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Abstrakt:  

Tato bakalářská práce se zabývá financováním fotbalových klubů na různých 

výkonnostních úrovních. Přináší přehled struktury příjmů a výdajů sportovních klubů. 

Analyzuje financování vybraných klubů, které následně porovnává mezi sebou pomocí 

podílových veličin celkových výnosů a nákladů a navrhuje nová řešení pro zlepšení 

finanční situace těchto klubů. 

 

Klíčová slova:  

financování fotbalových klubů, Česká republika 



Title: 

STRUCTURE OF FINANCING FOOTBALL CLUBS 

IN THE CZECH REPUBLIC 

Abstract:  
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1. Úvod 

Sport obecně je již více jak sto let vnímán veřejností jako důležitý prvek společnosti. 

K tomuto rozkvětu sportu docházelo na začátku dvacátého století a dnes je již sport 

jednou z nejrozšířenější aktivitou na celém světě. Zahrnuje v sobě prvky kulturní, 

společenské i sportovní (fyzické) což způsobuje jeho oblibu a popularitu na celém světě. 

Sportovní kluby, organizace, spolky atd. mají na našem území dlouhou tradici, která 

sáhá téměř do začátků novodobého sportu. Tyto spolky již od začátku své existence 

plnily mimo sportovních potřeb jejich členů, potřeby kulturní a společenské. Staly se 

významnou částí života nejen jednotlivců, ale i celé společnosti stejně tak jako celé 

sportovní hnutí. 



Tato práce je zaměřena na financování fotbalových klubů v České republice. Z pohledu 

sportu se jedná o jedno z největších sportovních odvětví v ČR. Českomoravský 

fotbalový svaz starající se o fotbal patří s více jak 777.000 registrovanými hráči mezi 

sportovní svazy s největším počtem členů. 

Financování většiny fotbalových klubů se téměř neliší od financování jiných 

sportovních sdružení. Pro tyto sportovní sdružení je pak důležitá především podpora 

státu formou veřejných zdrojů, ale svůj nezastupitelný díl zde nachází i podpora ze 

soukromých zdrojů. 

Následující kapitoly této práce jsou zaměřené na zdroje financování sportovních klubů, 

zastoupené příjmy a výdaji, které hrají v ekonomice jednotlivých klubů důležitou roli. 

Jsou zde uvedeny i jednotlivé právní formy organizací, které se ve sportovním i 

fotbalovém prostředí vyskytují. Analýza financování jednotlivých klubů je pak 

zakončena porovnáním těchto klubů a doporučeními, které by jejich finanční situaci 

měly vylepšit. 

 

 

 

 

 

 

2. Cíl 

Cílem této práce je poskytnout pohled na způsoby financování sportovních klubů 

pohybujících se ve fotbalovém prostředí v České republice na různých výkonnostních 

úrovních. Seznámit se s problematikou různých druhů právních forem podnikání 

využívaných sportovními kluby. Cílem analytické části je srovnání financování 

vybraných fotbalových klubů působících na různých výkonnostních úrovních v České 

republice. K této bakalářské práci jsem si stanovil následující cíle a dílčí úkoly: 

 

Hlavní cíle při zpracování problematiky  financování fotbalových klubů v ČR 

 
 
1.  Podání přehledu jednotlivých zdrojů sportovních klubů 



 
2.  Srovnání vybraných fotbalových klubů V ČR 

 
3. Návrhy a doporučení pro vybrané fotbalové kluby 

 
 
 
Stanovení dílčích úkolů umožní lépe se orientovat a pochopit danou problematiku, 

pomohou zpřehlednit cíle práce.   

 

 

Dílčí úkoly práce: 

 

1. Charakteristika právních forem organizací ve sportu 

2. Analýza financování fotbalového klubu na nejvyšší výkonnostní úrovni. 

3. Analýza financování fotbalového klubu na nižší výkonnostní úrovni. 

4. Charakteristika veřejně prospěšných programů v České republice.  

 

 

 

 

 

 

3. Teoretická východiska 

3.1. Sportovní prostředí v ČR 

Ve sportovní sféře v České republice, ať již v oblasti masového, výkonnostního a 

vrcholového sportu působí subjekty s různou právní formou a to společnosti s  ručením 

omezeným, akciové společnosti, příspěvkové organizace zřízené státem a obcemi atd. 

Největší zastoupení v tomto sektoru mají však občanská sdružení, jejichž fungování se 

řídí podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Důležité je že právní norma 

udává jen určité obecné zásady spolkové činnosti. Právní norma občanského sdružení 



upravuje pouze obecné zásady spolkové činnosti občanů v oblasti uspokojování jejich 

zálib a koníčků1.  

V současné době se však setkáváme s problémem spojeným s vývojem sportovní sféry a 

nedostačujícími právními formami týkajících se tohoto sektoru a subjektů v něm 

působících. Po roce 1989 dochází ke změnám ve sportovním sektoru, do kterého 

vstupuje velké množství společností s cílem podnikání a dosahování zisku.  Dochází i k 

nárůstu občanských sdružení, které jsou nejvíce zastoupenou právní formou sportovních 

klubů ve sportovním sektoru. Potřebám neziskové sféry však v současnosti právní 

norma z let devadesátých nemůže plně vyhovovat svým obsahem ani charakterem. 

Dalším problémem je fakt, že v České republice vůbec neexistuje právní norma 

upravující specifickou oblast sportu a tělesné výchovy. Proto se jednotliví sportovci a 

sportovní organizace při své činnosti řídí především ustanoveními občanského 

zákoníku. Dalšími právními normami, které musí sportovní organizace respektovat, jsou 

zejména zákon o účetnictví, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, obchodní zákoník a 

celý soubor daňových předpisů2. 

Pro oblast financování sportu je velmi důležitý zákon č. 115/2001 Sb. ve znění zákona 

č. 219/2005 Sb., O podpoře sportu, který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako 

veřejné prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a 

působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.“3 

Komplikovanost právního prostředí ve sportu způsobuje rovněž skutečnost, že v 

naprosté většině sportovních odvětví je nutno respektovat při vlastní sportovní činnosti 

značné množství sportovních norem majících charakter dobrovolně přijatých pravidel a 

směrnic. Řada těchto norem má pak mezinárodní charakter. Toto vše pak legislativní 

prostředí sportu činní nepřehledným a komplikovaným4. 

