ení stávajících trenérů velkým počtem dětí, který se 

projevuje zvláště u nejmladších kategorií. Respondent 2 k tématu uvedl: „Pokud by bylo 
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o 10 trenérů víc, tak k tomu počtu dětí, co tady máme, budeme jenom rádi, protoţ e sám 

víte, ţ e trénovat 14 kluků... rozdělit to na dvě, tři party je mnohem lepší, to ale znamená 

o dalšího trenéra navíc.” (Respondent 2, 2018) První dva indikátory práce liniových 

pracovníků dle Lipskyho jsou v případě zástupců klubů z případových studií splněny. 

Třetím indikátorem je nejednoznačnost role liniových pracovníků. Respondenti 1, 2, 3, 

4, 5 a 6 se shodují na tom, ţ e zástupci klubů pracující s mládeţ í musí kromě trenérské 

profese zvládat i organizační záleţ itosti jako jsou rodičovské schůzky, zajištění zápasů 

a turnajů, výběr členských příspěvků nebo uspořádání soustředění (Respondenti 1-6, 

2018-2019).  

Kromě toho je pro pracovníky fotbalových klubů typický souběh více rolí 

v klubu. Respondent 1 plní v klubu roli člena výboru a k tomu zajišťuje organizační 

záleţ itosti, např. soustředění pro mládeţ nické týmy. Respondent 3 má funkce sekretáře, 

šéftrenéra a místopředsedy celé TJ. Respondent 4 je v klubu šéftrenérem mládeţ e, 

sportovním ředitelem a sekretářem. Respondent 6 je šéftrenérem mládeţ e a zároveň 

trenérem starších ţ áků. Z výzkumu tedy vyplývá, ţ e v náplni práce představitelů 

fotbalových klubů se objevují všechny tři problematické indikátory z Lipskyho teorie 

typické pro liniové pracovníky. Nedostatek zdrojů, přetíţ ení a nejednoznačnost rolí 

ztěţ ují pracovníkům klubů jejich profesi.  

5.3 Porovnání cílů organizací s cíli klubů 

Posledním výzkumným záměrem práce bylo porovnat cíle vnímané organizacemi 

zastřešující podporu s cíli a problémy praţ ských klubů na amatérské úrovni při 

provozování mládeţ nických týmů. Z tematické analýzy rozhovorů s představiteli klubů 

1 aţ  6 vyplývají dva prioritní cíle klubů. Kluby 1, 3, 4, 5 a 6 mají cíl umoţ nit dětem hrát 

fotbal tak, aby je bavil a přinášel jim radost. Výchovu mládeţ e do dospělého fotbalu 

označili za cíl respondenti 2, 3, 4, 5 a 6. Tyto dva cíle spolu úze souvisí, protoţ e pokud 

si dítě vytvoří vztah k nějaké zájmové činnosti je větší pravděpodobnost, ţ e se tomu ji 

bude věnovat i v budoucnu. Za klíčovou podmínku pro správnou výchovu fotbalové 

mládeţ e označili zástupci klubů 1 aţ  6 zajištění dostatku kvalitních trenérů.  

Cíle MŠMT vycházejí z Koncepce podpory sportu 2016 - 2020, ve které chce 

MŠMT nadále podporovat sport dětí a mládeţ e, mimo jiné podporou široké základny 

klubů bez ohledu na dosaţ ení vrcholové úrovně (Koncepce podpory sportu, 2016). Dále 
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chce kluby podporovat obnovou a výstavbou sportovních zařízení SK a TJ (Koncepce 

podpory sportu, 2016). Tyto cíle nejsou v rozporu s cíli klubů z případových studií.  

Cílem ČUS je klubům poskytovat podporu v organizačních a administrativních 

záleţ itostech a tím jim vytvořit optimální podmínky pro poskytování sportovní činnosti 

(ČUS, 2019a). Tento cíl je také v souladu s cíli klubů.  

Respondent grassroots trenér v rozhovoru zmiňoval, ţ e nejdůleţ itější je, aby se 

děti fotbalem bavili. Cílem FAČR je nastavení vhodného prostředí pro vyvolání radosti 

z fotbalu (Respondent grassroots trenér, 2019). Tady jde o úplnou shodu s cíli klubů.  

MHMP má za cíl sniţ ovat finanční zátěţ  pro SK a TJ provozující mládeţ nický 

sport (Respondent MHMP, 2019). Dále chce MHMP systémově podporovat sport dětí 

a mládeţ e zachováním a rozvinutím grantové politiky, rozvojem sportovní 

infrastruktury a výstavbou nových sportovišť (MHMP, 2018). PFS je zacílený na další 

nárůst členské základny a rozšíření sportovní infrastruktury pro kluby (Respondent PFS, 

2019). Tyto cíle souvisí s jiţ  zmíněným nastavením vhodného prostředí. 

Při porovnání cílů organizací a cílů klubů, lze říci, ţ e mezi cíli nedochází 

k rozporům. V případě cíle FAČR nastavit prostředí pro vyvolání radosti z fotbalu jde 

o shodu s cílem, který zmiňují kluby 1, 3, 4, 5 a 6, tedy umoţ nit dětem hrát fotbal tak, 

aby je bavil a přinášel jim radost. Naplnění cílů MŠMT, ČUS a PFS by mělo klubům 

umoţ nit pooskytovat dětem fotbal zábavnou formou a pomoci jim ve výchově mládeţ e 

do dospělého fotbalu. Sníţ ení finanční zátěţ e, na které je zaměřený MHMP je také v 

souladu s cíli klubů. 

5.3.1 Odlišnost cílů organizací a klubů 

Lze tedy shrnout, ţ e cíle organizací poskytující podporu mládeţ nickému fotbalu a cíle 

klubů z případových studií nejsou 100 % shodné, ale rozhodně mezi nimi není rozpor. 

Cíle se navzájem podporují.  

Cíl MŠMT obnovovat a stavět nová sportovní zařízení pro SK a TJ se dá označit 

za obtíţ ně dosaţ itelný (Lipsky, 1980, s. 40). V Koncepci podpory sportu, ze které cíl 

vychází, není přiloţ ena ţ ádná analýza míst, kde by se tato výstavba dala provést a proto 
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je cíl nejednoznačný. U MHMP je problémem, ţ e výše zmíněný cíl sniţ ování finanční 

zátěţ e pro kluby není ukotven v ţ ádném dokumentu s dlouhodobějším horizontem, coţ  

souvisí s tím, ţ e MHMP postrádá Koncepci podpory sportu (MHMP, 2018), 

(Respondent MHMP, 2019). Proto se dá cíl také označit za obtíţ ně dosaţ itelný (Lipsky, 

1980, s. 40).  

Dalším obtíţ ně dosaţ itelným cílem MHMP je stavět a rekonstruovat sportovní 

zařízení, protoţ e v době svého vzniku neměl tento cíl ţ ádnou analytickou oporu 

určující, kde se nová sportoviště mají stavět. 

5.3.2 Konflikty cílů organizací a klubů 

Posledním záměrem práce bylo zjistit, jestli dochází mezi cíli organizací poskytující 

podporu mládeţ nickému fotbalu a cíli klubů z případových studií ke konfliktům 

definovaných Lipskyho teorií (1980, s. 44). Z porovnání cílů uvedeného výše vyplývá, 

ţ e ke konfliktům cílů nedochází. Většina cílů organizací je vytvořena tak, aby klubům 

pomohla ve vykonávání jejich činnost. Mezi cíli FAČR a cíli klubů panuje dokonce 

shoda. Ke konfliktům cílů dochází zpravidla tehdy, kdyţ  jsou organizace zaměřené 

na výsledky a i kdyţ  se snaţ í vnímat poţ adavky pracovníků niţ ších úrovní, jejich cíle 

jim zůstávají nadřazené (Horák, Horáková, 2009, s. 371). U cílů organizací a cílů klubů 

se tento předpoklad nepotvrdil.  
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6 Diskuze 

Výsledky práce vycházejí především z šesti případových studií praţ ských klubů 

provozujících mládeţ nické týmy. Rozhodně tyto výsledky však nelze přeceňovat nebo 

generalizovat. Kluby vhodné pro případové studie sice byly vybrány na základě metody 

typického výběru (Gerring, 2007, s. 97). Nicméně i přesto nelze výsledky případových 

studií interpretovat všeobecně na kaţ dý fotbalový klub v Praze nebo snad dokonce 

v České republice. I přes typický výběr se kluby v některých ohledech mohou odlišovat. 

Co však platí pro fotbalové kluby na amatérské úrovni v Praze je popis současné 

podpory mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni. Z výsledků práce vyplývá, ţ e 

podpora fotbalových klubů provozujících mládeţ nické týmy v Praze se skládá 

z finanční, organizační a administrativní sloţ ky. Co se týká finanční sloţ ky, praţ ské 

kluby dostávají peníze především z dotací a grantů od MŠMT, MHMP a městských 

částí, z členských příspěvků a ze sponzoringu. Podle Andreffa a Szymanskiho jsou 

hlavním zdrojem pro financování amatérských sportovních klubů v ČR domácnosti 

a lokální rozpočty (Andreff, Szymanski, 2006, s. 271). Z výsledku práce je však zřejmé, 

ţ e kluby dostávají velké mnoţ ství peněz i od centrální úrovně, konkrétně od MŠMT 

z programu MŮJ KLUB. Dle mého názoru je tak nutné mezi hlavní zdroje financování 

českých klubů na amatérské úrovni přiřadit kromě rozpočtu domácností (členské 

příspěvky) a dotací od krajů či obcí i granty z centrální úrovně MŠMT.  

Krupička ve své bakalářské práci Organizace a financování občanského sdruţ ení 

FK Brandýs - Boleslav povaţ uje za stěţ ejní příjem sportovních klubů členské příspěvky 

(Krupička, 2012, s. 74). Za důleţ ité povaţ uje i příjmy ze sponzoringu (Krupička, 2012, 

s. 74). Členské příspěvky jsou samozřejmě nedílnou součástí rozpočtů klubů. 

Z případových studií ale vyplývá, ţ e pro kluby na amatérské úrovni jsou minimálně 

stejně tak klíčové příjmy z dotací a grantů. Tento pohled podporuje i diplomová práce 

Problematika financování občanských sdruţ ení ve sportu v konkrétních podmínkách TJ 

Sokol Radotín, podle které byly dotace a granty hlavním zdrojem financování 

pozorované TJ (Ţeţ ulková, 2008, s. 87).  