 
                                                      
1TOPINKA, J., STANJURA, J.: Občanská sdružení ve sportu, Olympia, Praha 2001, str. 
7 
2TOPINKA, J., STANJURA, J.: Občanská sdružení ve sportu, Olympia, Praha 2001, 
str. 8 
3 MŠMT ČR [online]. Aktualizace: Vosyka Miroslav 15. listopad 2006 . 2001 , [cit. 
2009-07-23]. Dostupný z WWW: <http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-
sportu>. 
4TOPINKA, J., STANJURA, J.: Občanská sdružení ve sportu, Olympia, Praha 2001, 
str. 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Sportovní orgány v ČR 

V této kapitole jsou zmíněny sportovní orgány České republiky, které přímo souvisí s 

fotbalovým děním a mají na něj podstatný vliv. Sport a tělovýchova obecně spadá ve 

státní správě pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Nejvyšší 

instancí pak pro sportovní spolky, jejichž předmětem činnosti je provozování sportu, 

tělovýchovy a turistiky v České republice je Český svaz tělesné výchovy (ČSTV). 



Fotbalové kluby a soutěže přímo spadají pod Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS), 

jehož zastřešující organizací je právě zmíněný Český svaz tělesné výchovy. 

 

3.2.1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ústředním orgánem státní správy pro tělesnou výchovu, sport a sportovní reprezentaci 

státu je Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Do kompetencí MŠMT 

podle zákona č. 2/1969 Sb. §7, však kromě tělesné výchovy, sportu a sportovní 

reprezentace spadají dále předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední 

školy a vysoké školy, pro vědní politika, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní 

spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež a 

turistiku. 

Mezi nejdůležitější úkoly MŠMT patří: 

• koncepce státní politiky pro sport 

• finance pro sport ze státního rozpočtu 

• podmínky pro státní sportovní reprezentaci, přípravu talentů 

• sport pro všechny a sport zdravotně postižených 

• akreditace vzdělávacích zařízení 

• resortní sportovní centra a jejich koordinací 

• antidopingový program ČR 

Z pohledu občanských sdružení a sportovních spolků je důležitá Rada pro tělovýchovu a 

sport, kterou vytvořilo MŠMT za účelem komunikace mezi zástupci sportovních 

organizací, spolků a státní sférou. Tento poradní orgán se pak snaží nalézat objektivní 

potřeby a podporu pro sport. 

 

3.2.2. Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), který vznikl 11. března 1990 je, jak je uvedeno 

v jeho stanovách, dobrovolným sdružením právně, majetkově a organizačně 

samostatných a nezávislých sportovních spolků se sídly na území České republiky, 

jejichž základním předmětem činnosti je provozování sportu, tělovýchovy nebo 



turistiky, jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost, a jsou ustaveny 

jako občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů (Zákon č. 83/1990 Sb.). 

ČSTV je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým 

vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle svých stanov. V 

záležitostech, které se dotýkají společných zájmů sdružených spolků, jejich postavení a 

podmínek souvisejících s organizováním sportu a provozováním sportovních a 

tělovýchovných zařízení, pak ČSTV sdružené spolky organizačně zastupuje při 

jednáních na úrovni orgánů státní správy a dalších veřejných i soukromých institucí, 

které na tyto záležitosti mají vliv, anebo o nich rozhodují a činí jiná opatření v souladu s 

právním řádem ČR. Jednání, které se dotýká konkrétního sdruženého spolku, se zúčastní 

i jeho představitel. 

 Nejčastěji sdružuje Český svaz tělesné výchovy: 

• tělovýchovné jednoty a sportovní kluby - jako spolky působící v jednotlivých 

(lokálních) místech svého sídla, a jejich individuální členy - fyzické osoby 

• národní sportovní svazy - jako spolky s celostátní působností, které organizují 

a provádějí sportovní aktivity a kterým také náleží samostatné právo a 

odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní sportovní reprezentace na 

mezinárodních sportovních soutěžích v příslušném sportovním odvětví. 

Hlavními úkoly, které ČSTV plní, jsou: 

• organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených 

spolků, a za tím účelem vytváří vnitřní servisní zázemí služeb pro potřeby a 

zájmy sdružených spolků 

• usiluje o vytváření vhodných a žádoucích ekonomických, finančních, daňových, 

materiálních a legislativních podmínek, které směřují k podpoře sportovních, 

tělovýchovných a turistických aktivit ve sdružených spolcích 

• spolupracuje s orgány státu i s orgány samosprávy měst a obcí, u nichž 

vyhledává přímou nebo koncepční podporu a pomoc, směřující k vytváření 

dostupných podmínek a příležitostí pro účast veřejnosti na sportovních 

aktivitách ve sdružených spolcích 

• prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdružených spolků tak, aby nebyly 

omezovány nebo porušovány a činí opatření v případech, kdy se jedná o 



záležitosti přesahující působnost jednoho sdruženého spolku - v zásadních 

věcech může obstarat právní pomoc, součinnost a konzultace 

• soustřeďuje veřejné, soukromé a vlastní zdroje, které jsou svojí právní povahou 

určené ke společnému financování činností sdružených spolků, formou 

kriteriálních příspěvků, a podle rozhodnutí valné hromady (resp. jejich sborů) 

vytváří a zajišťuje jednotný systém jejich distribuce, výkaznictví a kontroly 

jejich užití 

• udržuje partnerské vztahy s ostatními sportovními, tělovýchovnými a 

turistickými spolky v České republice a spolu s nimi se podílí na vytváření 

podmínek pro rozšiřování dostupnosti sportu a jeho rozvoje 

• spolupracuje s Českým olympijským výborem při vytváření podmínek a 

podpory českým sportovním reprezentantům, a to v jejich účasti na 

olympijských hrách a při prosazování zásad olympismu do činnosti všech 

sdružených spolků 

• spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva5 

 

3.2.3. Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS) 

Českomoravský fotbalový svaz je jedním ze sdružených svazů ČSTV. Jedná se o 

samostatné dobrovolné občanské sdružení ustanovené ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. 

ČMFS řídí a organizuje činnost ve sportovním odvětví – fotbal na celém území České 

republiky, dále hájí zájmy sdružených subjektů a zabezpečuje státní fotbalovou 

reprezentaci. Dále do jeho kompetence spadá i futsal. Činnost ČMFS se řídí jeho 

stanovami. V Českomoravském fotbalovém svazu je zaregistrováno 777.785 hráčů a 

hráček z 4.148 fotbalových klubů a 2426 futsalových klubů6. ČMFS je také členským 

svazem organizací FIFA (Fédération Internationale de Football Association – 

organizace sdružující 208 fotbalových organizací na světě) a UEFA (Union of European 

Football Associations – Unie evropských fotbalových klubů). 

 

3.2.4. Sazka a.s. 

                                                      
5
 Stanovy ČSTV 

6 ČMFS [online]. 2008 [cit. 2009-08-01]. Dostupný z WWW: 
<http://nv.fotbal.cz/cmfs/index.php>. 