Jako jeden z nedostatků současné podpory vnímají kluby 1, 4 a 5 určitou 

nekoncepčnost systému v tom, ţ e platí za nájem stejné organizaci, od které pak 
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dostávají dotace určené na pronájem. Kromě toho nejsou spokojeni s tím, ţ e granty 

a dotace na daný rok dostávají aţ  v jeho průběhu. Tento postup je však pro rozdělování 

státních, krajských a obecních rozpočtů běţ ný, protoţ e rozpočet je plánovaný vţ dy na 

jeden rok. Počátek problému spatřuji v nedostatečné komunikaci mezi organizacemi 

a zástupci klubů. Postupy rozdělování peněz z dotací a grantů zřejmě nejsou zástupcům 

klubů dostatečně jasné. Zlepšení v komunikaci by mohlo přinést změnu vnímání 

nedostatků současné podpory u představitelů klubů. Pro dobré fungování klubů jsou 

mezi členy klubu nutné tři prvky komunikace (Takos, Murray a O'boyle,, 2018, s. 109). 

Jsou to otevřenost, sebereflexe a objektivnost (Takos, Murray a O'boyle,, 2018, s. 109). 

Tyto prvky by dle mého názoru měly být zachovány i v komunikaci mezi organizacemi 

a kluby.  

Ačkoli Andreff a Szymanski povaţ ují českou správu sportu za poměrně 

centralizovanou (Andreff, Szymanski, 2006, s. 274), tak SK a TJ disponují v ČR 

poměrně velkou svobodou v rozhodování o svém fungování. Dle mého názoru je to 

pozitivní skutečnost. Rozhodování klubu je sice ovlivněno přidělováním dotací, coţ  má 

u dobrovolných pracovníků klubů za následek jejich přeměnu na placené zaměstnance 

(Balduck, 2010, s. 216). I přes to však zůstává hlavně na klubech, jakým směrem se 

budou ubírat, např. jestli se zaměří na výchovu kvalitních fotbalistů nebo jestli jejich 

cílem bude poskytovat sport pro co nejvíce dětí. Dlouhodobější plánování, které 

by zajistilo stálejší příjmy, můţ e přinést omezení v samostatném rozhodování klubů. 

Moţ ným důsledkem by byl rozkol cílů organizací poskytujících podporu s cíli 

samotných představitelů klubů. Kluby by se pak musely podřídit organizacím. 

Při současném nastavení se cíle organizací podporují s cíli samotných klubů, nejsou-li 

přímo ve shodě, jak vyplývá z výsledků výzkumu práce. Konflikty mezi cíli organizací 

a cíli klubů při současném nastavení podpory nebyly výzkumem zjištěny.  

Mezi hlavní zjištěné problémy zkoumaných klubů při provozování mládeţ nických 

týmů patří nedostatek mládeţ nických trenérů, problémy s hracími plochami a problémy 

klubů se zázemím svých areálů. Ţeţ ulková ve své práci také upozorňuje na nedostatek 

pracovníků ve sportovních neziskových organizacích (Ţeţ ulková, 2008, s. 83). Kolísek 

zase podotýká, ţ e pro správné fungování klubů je důleţ itý dobrý stav zázemí 

klubu (Kolísek, 2011, s. 83). Mezi výsledky výzkumu a ostatními pracemi lze tedy 

nalézt určité souvislosti. Problémy klubů pracujících s mládeţ í, které jsou výsledným 
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zjištěním práce, mohou být nápomocné organizacím při budoucím nastavování podpory 

pro tyto kluby. 
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Závěr  

Bakalářská práce „Podpora mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni v Praze“ 

se zabývá podporou fotbalových klubů, které provozují mládeţ nické týmy. Hlavními 

cíli práce bylo popsat podporu mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni, objevit a 

porozumět reálným problémům, se kterými se kluby při provozování mládeţ nických 

týmů potýkají a porovnat cíle organizací poskytující mládeţ nickému fotbalu podporu 

s cíli samotných klubů.  

Přidanou hodnotou práce je 11 provedených rozhovorů, které umoţ nily zkoumání 

problematiky podpory mládeţ nického fotbalu zespoda, tedy od „grassrooots“ úrovně aţ  

k samotným organizacím poskytujícím podporu. Šest rozhovorů bylo provedeno 

s pracovníky praţ ských klubů provozujících mládeţ nické týmy. Pět rozhovorů poskytli 

zástupci organizací poskytujících podporu. Tyto rozhovory dopomohly k důkladnému 

popisu nastavení podpory mládeţ nického fotbalu a umoţ nily spolu s dokumenty 

organizací porovnat jejich cíle s cíli klubů. Kromě poznatků z případových je v práci 

uveden kompletní model podpory fotbalových klubů na amatérské úrovni v Praze.  

Podpora mládeţ nického fotbalu v Praze na amatérské úrovni je důkladně popsána 

ve třetí kapitole a ve výsledcích práce. Nejdůleţ itější roli v podpoře mládeţ nického 

fotbalu hraje MŠMT, které rozděluje peníze na podporu sportu ze státního rozpočtu. 

Dále se finanční podpoře klubů provozujících mládeţ  podílejí FAČR, MHMP, PFS, 

městské části, vlastní zdroje klubů a sponzoring. Na organizační podpoře klubů 

participují především městské části, FAČR a PFS. Administrativní podporu poskytuje 

klubům zastřešující organizace ČUS. Hlavním výstupem popisu současného nastavení 

podpory je grafické schéma podpory mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni 

v Praze uvedené na straně 50. 

Nejčastěji vnímaným problémem klubů byl nedostatek mládeţ nických trenérů 

spojený nízkou výši finančních odměn pro trenéry. Dále kluby nejsou spokojeni 

s hracími plochami, které nevyhovují počtu dětí v klubech a mají problémy i v oblasti 

zázemí. Nastavení podpory mládeţ nického fotbalu hodnotí zástupci klubů kladně 

s některými výhradami. Kluby například nemohou s podporou od organizací počítat 

dopředu, čímţ  se omezuje jejich plánování. Za zbytečné povaţ ují kluby i placení nájmů 

za hrací plochy stejné organizaci od které pak dostávají peníze zpátky v dotacích. 
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Z případových studií vyplývá i velká administrativní zátěţ , která je na pracovníky klubů 

kladena a omezuje je tak ve výkonu práce trenérů.  

V souladu s Lipskyho teorií Street level burrueacracy byly v klubech odhaleny 

problematické indikátory práce liniových pracovníků, tedy nedostatek zdrojů, přetíţ ení 

trenérů a souběh více rolí pracovníků fotbalových klubů. Pozitivním zjištěním práce je, 

ţ e mezi cíli organizací podporující mládeţ nický fotbal na amatérské úrovni v Praze 

a cíli klubů z případových studií nebyl zjištěn ţ ádný konflikt. Většina cílů organizací 

a klubů se dokonce navzájem podporuje. Jen některé cíle organizací se dají označit 

za obtíţ ně dosaţ itelné. 

Přestoţ e se podařilo naplnit výzkumné cíle a zodpovědět výzkumné otázky, má 

tato práce své limity. Výstupy případových studií nelze uplatňovat jako obecně platné 

pro všechny fotbalové kluby na amatérské úrovni. Zvolený výzkumný design 

případových studií k tomu není ani vhodný. Určitým limitem práce je i absence postojů 

městských částí, které jsou nedílnou součástí podpory mládeţ nického fotbalu. Mezi 

oslovenými respondenty nebyli zástupci městských částí zařazeni hlavně z důvodů 

časové náročnosti, neboť jednotlivé kluby mají sídlo v jiných městských částech.  

Podpora mládeţ nického fotbalu od městských částí by mohla být tématem 

pro další výzkum. Zajímavé by bylo i srovnání výsledků práce se stejným výzkumem 

v jiném kraji. Dle mého názoru se problémy klubů v Praze a v ostatních krajích budou 

velmi lišit. Výsledky práce by mohly být přínosné pro organizace poskytující podporu 

mládeţ nickému fotbalu při zacílení této podpory na problematické oblasti fungování 

klubů. Věřím, ţ e by tato práce mohla poslouţ it i pracovníkům fotbalových klubů 

pro přehledný popis současných moţ ností podpory. 
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Summary 

Bachelor thesis “The Support of youth football at the amateur level in Prague“ focus 

on the support of football clubs that have youth teams. The main aims of the thesis were 

to describe the support of youth football at the amateur level, to discover and understand 

the real problems that clubs face in running youth teams, and to compare the goals 

of organizations providing the support of youth football with the goals of clubs 

themselves. The added value of the thesis are the 11 interviews that have made it 

possible to investigate issues of the Support of youth football from the grassroots level 

up to the central support organizations. Six interviews were conducted with workers of 

Prague clubs running youth teams. Five interviews were provided by representatives 

of support organizations. These interviews helped to thoroughly describe the setting of 

support for youth football. Interviews enabled, along with documents of organizations, 

to compare the goals of the representatives of support organizations with goals of the 

clubs. In addition to the results of case studies, the thesis shows complete model of 

football club support at amateur level in Prague. 

The support of youth football in Prague at the amateur level is thoroughly described in 

the third chapter and in the results. Ministry of education youth and sports, which 

distributes money to support sport from the state budget plays the most important role in 

supporting youth football. In addition, Czech Football Association, Prague Football 

Association, Prague City Hall, municipal districts, club's own resources, and 

sponsorship are involved in financial support for youth clubs. The main output of the 

description of the current support set-up is the graphics scheme of youth football 

support at the amateur level in Prague on page 34. 

Lack of youth coaches associated with the low level of financial rewards for coaches 

was the most perceived problem of clubs from case studies. Furthermore, 

representatives of the clubs were not satisfied with the playfields that do not match the 

number of children in the clubs. Another problem was the technical background. 

Representatives of the clubs evaluated the setup of support for youth football positively 

but had some reservations as well. For instance, clubs cannot count on support from 

central organizations in advance, which leads to limitations in planning. The clubs also 

consider it unnecessary to pay the rents for the fields to the same subject, from whom 

they in turn receive money back in subsidies. Case studies also showed a great 
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administrative burden, which is imposed on club staff and hence restricts them from 

training coaches.  

Problematic indicators of street-level bureaucrats work defined by Lipsky were also 

revealed in clubs. These are the resource inadequacy, overload and role ambiguity 

of workers in football clubs. A positive finding is that there was no conflict between the 

goals of organizations promoting youth football at the amateur level in Prague and the 

goals of clubs from case studies. Most of the goals of organizations and clubs even 

support each other. Only some of the organizations' goals can be described as difficult 

to achieve.  

It can be concluded that the research objectives were fulfilled, and the research 

questions were answered, but the thesis still has limits. For example, case study outputs 

may not be applied as generally applicable to all amateur football clubs. The case study 

research design chosen is not appropriate either. Another limit is the absence 

of attitudes of the city districts, which are an integral part of youth football support. 

Thus, the support youth football from city districts could be a topic for further research. 

It would also be interesting to compare the results with the same research in another 

region. In my opinion, the problems of clubs in Prague and other regions will be very 

different. The results of the research could be beneficial for organizations supporting 

youth football in targeting this support to problematic areas of club functioning. 