Sazka a.s. je soukromou společností podnikající na základě státní licence, jejímž 

hlavním poslání je vytvářet finanční prostředky pro financování veřejně prospěšných 

účelů v tělesné výchově a sportu. Základní kapitál společnosti činí 1,399 miliardy Kč. 

Akcionáři Sazky a.s. jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti sportu a 

tělovýchovy. Majetkový podíl společnosti nevlastní ani stát, ani žádná fyzická osoba. 

Ke dni 31. 12. 2007 je jejich složení a rozdělení akcií následující: 

• Český svaz tělesné výchovy                                                      67,98% 

• Česká obec sokolská                                                                 13,54% 

• Česká asociace Sport pro všechny, o.s.                                      5,56% 

• Autoklub ČR                                                                               4,00% 

• Sdružení sportovních svazů ČR                                                  3,56% 

• Český olympijský výbor                                                             2,00% 

• Český střelecký svaz                                                                   1,45% 

• Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR         1,02% 

• Orel o.s.                                                                                       0,88%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Právní formy organizací ve sportovním prostředí 

Ve sportovním prostředí se setkáváme s velkým množstvím různorodých sportovních 

organizací. Jedná se o organizace nejrůznějších právních forem. Své pole působnosti 

zde mají jak občanská sdružení, která jsou nejrozšířenější právní formou sportovních 



organizací, tak i obchodní společnosti (s.r.o., a.s. atd.) a spousta dalších. Sportovní 

organizace mají tedy různou právní formu a podle ní je rozdělujeme na: 

• Občanská sdružení 

• Obchodní společnosti a družstva 

• Příspěvkové organizace 

• Obecně prospěšné organizace 

• Nadace a nadační fondy 

• Zájmová sdružení právnických osob 

• Organizace s mezinárodním prvkem 

Sportovní organizace můžeme dále dělit podle účelu jejich vzniku a fungování. Podle 

těchto kriterií pak rozeznáváme organizace vzniklé za účelem podnikání a zisku (tzv. 

subjekty podnikatelské) a organizace, jenž nejsou založeny za účelem dosahování zisku 

(tzv. subjekty neziskové neboli „neziskovky“). Skupinu podnikatelských subjektů 

reprezentují převážně obchodní společnosti jako např. a.s., s.r.o. a další. Neziskovými 

subjekty jsou obecně nazývané právnické osoby, jejichž účelem založení nebylo 

podnikání a dosahování zisku. Do této skupiny spadají občanská sdružení, příspěvkové 

organizace, státní organizace, organizace zřízené podle samostatného zákona, státem 

uznané církve a náboženské spolky, obecně prospěšné společnosti, politické strany a 

hnutí, veřejné vysoké školy, neziskové akciové společnosti a další. Patří sem i akciové 

společnosti nepodnikatelského typu určené podle obchodního zákoníku. Výše uvedené 

členění sportovních organizací je kromě jiného důležité v oblasti daňové legislativy. 

Sportovní prostředí je obecně tvořeno zastřešujícími a samostatnými sportovními 

organizacemi, které tvoří špičku pyramidy. Základním článkem těchto organizací, je 

sportovní klub. Sportovní klub je základní organizační jednotkou sportovního hnutí.7 

Jedná se o nejvyskytovanější typ sportovních organizací a podle § 18-20, zákona č. 

40/1994 sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších přepisů, je sportovní klub 

právnická osoba různých právních forem. Sportovní kluby jsou tvořeny nejčastěji 

dvěma základními typy právních forem: 
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1. Obchodní společnost (zákon č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů) 

2. Občanské sdružení (zákon č. 083/1990 Sb. o sdružování občanů) 

 

Sportovní kluby jako obchodní společnosti jsou nejvíce reprezentovány dvěma formami 

těchto společností a to společností s ručením omezeným a akciovou společností. Jednou 

z hlavních příčin vzniku sportovních organizací jako obchodních společností je 

nevyjasněná a nevýhodná legislativa v oblasti získávání finančních zdrojů 

prostřednictvím marketingových nástrojů, neboť neziskové subjekty nemohou vzájemně 

kompenzovat ztrátové a ziskové činnosti. Jedná se o společnosti, jejichž hlavním cílem i 

účelem vzniku je podnikání a dosahování zisku. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je základní právní normou pro obchodní 

společnosti. Možnosti a působení obchodních společností ve sportu se nijak významně 

neliší od jejich fungování v běžném podnikatelském sektoru. 

 

3.3.1. Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je v současné době jednou z nejvíce vznikajících 

forem podnikání v České republice. Jedná se o nejjednodušší typ kapitálové obchodní 

společnosti, i když obsahuje určité prvky osobní společnosti. Společnost s ručením 

omezeným může založit jedna fyzická osoba, maximálně však může mít padesát členů. 

Právní úpravu společnosti upravuje především obchodní zákoník, který definuje 

společný základ pro všechny obchodní společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní 

úprava týkající se pak společností s ručením omezeným je uvedena v § 105 a 

následujících. 

Společnost s ručením omezeným má ze zákona určený základní kapitál, jehož 

minimální výše je 200 000 Kč. Každý společník se na základním kapitálu může podílet 

pouze jedním vkladem, a za podmínek že nebude menší než 20 000 Kč. Pro jednotlivé 

společníky může být výše vkladu stanovena rozdílně, vždy však musí být dělitelná na 

celé tisíce. Celková výše všech vkladů společníků musí být shodná s celkovou výší 

základního kapitálu. 

Aby mohl být podán návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku, musí být 

splaceno celé emisní ážio a každý peněžitý vklad z 30%. Celková výše všech 



splacených vkladů, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých, musí činit alespoň 100 000 

Kč. Pokud je společnost založena jen jedním zakladatelem, musí být splacena celá výše 

základního kapitálu, aby mohlo dojít k zápisu do obchodního rejstříku.  

Společníci za závazky společnosti ručí společně a nerozdílně do výše nesplacených částí 

vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Společníci neručí 

pouze do výše svého nesplaceného vkladu, ale ručí solidárně do výše souhrnu všech 

nesplacených vkladů. Pro označení společnosti s ručením omezeným jako obchodní 

firmy se používá označení „společnost s ručením omezeným“ nebo jen zkratky „spol. 

s r.o.“ nebo „s.r.o.“ podle § 107 obchodního zákoníku. Obchodní firma musí splňovat i 

určité obecné požadavky, mezi které patří i nezaměnitelnost s firmou jiného 

podnikatele.  