I believe that this thesis could also serve to the workers of football clubs for a clear 

description of current support options. 
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Projekt bakalářské práce 
A. Vymezení výzkumného problému 

Tématem práce je podpora fungování mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni. 
Pod pojmem podpory mládeţ nického fotbalu si nelze představit jen finanční 
zajištění týmu, i kdyţ  je její velmi důleţ itou součástí. K podpoře patří i zajištění 
kvalitních trenérů, zázemí, pomůcek či dostupnosti sportu pro mladou generaci. 
Mládeţ nický fotbal na amatérské úrovni je provozován především fotbalovými 
kluby v rámci tělovýchovných a sportovních spolků, které po právní stránce spadají 
pod neziskové organizace, především pod spolky. Předmětem zkoumání práce tedy 
bude podpora těchto spolků, která se netýká jen financí. Sport obecně spadá pod 
resort Ministerstva školství mládeţ e a tělovýchovy. Jeho podpora je řízena Zákonem 
č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, podle kterého je podpora sportu dětí a mládeţ e 
jednou ze dvou základních priorit. Podle tohoto zákona zajišťuje MŠMT podporu 
sportu ze státního rozpočtu. K tomu ministerstvo vyuţ ívá přímé Programové 
specializované podpory sportu a tělovýchovy, princip subsidiarity, dle kterého 
spadají rozhodnutí o přerozdělování zdrojů také na kraje a obce a rámcové 
spolupráce se sportovními hnutími a organizacemi, v případě fotbalu jde především 
o Fotbalovou asociaci České republiky nebo o Českou unii sportu. V oblasti 
mládeţ e mají velké slovo obce, protoţ e dle výše zmíněného zákona mají právě obce 
zajišťovat rozvoj sportu zejména v mládeţ nických kategoriích. Pod vlastnictví obce 
spadají v mnoha případech fotbalové areály, ve kterých kluby provozují činnost. 
Mimo tyto aktéry vstupují do oblasti podpory fotbalových klubů i sponzoři. Na 
amatérské úrovni jde zejména o sponzory lokální.  

Práce bude zaměřena na proces fungování podpory mládeţ nického fotbalu 
v kontextu propojení všech úrovní a aktérů, kteří se na podpoře mládeţ nických 
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týmů podílejí. Mnoho týmů se potýká s nedostatkem finančních prostředků pro 
mládeţ , některé týmy naopak nemají problémy zajistit kvalitní podmínky pro 
fungování svých mládeţ nických druţ stev. Jsou známé i problémy klubů s 
vlastnictvím či pronájmem fotbalových areálů, a to zejména v případech, kdy je 
více spoluvlastníků pozemku, na kterém je areál postaven. Potíţ e klubů nastávají i 
při nedostatku kvalitních trenérů, kteří by mládeţ  správně vedli či při nákupu 
tréninkového načiní, které musí být vyhovující i z hlediska bezpečnosti dětí.  

Téma práce je zaměřené na podporu mládeţ nického fotbalu z pohledu 
amatérské úrovně hned z několika důvodů. Prvním z nich jsou specifické 
podmínky, které mají k dispozici kluby hrající profesionální soutěţ e muţ ů, tedy I. a 
II. fotbalovou ligu. Do těchto podmínek patří například peníze ze vstupenek, z 
reklamních předmětů klubu, ze sponzoringu, atd. Tyto kluby disponují daleko 
většími finančními rozpočty, které jsou s rozpočty oddílů z niţ ších soutěţ í 
nesrovnatelné. Ke všemu tyto kluby dostávají zvláštní finanční prostředky spojené s 
vyhlídkami kvalitní výchovy budoucích reprezentantů. Při zkoumání 
profesionálního a neprofesionálního prostředí dohromady, by výsledky výzkumu 
neodpovídaly skutečnému stavu v klubech.  Z těchto důvodů je práce zaměřena na 
oddíly, jejichţ  muţ stva dospělých hrají nejvýše divizi, tedy čtvrtou nejvyšší domácí 
soutěţ .  Práce by měla odhalit jaké zájmy, veřejné politiky a rozhodnutí ovlivňují 
přítomnost finančních prostředků a jiných forem podpory pro tyto kluby 
vychovávající mladé fotbalisty. 

 
B. Cíle práce 

Hlavním cílem práce je popsat a analyzovat podporu fungování mládeţ nického 
fotbalu v rámci sportovních a tělovýchovných spolků na amatérské úrovni. Dále v 
rámci tohoto cíle identifikovat všechny aktéry, kteří mají vliv na podporu 
mládeţ nického fotbalu (sportu) v České republice. Tedy například zjistit jakou 
měrou se na přerozdělování peněz podílejí různé úrovně vlády, tedy Evropská unie, 
MŠMT, kraje a obce či FAČR. S fotbalovou asociací je spjatá i úroveň mezinárodní. 
Chtěl bych tedy zjistit, jak se na financování mládeţ nického fotbalu v ČR podílejí 
Evropská fotbalová asociace UEFA a Mezinárodní federace fotbalových asociací 
FIFA. Zajímaly by mě i cíle v oblasti politiky podpory sportu, které vycházejí z 
koncepčních materiálů MŠMT, Českého olympijského výboru a FAČR, tedy jestli 
se tyto cíle vztahují na podporu mládeţ nického amatérského fotbalu.    
 

Dalším cílem zkoumání bude i prostředí Fotbalové asociace České republiky, 
pod kterou spadají rovněţ  niţ ší úrovně, a to krajské fotbalové svazy a okresní 
fotbalové svazy. Zajímalo by mě jakými nástroji, kromě jiţ  zmíněného financování, 
podporují mládeţ nický fotbal. Součástí podpory sportu je i sponzoring, který jak 
předpokládám, nehraje u amatérských týmů klíčovou roli ve fungování 
mládeţ nických týmů. I přesto je mým cílem zjistit, jak se sponzoring na podpoře 
klubů podílí.  

 
Zajímavé bude sledování vývoje podpory mládeţ nického fotbalu 

prostřednictvím analýzy dostupných dokumentů, zpráv a statistik z FAČR, MŠMT, 
Českého statistického úřadu a krajských či okresních fotbalových svazů. Výsledky 
analýzy chci propojit s poznatky z kvalitativních rozhovorů se zástupci jednotlivých 
organizací a klubů. Dílčím cílem výzkumu je identifikace problémů, které doprovází 
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představitele amatérských fotbalových klubů při provozování mládeţ nických týmů a 
zjištění jejich postojů k nastavení současné podpory a financování mládeţ e.  

 
 

C. Výzkumné otázky 
Hlavní výzkumná otázka: Jak jsou podporovány fotbalové mládeţ nické oddíly v 
rámci sportovních a tělovýchovných spolků na amatérské úrovni? 
 
Výzkumné podotázky deskriptivní: Jací aktéři se podílejí na podpoře 
mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni? Jaké existují druhy podpory 
mládeţ nického fotbalu na amatérské úrovni? Jaké nástroje jsou pouţ ívány k 
podpoře mládeţ nického fotbalu? Jak funguje proces rozdělování financí v rámci 
Fotbalové asociace České republiky? Jak vnímají nastavení financování 
mládeţ nického fotbalu představitelé klubů? Jaké programy slouţ í k podpoře 
mládeţ nického amatérského fotbalu? Jak jsou představitelé fotbalových oddílů 
spokojeni se zázemím a podmínkami pro práci s mládeţ í? 
 
Výzkumné podotázky explanační: Co způsobuje fotbalovým klubům problémy při 
práci s mládeţ í?  
Výzkumné podotázky normativní:V čem spočívají nedostatky současné podpory 
sportu mládeţ e z pohledu představitelů klubů? Jaké veřejně politické opatření by 
dopomohlo ke zlepšení podpory mládeţ nického fotbalu?  
 

D. Základní teoretická východiska 
K hlavním teoretickým východiskům bude patřit definování podpory sportu v 
českém prostředí. V teoretické části bych se proto chtěl zaměřit na popis nastavení 
systému financování a dotačních politik České republiky v oblasti sportu. Státní 
podpora sportu se v základu dělí na institucionální (prováděnou prostřednictvím 
specializovaných subjektů - v případě fotbalu FAČR a KFS, OFS) a finanční. 
Finanční podpora je dále rozdělena na přímou, hmotnou podporu subjektů a 
nepřímou, například daňové zvýhodnění. Kromě nastavení systému financování 
mládeţ nického fotbalu se v teoretické části budu zabývat specifiky ekonomie 
sportu, včetně regionálního rozvoje sportu, sponzorství ve sportu a ekonomií 
fotbalu. Vše v souvislosti s mládeţ nickým fotbalem.  

 
Další teoretické východisko práce se bude týkat sportovních neziskových 

organizací. Amatérskou úroveň fotbalu u nás zastřešují zejména tělovýchovné 
jednoty (TJ) a sokol kluby (SK), které spadají pod neziskové organizace. Jejich 
teoretické ukotvení poslouţ í k lepšímu pochopení, jak tyto organizace hospodaří s 
přidělenými penězi, kolik z nich jde na práci s mládeţ í a také jaké formy podpory 
pro tyto organizace existují.  
 

E. Předběžný výzkumný plán 
Výzkum, tedy praktická část práce bude rozdělena na dvě části. První z nich bude 
obsahovat analýzu dokumentů, zpráv a statistik o financování sportu a předně 
mládeţ nického fotbalu u nás. Podpora fotbalu včetně toho mládeţ nického vychází i 
od mezinárodních organizací, proto bych se chtěl věnovat i dokumentům popisující 
systém podpory od organizací UEFA a FIFA. Jako metodu pro zpracování dat 
pouţ iji sekundární analýzu dat z těchto dokumentů. Jak jiţ  bylo uvedeno výše, jedná 
se především o dokumenty Fotbalové asociace ČR, MŠMT a také statistiky z 
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Českého statistického úřadu. Při zpracovávání práce mám v plánu oslovit zástupce 
FAČR (případně Krajského fotbalového svazu) a MŠMT zda nedisponují daty, které 
jsou zaměřeny přesně na podporu mládeţ nického sportu na amatérské úrovni a také 
s dotazy na to, jakými způsoby se podílejí na podpoře mládeţ nického fotbalu. 

 
Ve druhé části se zaměřím na samotné představitele několika vybraných 

fotbalových klubů, jejichţ  dospělé muţ stvo hraje amatérské soutěţ e. V ideálním 
případě bych chtěl dělat rozhovor s někým v klubu, kdo má přehled o chodu celého 
oddílu a zejména o podpoře mládeţ e. Pozice v managamentech týmů nejsou 
jednotné, ale bude se jednat zejména o předsedy klubů, sportovní ředitele, sportovní 
ředitele mládeţ e či sekretáře. Z komunikace se zástupci oddílu zjistím, kdo 
disponuje k tématu podpory mládeţ nického fotbalu v daném klubu nejvíce 
informacemi. Vybrané aktéry oslovím s ţ ádostí o rozhovor nejprve emailem či 
telefonicky. Mým cílem bude osobní setkání s respondentem. Designem výzkumu 
bude vícečetná případová studie ve vybraných fotbalových oddílech. Jako metodu 
sběru dat zvolím hloubkové rozhovory, jejichţ  hlavním tématem bude podpora 
mládeţ nického fotbalu. Ke zpracování dat získaných z rozhovorů pouţ iji, v případě 
představitelů fotbalových oddílů, metodu tematické analýzy k identifikování 
problému v podpoře mládeţ nických fotbalových týmů. Rozhovory se zástupci 
organizací, které mládeţ nický fotbal podporují, mi dopomohou k doplnění 
sekundární analýzy dokumentů a statistik z první části. Navíc spojení praktické části 
s teoretickou částí o nastavení českého systému financování fotbalu, by ve výsledku 
mohlo vytvořit ucelený pohled na celou problematiku s přidanou hodnotou 
kvalitativních dat zástupců vybraných fotbalových klubů.   
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Přílohy  