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Podle § 125 obchodního 

zákoníku spadají do působnosti valné hromady některé podstatné skutečnosti. Jedná se 

zejména o jmenování a odvolávání jednatelů, schvalování účetní uzávěrky a změnu 

společenské smlouvy a stanov. Statutárním orgánem je pak jeden či více jednatelů. 

Nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak, je při větším množství jednatelů 

oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně. Jednatelé nesou za chod 

společnosti veškerou právní zodpovědnost. Nesou odpovědnost za vedení účetnictví, 

povinnosti vůči úřadům atd. 

 

3.3.2. Akciová společnost 

Akciová společnost je kapitálová společnost a to právní formou čistě kapitálová bez 

jakékoli přítomnosti osobních prvků. Právní úprava akciové společnosti vychází 

z obchodního zákoníku. V § 56 a následujících je stejně jako u společnosti s ručením 

omezeným definován společný základ pro všechny obchodní společnosti. Konkrétní 

úprava, která se věnuje přímo akciové společnosti je obsažena v §154 a následujících. 

 Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na určitý počet akcií. Majitel akcií je 

označován jako akcionář a neručí za závazky společnosti. Minimální výše základního 

kapitálu je ze zákona stanovena pro akciovou společnost s neveřejnou nabídkou akcií na 

2 000 000 Kč a s veřejnou nabídkou akcií na 20 000 000 Kč. Horní hranice základního 

kapitálu není omezena. Pro označení akciové společnosti jako obchodní firmy se 



používá označení „akciová společnost“ nebo jen zkratky „akc. spol.“ nebo „a.s.“ podle § 

155 obchodního zákoníku. Samozřejmě i zde musí být splněny určité obecné 

požadavky, mezi které patří i nezaměnitelnost s firmou jiného podnikatele. 

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti. Je tvořeno svými členy, 

kteří společnost zastupují. Do obchodního rejstříku se zapisují nejen všichni členové, 

ale i veškeré změny představenstva. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni 

valnou hromadou akciové společnosti. 

 

3.3.3. Občanská sdružení 

Občanská sdružení jsou nejčastější formou sportovních organizací u nás, jelikož 

spolková činnost a to i v oblasti sportu má v našich zemích velmi dlouhou tradici. Mezi 

nejstarší v této oblasti patří např. Klub českých turistů, který vznikl již v předminulém 

století a následovali ho další sportovní organizace. 

Právní řád ČR stojí na Ústavě ČR, jejíž součástí je listina základních práv a svod, která 

čl. 20 odst. 1 zaručuje občanům právo svobodně se sdružovat na ochranu svých 

hospodářských a sociálních zájmů – toto je garance veškeré spolkové činnosti. Ústava je 

tedy garantem občanských sdružení, ale v dnešním světě by to bylo málo a k ochraně 

práv všech zúčastněných stran musí existovat další právní normy. 

 Soukromé právo – soubor všech právních norem a vztahů upravujících poměry mezi 

občany, mezi občany a nestátními organizacemi, mezi nestátními organizacemi 

navzájem. Zde zásada rovností stran a princip pozitivní právní úpravy – co není 

zákonem zakázáno je povoleno. Je zde možno použít princip analogie. 

Právo veřejné – upravuje vztahy mezi státními či samosprávnými organizacemi 

navzájem nebo jiné než majetkové vztahy mezi těmito organizacemi a občany. Zde platí 

zásada silnějšího postavení státních či samosprávných organizací ve srovnání 

s občanem. Princip negativní právní úpravy – lze činit pouze to, co je zákonem výslovně 

povoleno. Zde je princip analogie nepřístupný. 

Další norma soukromého práva je obchodní zákoník i zákon o sdružování. Naopak 

veřejnoprávní normou jsou např. rozpočtová pravidla – úprava způsobu nakládání 

s rozpočtovými prostředky státu a orgánů samosprávy pro sportovní organizace 



v okamžiku kdy jsou příjemcem dotací či příspěvků z veřejného rozpočtu. Daňové 

zákony jsou v podstatě odvětvím veřejného práva. Z uvedeného je jasné, že funkcionáři 

sportovních organizací musí velmi pozorně a pečlivě posuzovat v jaké oblasti českého 

právního řádu se právě pohybují, jinak je činnost organizace vážně ohrožena.  

Jak jsem naznačil občanský zákoník je komplexní právní norma soukromého práva 

v ČR a definuje hlavně základní právní normy a upravuje základní právní vztahy 

(právnická osoba, fyzická osoba, právní subjektivita, právní způsobilost….) 

Zákon o sdružování občanů specifikuje podmínky pro zakládání, činnost a zánik 

občanských sdružení. Okamžikem vzniku je okamžik registrace. Registraci provádí 

Ministerstvo Vnitra ČR. Pro ni jsou nutné stanovy. Text stanov musí nutně ctít některé 

právní normy: Ústava ČR, Občanský zákoník (§ 18 - § 20), obchodní zákoník ( § 68 - § 

75 pojednávající o likvidaci právnických osob), Zákon o daních z příjmů  § 18 – daňové 

poměry neziskových právnických osob. Velmi důležitou součástí stanov je také určení 

cílů a také poslaní sportovní organizace – tím se totiž dokazují daňové předpisy 

(uplatnění zákona o dani z příjmů a zákona o dani dědické, darovaní a z převodu 

nemovitosti). 

Přesná identifikace tzv. zdaňovaných a nezdaňovaných činností vyplyne hlavně z: 

• formulace cílů a poslání textu stanov 

• organizační struktury sportovní organizace 

• praktické rozmanitosti vlastní činnosti sportovní organizace 

 

 

 

 

 

 

Formulace cílů a poslání musí obsahovat minimálně: 

• pořádání sportovních soutěží 

• zabezpečování sportovní přípravy 

• zajištění provozu sportovišť 

• výchovu trenérů a rozhodčích 



 

Organizační struktura ve sportovní organizaci není dána, ale za dlouhá desetiletí 

spolkové tělovýchovy je v českých zemích poměrně ustálené funkční schéma. 

Základní struktura ----- členská základna – výbor TJ 

                                                                  - kontrolní komise 

V menších TJ 

- sportovní organizace se statutárním orgánem – jednotlivce (předseda, prezident, 

jednatel, generální manažer…) 

Střední a velké TJ 

- sportovní organizace s kolektivním statutárním orgánem (výbor TJ, výkonný 

výbor, představenstvo, správní rada…) 

Další členění  

- sportovní organizace s přímou účastí členů na valné hromadě či výroční členské 

schůzi (pro malé TJ) 

- sportovní organizace s nepřímou účastí členů na valné hromadě či výroční 

členské schůzi. 

Pro sportovní organizace kde je více sportovních odvětví je lepší dvouvrstvá 

organizační struktura. Vícevrstvá organizační struktura je vhodná pro sportovní 

organizace zasahující do více regionů. 

 

 

 

 

 

Ve sportovní organizaci se objevuje více orgánů, základní typy: 

• statutární orgán 

• kontrolní orgán 

• arbitrážní orgán (řeší spory mezi členy, činnost nepřesahuje hranice organizace) 

• disciplinární orgán 



• odborné orgány (organizace sdružují odborné kapacity pro dané účely např. 

ekonomická komice, sportovně technická komise, metodická komise, trenérská 

rada apod.) 

Řízení sportovní organizace se odvíjí od základního shromáždění = valná hromada. Při 

svolání a následném jednání valné hromady jsou třeba některé další orgány – mandátní, 

volební komise také komise návrhová. Orgán, který řídil organizaci mezi valnými 

hromadami  by měl vypracovat výroční zprávu, což by měl být dokument, který 

předloží členské základně ucelený přehled a hodnocení činnosti hospodaření od minulé 

valné hromady. Vedle této zprávy se nutně musí v řízení sportovních organizací objevit 

i další dokumenty:  

1. usnesení  valné hromady  

2. z práva kontrolního orgánu sportovní organizace 

3. zápisy z jednání kolektivního statutárního orgánu nebo rozhodnutí 

individuálních statutárních orgánů 

4. zápisy z jednání odborných komisí8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Zdroje financování sportovních organizací 

Příjmy sportovních klubů jsou získávány z různých zdrojů. Struktura těchto příjmů je 

rozdílná z hlediska podílu jednotlivých položek na celkových příjmech v jednotlivých 

zemích světa. Ve vyspělejších státech získávají sportovní kluby příjmy především z 
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vedlejších činností jako  jsou příjmy z prodeje vstupného a prodeje marketingových a 

vysílacích práv, které tvoří značný podíl na celkových příjmech. Nahrává tomu 

především vyšší životní úroveň a počet obyvatel v těchto zemích. 

V hospodaření sportovních klubů a TJ jsou souhrnně obsaženy informace jak o 

nákladech a příjmech oddílů a odborů, které se zaměřují na vlastní tělovýchovnou, 

sportovní a turistickou činnost, tak i o společných činnostech, které jsou vykonávány při 

provozování sportovišť, hospodářské činnosti apod.9 Různorodost příjmů je poměrně 

malá. Pro základní klasifikaci finančních zdrojů sportovních klubů je možné použít 

dvou dělení. Jedním z těchto dělení je rozdělení finančních zdrojů na vlastní a vnější, 

druhým je pak třídění příjmů z hlediska předmětu daně z příjmu právnických osob. 

První členění finančních příjmů sportovních klubů je prováděno z hlediska účelového. Z 

hlediska účelového potom tedy členíme veškeré finanční příjmy sportovních organizací 

na dvě základní skupiny, kterými jsou  zdroje vlastní a vnější. Dělení zdrojů finančních 

příjmů sportovních klubů na vlastní a vnější uvádí Novotný v Ekonomice sportu takto: 

Zdroje sportovních klubů 

vlastní zdroje  

� příjmy z vedlejší hospodářské činnosti 

� příjmy z organizační činnosti 

� příjmy z tělovýchovy a sportu 

� příjmy ze společenské činnosti 

� příjmy z členských příspěvků 

� příjmy z oddílových příspěvků 

 

 

vnější zdroje 

� příspěvky na činnost od vyšších tělovýchovných orgánů 

� příspěvky od jiných právnických osob (sponzoring) 

� státní příspěvek na údržbu 
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Jiná struktura finančních zdrojů sportovních organizací je získávána z pohledu zákona o 

daních z příjmů. Jedná se o důležitější kritérium klasifikace finančních zdrojů než v 

případě účelového dělení. Základní druhy příjmů jsou posuzovány hospodářským 

výsledkem, což je rozdíl mezi výnosy a náklady, který buď je anebo není předmětem 

daně z příjmů právnických osob. Od roku 1992 se v ČSTV uplatňuje jiná struktura 

příjmů, než tomu bylo v minulosti.  Obdobně by se měly sledovat i příjmy dalších 

občanských sdružení vyššího řádu. Sledují se především činnosti zdaňované a 

nezdaňované 10 . Jednotlivé příjmové položky rozdělujeme takto:  

� příjmy z tělovýchovy 

� správní příjmy 

� tržby z prodeje služeb 

� tržby z prodeje zboží 

� prodej HIM a NHIM 

� prodej materiálu 

� prodej cenných papírů 

� ostatní příjmy 

� příspěvek od státního rozpočtu 

� příspěvek od obcí 

� příspěvek od svazu 

� příspěvek od členů 

� příspěvek od soukromníků 

 

 

 

 

 

 

Jiný způsob evidence příjmů (výnosů) a výdaje (nákladů) sportovní organizace podle 

zákona o daních z příjmu uvádí Topinka. 
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Zdroj: TOPINKA, J., STANJURA, J.: Občanská sdružení ve sportu, Olympia, Praha 

2001, str. 116. 
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Zdroj: TOPINKA, J., STANJURA, J.: Občanská sdružení ve sportu, Olympia, Praha 

2001, str. 116. 

 

3.4.1. Příjmy, jenž jsou předmětem daně z příjmu 

Mezi příjmy, které jsou podle zákona č. 586/1992 Sb. (jenž byl novelizován zákonem č. 

482/2008 Sb. s účinností od 31. 12. 2008 a zákonem 2/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 

2009), odst. 3, §18, O daních z příjmu. předmětem daně, patří příjmy z pronájmu a 

příjmy z reklam. Podle výše zmíněného zákona o daních z příjmu musejí neziskové 

organizace tyto příjmy od ostatních odlišovat a přiřazovat k nim patřičné výdaje. Rozdíl 

mezi příjmy a výdaji se pak stává součástí tzv. daňového základu. 

U těchto příjmu neplatí žádné osvobození od daně. Sportovní organizace ovšem mohou 

využít nároku na snížení daně podle § 20 odst. 7: snížení základu daně neziskových 
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MAJETKU A 
REKLAMA 
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Náklady 

 

HV vstupuje do 
základu daně 

 

HV vstupuje do 
základu daně 

 

 

HV vstupuje do 
základu daně 

 

Ostatní 
 příjmy 



subjektů o 30 %, max. o 1.000.000,-Kč, pokud takto získané prostředky použijí na 

financování neziskové činnosti v příštích 3 letech. Pokud 30% snížení činí méně než 

300.000,-Kč, lze odečíst 300.000,-Kč, max. do výše základu daně. 