Příloha č. 1: Podklady pro rozhovory s pracovníky amatérských 
fotbalových klubů 

1.1. Jaký je Klub  
 Můţe te mi prosím říci pár slov o nedávné minulosti Vašeho klubu, na jaké úrovni se klub 

nachází, jaké jsou jeho úspěchy?  
 Jaké jsou cíle Vašeho oddílu?  
 Je Váš klub součástí TJ či Sokola, případně jak probíhá tato spolupráce?  

1.2. Kdo je respondent?  
 Jaká je Vaše role v kontextu chodu klubu?  
 Co konkrétně máte v oddíle na starosti? 
 Kdy jste začal působit v klubu? 
 Máte nějaké speciální vzdělání, praxi či zkušenosti z jiných klubů?   

1.3. Mládežnický fotbal v klubu? 
 Máte dostatek mladých hráčů?  
 Kolik máte mládeţ nických týmů v jednotlivých kategoriích?  

1.4. Podpora mládežnických týmů v oddíle  
 Co je Vašim cílem ve výchově fotbalové mládeţ e?  
 Co všechno je potřeba k zajištění správné výchovy fotbalové mládeţ e?  
 Popis procesu komunikace mezi trenéry a vedením klubu? 
 Jak funguje financování Vašich mládeţ nických týmů ? 
 Existují nějací aktéři, kteří přispívají na Vaše mládeţ nické týmy (i sponzoring)? 
 Máte dostatek kvalifikovaných trenérů nebo alespoň trenérů dobrovolníků? A kdo jsou 

většinou tito trenéři (rodiče, hráči)?  
 Jaká je role rodičů dětí při výchově malých fotbalistů?  
 Podporuje někdo Vaše mládeţ nické týmy jinak neţ  finančně? (Rodiče jako pomocníci 

trenérů, nákup tréninkových pomůcek, jiné….)? 

1.5. Podpora od FAČR, PFS 
 Jak hodnotíte nastavení systému podpory mládeţ nického fotbalu ze strany FAČR a 

krajských či okresních fotbalových svazů? 
 Je Váš tým zapojený do projektů či programů na podporu mládeţ e od institucí jako jsou 

FAČR, KFS, OFS?   
 Podporuje Váš klub při práci s mládeţ í kraj, obec či městská část, případně jak?  

1.6. Problémy s podporou mládežnických týmů  
 Existují nějaké problematické aspekty v zajišťování chodu mládeţ nických týmů?  
 Co vnímáte jako největší problém při zajišťování chodu mládeţ nických týmů?  
 Snaţ í se Váš klub těmto problémům předcházet, nebo je řešit, případně jak?  
 V čem spatřujete prostor pro zlepšení v podpoře mládeţ nického fotbalu na amatérské 

úrovni?  
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Příloha č. 2: Část přepisu rozhovoru s respondentem z klubu  

Co si myslíte, že je potřeba ke správné výchově mládeže?  

Tak my se snaţ íme, to dělat od začátku. Jsou takové dvě roviny, u nás kaţ dý trenér má licenci, 
jestli základní nebo vyšší, to záleţ í, jak trenér chce. Na to dbáme a nemáme jediného trenéra, 
který by si neprošel kurzem a pravidelně je obnovujeme. Takţ e i teď na poslední trenérské radě 
jsme si řekli mezi sebou, jak je to v jednotlivých kategoriích. K podpoře vzdělávání jsme si zde 
vytvořili svůj vlastní etický kodex nejen pro hráče, ale i pro rodiče a trenéry. Myslím, ţ e pokud 
to máme napsané, tak se kolikrát můţ eme chytit za nos nebo za pusu a nevypustíme ty různý 
zvěrstva, který bychom normálně vypustili, pokud bychom se o tom nebavili. Další věc, máme 
tady takový já bych to nazval trojúhelník, snaţ íme se komunikovat mezi hráčem, rodičem a 
trenérem, coţ  znamená pravidelné schůzky mezi trenéry a rodiči plus já jsem zvanej, abychom 
vlastně měli pod kontrolou ten přístup k mládeţ i, protoţ e rodiče to mají jinak v té hlavě a my se 
to snaţ íme přenést. Snaţ íme se těmi rodiči i pracovat, takţ e v rámci kluby rozšiřujeme i různé 
projekty právě z fotbalového svazu jako je Neberte nám naši hru, Grassroots leader certifikát a 
potom je to také o individuálních schůzkách s rodičema, kterým se ten přístup nelíbí, tak si tam 
vyjasňujeme ten pohled a někdy to holt tak nedopadne.  

Takže ta komunikace probíhá i mezi rodiči, trenéry i s vedením klubu? 

Ano přesně tak.  

Jak funguje financování mládežnických týmů u vás v klubu? Musíte zajišťovat zázemí, 
trenéry, pomůcky na trénink, tak jak to u vás funguje?  

Je to tak, přesně tyhle věci musíme zajistit, včetně úpravy trávníku a tak. Co bych chtěl zmínit 
je, ţ e máme obrovské štěstí, ţ e a já bych to uzákonil, ţ e kaţ dá městská část by měla podporovat 
fotbal, minimálně tak jako nás podporuje naše městská část. My díky městské části máme právě 
to zázemí, co vidíte. Oni nám pomáhají především s financema. Dál si samozřejmě pomáháme 
sami, coţ  je forma členských příspěvku, které vybíráme od kaţ dého člena. Snaţ íme se to dělat 
tak, aby to bylo dostupné pro všechny. Proto i ta členská základna je větší neţ  někde jinde, 
protoţ e se to snaţ íme dělat dostupnější neţ  někde jinde a i neţ  jiné sporty. Další věc, ţ e se 
snaţ íme získávat a ţ ádat o různé dotace a granty z MŠMT, z FAČR, a PFS. Takţ e to co je, se 
vţ dycky snaţ íme to toho klubu dostat. Ať uţ  je to na pomůcky do klubu, rekonstrukci budovy, 
revitalizace hřišť, na zdravotní prohlídky pro hráče a tak dále.  

Vy jste říkal, že jste členem mládežnické komise PFS. Chtěl jsem se zeptat, to financování 
ze strany FAČRu, tam je to pokud vím tak, že se dostává příspěvek na hráče?  

Ano přesně tak, příspěvky se dostávají podle členské základny. Teďka došlo vlastně ke změně, 
ţ e se dostává nějaká částka. Finanční injekce se vlastně teďka nedává od MŠMT přes FAČR, 
ale jde to přímo klubům.  

Chtěl jsem se zeptat právě na ten proces, existuje Program Můj klub, jak funguje proces 
získání peněz z tohoto programu?  

V rámci celé TJ se o to stará předseda TJ. V rámci fotbalového oddílu se o to starám já. V rámci 
Programu Můj klub to přijde nám, takţ e to musíme zpracovat a potom ty příspěvky uţ íváme.  
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A tam se vlastně podává nějaká částka, kterou požadujete anebo jde o nějaké vyčíslení 
nákladů?  

My jsme tam vlastně teď nově vyplňovali pouze počet členů a odvíjí se to asi nejspíš od toho. 
To je jedna věc, to je ten Můj klub. Potom ještě existuje podpora přímo z PFS, coţ s i myslím, ţ e 
je ojedinělé napříč celou republikou. A další věc jsou granty, o které si ţ ádáme my a to je 
myslím na MŠMT, ţ e bychom chtěli zrekonstruovat budovu, hřiště zrevitalizovat. S tím, ţ e i na 
tom MŠMT se snaţ íme ţ ádat i právě na výplaty trenérů, mohlo by to být lepší, ale alespoň něco. 
Klub jako takový nemá dostatek finančních prostředků na to, abychom trenéry platili. Já bych 
za sebe chtěl, aby ty trenéři dostávali, alespoň takovéto naftovné, aby měli peníze na tu naftu a 
benzín, protoţ e kdyţ  je trenér aktivní, tak jezdíte kaţ dý týden. Jednou za čas, kdyţ  se nám 
podaří dostat ten grant na mzdy trenérů, tak trenéři něco dostanou.  

A tyhle granty na výplaty trenérům jdou z MŠMT nebo? 

Jde to i z MŠMT i z PFS, jsou to dva granty, kde to můţ eme získat.  

Já se zeptám, jak vlastně hodnotíte nastavení podpory mládežnického fotbalu? Jak ze 
strany FAČRu, tak v rámci spolupráce z PFS?  

Tak vţ dy to můţ e být nastavené lépe. Nicméně to co je, tak zaplaťpánbůh za to. Osobně bych 
více investoval, nebo dal více finančních prostředků právě na ty trenéry, nebo na ty mzdy, 
protoţ e kdyţ  trénujete, tak tu práci nebo tu rodinu šidíte. Řada trenérů tady začínala jako právě 
trenér - tatínek, i řada trenérů co uţ  netrénují, protoţ e kluka mají jinde. Ale taky spousta trenérů 
tatínků, kteří uţ  tu syna nemají trénuje dál. Takţ e já si myslím, ţ e na tohle by se nejvíc mělo 
pomoc a přispět, právě ze strany státu.  

Z pohledu toho vedení klubu by to chtělo zjednodušit procesy dokumentů, ţ ádostí, papírování, 
dokládání. To by bylo to nejlepší, co by mohlo přijít, protoţ e toho papírování je strašně moc a k 
tomu trénování. To papírování, děláme po nocích.  

Vy jste zmiňoval programy jako byl Měsíc náborů, je váš tým zapojený do programů, 
které pořádá PFS?  

My se snaţ íme, přímo do Měsíce náborů nejsme, protoţ e nám ty nábory fungují nějak 
automaticky. My jsme to udělali jen do okolí a fungovalo to. Jsme součástí a snaţ íme se posílat 
ty nejmenší do programu Neberte nám naši hru, takţ e ty turnaje se snaţ íme absolvovat. A pak 
myslím, ţ e PFS dělá nějaký Radostínek na náplavce, tak tam jsme taky kolikrát osloveni a tam 
se účastníme. Popřípadě, program Neberte nám naši hru byl i u nás, takţ e jsme propůjčili hřiště 
a turnaj se odehrál přímo u nás.  

 

 
 