3.4.1.1. Příjmy z pronájmu 

Příjmy z pronájmu jsou takové příjmy, které vyplývají z pronájmu movitých a zejména 

nemovitých věcí. Z tohoto pohledu je pro sportovní organizace velmi důležitý zákon č. 

290/2002 Sb. O přechodu některých dalších věcí, práv a závazků na kraje a obce a 

občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu. 

Na jeho základě je umožněno zmíněným subjektům získat nemovitosti ve vlastnictví 

státu do jejich držení, což jim umožňuje zacházet s nimi podle své vůle a oproti 

příjmům z pronájmu uplatňovat daňové odpisy a jiné podobné náklady. 

3.4.1.2. Příjmy z reklam 

Příjmy z reklam jsou takové příjmy, které získány z poskytnutí reklamní služby 

sponzorovi. Sponzorování (sponzoring) představuje významný specifický prostředek 

k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci, zejména 

kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života 

společnosti. V tomto směru nečiní výjimku ani tělesná výchovné sportovní a turistické 

organizace, spolky a kluby.11 Jedná se o akt, jenž je zapsán smlouvou o reklamě, popř. 

podle obchodního zákoníku smlouvou o dílo, ve které sponzor za poskytnutí finančních 

prostředků očekává protislužbu formou zviditelnění loga na billboardech, tiskovinách, 

ve sportu např. na dresech, mantinelech atd. 

 

 

 

 

3.4.2. Příjmy, jenž jsou od daně z příjmu osvobozené 

                                                      
11ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management v tělesné výchově a sportu. 2. vyd. Praha : 
Nakladatelství Karolinum, 2004. 51 s. ISBN 80-246-0051-1. 



Tato podkapitola je zaměřena na dva příjmy z hlediska sportovních organizací, které 

jsou sice předmětem daně podle zákona o daních z příjmu, ale při splnění určitých 

podmínek v tomto zákoně uvedených mohou být od daně osvobozeny. Jedná se o 

výtěžky provozovatelů loterií a členské příspěvky. 

3.4.2.1. Výtěžky provozovatelů loterií 

Jedním z důležitých zdrojů sportovních organizací je výtěžek z celostátní loterie 

SAZKA. Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými 

částkami ze všech jím provozovaných her podle tohoto zákona, které podléhají 

vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, 

náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s 

provozováním her, jak je uvedeno v § 4, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb. změněném 

naposledy zákonem č. 284/2004 Sb. 

Tyto výtěžky jsou pak osvobozeny od daně podle § 19, odst. 1, písm. G, zákona č 

586/1990 Sb., O daních z příjmu. Největší část těchto peněz, které jsou použity na 

financování veřejně prospěšných účelů, pak směřuje do oblasti tělovýchovy a sportu. 

3.4.2.2. Členské příspěvky 

Dobrovolné členské příspěvky jsou od daně z příjmu osvobozeny na základě § 19, odst. 

1, písm. a, zákona č. 586/1992 Sb., O daních z příjmu. 

 

3.4.3. Příjmy, jenž nejsou předmětem daně 

3.4.3.1. Dary 

Dar je určitým typem sponzorování, který je však na rozdíl od příjmů z reklamy 

upraven na základě darovací smlouvy (§ 628 Občanského zákoníku). Za dar je 

považován dobrovolný, bezúplatný převod peněžních prostředků, movitých i 

nemovitých věcí, práv atd. Jedná se tedy o bezplatný akt, kdy dárce nemůže za svůj dar 

požadovat jiné protislužby, tak jak tomu je u tržeb z reklam. 

 

3.4.3.2. Dotace 



Dotace je podle Zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vnímána jako peněžní prostředek 

státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté 

právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. 

Dále platí, že na dotaci není právní nárok, ale poskytuje se na základě žádosti. 

Využívání prostředků z dotací musí odpovídat účelu a její nevyčerpaná část musí být 

vrácena. Pokud tomu tak není musí subjekt nejen dotaci vrátit, ale také zaplatit penále 

za nedodržení účelu poskytnuté dotace. 

3.4.3.2.1. Dotace ze státního rozpočtu 

Sport je podporován vládou české republiky dotacemi ze státního rozpočtu. MŠMT  

uvádí  pro čerpání dotací ze státního rozpočtu programy, které rozděluje na investiční a 

neinvestiční, podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů a v návaznosti na usnesení vlády České republiky. Tyto 

programy byly naposledy upraveny zásadami programů státní podpory sportu 2009, 

které byly schváleny MŠMT dne 30. září 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Programy státní podpory sportu (platné od roku. 2009) 



Neinvestiční programy 

Programy podpory státní reprezentace a přípravy sportovních talentů 

Program I – Sportovní reprezentace ČR 

Program II – Sportovní centrum mládeže 

Program III – Sportovní talent 

Program IV – Sportovní střediska 

Veřejně prospěšné programy 

Program V – Národní program rozvoje sportu pro všechny 

Program VI – Sport a škola 

Program VII – Sport zdravotně postižených 

Údržba a provoz 

Program VIII – Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 

Investiční programy 

Program 233510 ISPROFIN - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

sportovních organizací 

Program 233512 – pro sportovní organizace 

Program 233513 – pro sportovní reprezentaci 

Zdroj: MŠMT ČR 

 

1. Neinvestiční programy 

Programy podpory státní reprezentace a přípravy sportovních talentů jsou podle MŠMT 

určeny vybranému okruhu občanských sdružení ve sportu. uvedené programy naplňují a 

realizují usnesení vlády ČR č. 718 ze dne 14. 7. 1999. k Zásadám komplexního 

zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. 

Princip jejich rozdělování vychází z tzv. „Klíče“ (zásad financování programů). Návrh 

rozdělení projednává Komise pro státní reprezentaci Rady pro tělovýchovu a sport a 

schvaluje Porada vedení MŠMT. 

• Program I – Sportovní reprezentace ČR 

Cílem programu je podpora reprezentantů juniorské a seniorské kategorie při 

sportovní přípravě, ale i při účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích 

organizovaných mezinárodními sportovními federacemi, Mezinárodním 



olympijským výborem, včetně oblasti zdravotně postižených sportovců, kteří 

splňují podmínky Mezinárodního a Národního paralympijského výboru. 

Princip rozdělování je dán tzv. „Klíčem reprezentace“, který se dlouhodobě 

vyvíjí od roku 1993. Na jeho současném stavu se podíleli zástupci sportovních 

organizací, ale i zástupci jednotlivých sportovních svazů zodpovídající za 

sportovní reprezentaci ČR.  

Pro nadcházející období nadále dochází k aktualizaci faktografických údajů. Klíč 

reprezentace je v současné době nejobjektivnější metodou rozdělování 

finančních prostředků v oblasti státní sportovní reprezentace jak pro 

individuální, tak týmové sporty olympijského a neolympijského charakteru. 

• Program II – Sportovní centra mládeže 

Systém podpory sportovní přípravy talentované mládeže byl nastaven v roce 

2000. V průběhu let se program sportovních center mládeže stal důležitou částí 

péče o sportovní talenty. Pro nadcházející období byla aktualizována kritéria pro 

nový přepočet bodových hodnot, které stanoví konečný finanční objem ze 

státního rozpočtu. 

• Program III – Sportovní talent 

Program doplňuje podporu přípravy sportovně talentované mládeže 

v občanských sdruženích, především se zaměřením na činnost jednotlivců, 

oddílů nebo klubů s určením na výcvikové tábory, testování sportovců, sportovní 

materiál a mzdy trenérů. Oblast je orientována zejména na sportovní činnost 

výkonnostní úrovně. Tato metodika zohledňuje i systematickou podporu 

neolympijských sportů. 

• Program IV – Sportovní střediska 

Původní projekt z roku 2000 „Intenzifikace sportovních tříd“ byl analyzován a 

byl po obsahové stránce změněn. Podpora se nově orientuje na přípravu talentů 

ve věkové kategorii 6 až 15 let. Uskutečňuje se pouze prostřednictvím 

sportovních svazů - občanských sdružení bez původní nutné vazby na základní 

školy. Pro sportovní střediska byla stanovena nová kritéria pro přepočet 

bodových hodnot, obdobně jako u Programu II. – Sportovní centra mládeže. 



Současně je dána možnost sportovním svazům si připravit nový dlouhodobý 

projekt. 

Nový přístup k obsahovému vymezení podpory v oblasti státní sportovní reprezentace je 

uplatněn u činnosti resortních sportovních center. Důležité změny jsou zejména ve 

vymezení nové organizační struktury, hodnocení ročních cyklů sportovní přípravy, 

včetně analýzy sportovních výsledků reprezentantů. Významným posunem je i nové 

zpracování prováděcích pokynů, které jsou součástí těchto zásad.12 

Další dva programy, kterými jsou Veřejně prospěšné programy a program Údržba a 

provoz jsou určeny pro sportovní organizace s celorepublikovou působností. 

Výše podílu dotace ze státního rozpočtu  může dosahovat maximálně 70% 

rozpočtových nákladů na celkovém financování projektu u Programu V a Programu 

VIII. U ostatních projektů může dosahovat dotace až 100% rozpočtových nákladů. 

• Program V – Národní program rozvoje sportu pro všechny 

• Program VI – Sport a škola 

• Program VII – Sport zdravotně postižených 

O podporu z tohoto programu mohou žádat specializovaná sportovní sdružení 

provozující převážně paralympijské a deaflympijské sporty s celorepublikovou 

působností. Členská základna těchto sdružení však musí být nejméně z 90% 

tvořena zdravotně postiženými občany, nebo jejich nezbytným doprovodem. 

• Program VIII – Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 

Cílem programu je podpora údržby a provozu sportovních a tělovýchovných 

zařízení, která zohledňuje, zejména vztah k zákonu o státním rozpočtu. Kritéria 

jsou upravena pouze v jednotlivých poměrech podpory pro jednotlivé skupiny 

žadatelů. Jedná se o skupinu zastřešujících sdružení a samostatných žadatelů na 

různé úrovni sportovní činnosti.13 

 

                                                      
12 Zásady programů Státní podpory sportu 2009, schváleny MŠMT dne 30. září 2008 
13 Zásady programů Státní podpory sportu 2009, schváleny MŠMT dne 30. září 2008 



2. Investiční programy 

Investiční program 233510 ISPROFIN - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny sportovních organizací 

Podpora v investiční oblasti je vázána na stanovená kritéria, která obdobně jako u 

Programu VIII. jsou upravena pouze v jednotlivých poměrech pro jednotlivé skupiny 

žadatelů. Možnosti podpory jsou v přímé návaznosti na schválený objem státního 

rozpočtu pro tuto oblast.14 

Výše podílu dotace ze státního rozpočtu na celkovém financování projektu se pohybuje 

mezi 40 – 100% podle charakteru investiční akce, nebo předpokládané výše nákladů na 

uskutečnění projektu. 

3.4.3.2.2. Dotace z rozpočtů krajů a obcí 

Kraje jsou vázány zákonem o podpoře sportu, který jim ukládá ze svého rozpočtu 

podporovat sport. Dotační politiku si však krajská zastupitelstva mohou volit sama. 

Finanční dotace z krajů využívají především menší sportovními útvary s lokální 

působností.  

Město nebo obec mohou také rozhodovat o přidělení dotace z městského rozpočtu ve 

prospěch tělovýchovného či sportovního zařízení. Většinou se jedná o zařízení patřící 

městu, nebo sportovní organizaci využívající toto sportoviště.  

Výši příspěvku schvaluje zastupitelstvo města (kraje) pokud jde o dotaci nad 50.000,-

Kč (200.000,-Kč), pokud jsou dotace nižší než výše uvedené částky může o dotaci 

rozhodovat obecní rada (krajská rada). Rozdělování těchto prostředků sportovním 

organizacím upravuje zákon č. 128/2000 Sb., O obcích a zákon č. 129/2000 sb., O 

krajích. 

 

 

 

 

                                                      
14 Zásady programů Státní podpory sportu 2009, schváleny MŠMT dne 30. září 2008 



3.5. Struktura výdajů sportovních organizací 

Výdaje sportovních klubů lze rozdělit do několika základních položek. 

Nejvýznamnějšími položkami ve struktuře výdajů byly u výdajů sportovních klubů a 

organizací následující tři položky: 

1. Organizační a hospodářské výdaje 

2. Výdaje na tělovýchovu a sport 

3. Výdaje na vedlejší a hospodářskou činnost 

 

Z hlediska výdajů jsou tyto tři položky nejdůležitější, protože se na celkových výdajích 

sportovních klubů podílejí největší částí. Uvedené položky se podílejí cca 90% na 

celkových výdajích a jsou naprosto rozhodující pro vývoj hospodářské situace 

sportovních klubů15. 

Důležité a nezbytné pro sportovní kluby je provádět klasifikaci výdajů podle 

metodického opatření ministerstva financí pro účely řádného vyúčtování státních 

prostředků a to z toho důvodu, že sportovní kluby hospodaří se státními prostředky. 

Výdaje můžeme dále rozlišovat z hlediska účelovosti. Pro posouzení účelnosti a vlastně 

efektivnosti sportovních klubů je nutno sledovat vztah: 

 

 

  

Výdaje na sportovní činnost       X       Ostatní výdaje sportovního klubu 

            ( přímé výdaje )                                      (nepřímé výdaje ) 

 

Přímé výdaje: 

• Výdaje na společenskou činnost 

• Výdaje na školení a soustředění 

• Výdaje na péči o členy 

• Výdaje na mezinárodní styk 

• Výdaje na tělovýchovu a sport 

 

                                                      
15NOVOTNÝ, J.: Ekonomika sportu, ISV, Praha 2000, str. 86 



Nepřímé výdaje: 

• Výdaje na hospodářskou činnost 

• Výdaje na provoz tělovýchovných zařízení 

• Investice 

• Ostatní16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16NOVOTNÝ, J.: Ekonomika sportu, ISV, Praha 2000, str. 86 
 



4. Metodologie 

Mezi nejdůležitější metody, které byly v této práci použity, patří popisná analýza 

(analýza dokumentů) a metoda rozhovoru (interview). 

Většina informací byla získána ze sekundárních dat. Pro teoretická východiska bylo 

použito odborných dokumentací věnujících se této problematice a dále pak ze 

statistických dat z ČSTV, MŠMT a MF a právních předpisů z jednotlivých zákoníků. 

Pro analytickou část bylo využíváno především dat primárních, které byly získány 

metodou rozhovoru s jednotlivými funkcionáři jednotlivých sportovních klubů. 

Seznam použité literatury je uveden na úplném konci této práce.  

 

4.1. Popisná analýza 

Při získávání informací rozlišujeme data primární a sekundární. Sekundární data jsou 

taková data, která byla sebrána a shromážděna k určitému účelu již dříve. Popisná 

analýza se věnuje právě těmto datům. Umožňuje nám komentovat odborné publikace, 

články z tisku či odborných časopisů, veřejné zprávy, vládní dokumenty, výroční 

zprávy, příspěvky z internetu atd. Pro použití popisné analýzy je uváděn tento postup: 

� stanovení cíle 

� vyhledávání obsahových jednotek 

� určení souboru materiálu 

� četba dokumentu 

� systematické sledování 

� vyjádření výsledků s názory a doporučeními 

� rozbor a hodnocení 

Tato metoda byla využita jak v kapitole teoretická východiska tak i v analytické části, 

kde byla použita zejména při prostudování jednotlivých výročních zpráv, poskytnutých 

zvolenými kluby. 

 

 



4.2. Rozhovor 

Druhou použitou metodou byla metoda rozhovoru (interview). Tuto metodu lze, jako 

formu komunikace dělit z několika možných úhlů pohledu. Pro tuto práci bylo použito 

rozhovoru členěného na strukturovaný a nestrukturovaný a na formální a neformální. 

Použití a výběr jednotlivých forem rozhovoru závisel na skutečnosti s kým je tento 

rozhovor realizován. Pro jednání s výše postavenými představiteli sportovních klubů byl 

použit formální a strukturovaný rozhovor. Tohoto typu rozhovoru bylo např. použito při 

setkání s marketingovým manažerem FKMB Bc. Janem Holickým nebo předsedou FK 

Meteor Praha VIII Ing. Miloslavem Volfem. Jedná se o poměrně náročně časovou 

formu rozhovoru a získání informací, která však umožňuje dosažení potřebných 

informací podle předem stanovených cílů. Rozhovor probíhá na předem domluveném 

místě a v určitou dobu prostřednictvím oficiální schůzky. Výhodou je možnost reakce 

na odpovědi a určitou změnu otázek podle vývoje rozhovoru. Pro formální a 

strukturovaný rozhovor je však velmi důležitá příprava spojena s připravením struktury 

otázek a částečné znalosti dotazované problematiky. Forma nestrukturovaného a 

neformálního rozhovoru byla použita při setkání s níže postavenými představiteli nebo 

se samotnými členy jednotlivých sportovních klubů. V tomto případě šlo spíše jen o 

náhodná setkání s alternativní formou otázek. 

Metoda rozhovoru má stejně jako jiné metody dotazování určité výhody a nevýhody 

spojené spíše s časovou náročnost a  podobnými kritériem. Výhodou této metody je 

bezesporu flexibilita reakce na podání informace, umožňující rychlou reakci na určité 

odpovědi u kterých přesně nechápeme význam a smysl vzhledem ke stanovené otázce 

popř. lze otázky lépe specifikovat, tak aby došlo k jejich pochopení druhou stranou. 

Další výhodou je pak osobní kontakt. Nevýhodou rozhovoru je časová náročnost na 

získání a zpracování dat. Převážně u strukturovaného a formálního rozhovoru je časová 

náročnost největší a nejvýznamnější nevýhodou. 

 

 

 

 

 



5. Analytická část 

V této části bude pozornost věnována jednotlivým sportovním klubům, které byly 

vybrány ze stejného sportovního odvětví. Jedná se o fotbalové kluby, které spadají pod 

hlavičku ČMFS (Českomoravský fotbalový svaz).  

Fotbalové prostředí bylo vybráno záměrně a to z toho důvodu, že je v něm dobře patrná 

rozdílnost financování jednotlivých klubů na různých výkonnostních úrovních. S tím 

souvisí i rozdílné typy právních forem subjektů pohybujících se v tomto prostředí. I 

v tomto sportovním odvětví působí ve větším množství občanská sdružení před 

obchodními společnostmi. Je to způsobenou tím, že fotbal je nejrozšířenějším a jedním 

z nejoblíbenějších sportů v České republice. Jeho široká členská základna s velkým 

množstvím klubů a soutěží má za následek tu skutečnost, že většina klubů se pohybuje 

na amatérské úrovni. Vrcholové úrovni se zde věnuje jen malý zlomek tzv. 

profesionálních klubů ze všech registrovaných. Jedná se tedy převážně o amatérské 

kluby, a i proto je i v tomto sportovním odvětví nejrozšířenější právní formou občanské 

sdružení. 

Pro větší přehlednost je uveden seznam všech mužských výkonnostních úrovní 

s počtem soutěží spadajících pod ČMFS: 

• 1. (Gambrinus) liga 

• 2. liga 

• ČFL (Česká fotbalová liga) a MSFL (Moravskoslezská fotbalová liga) 

• Divize A, B, C, D a E 

• Krajský přebor (14x) 

• Okresní přebor – 1.A třída (23x) 

- 1.B třída (40x) 

- 2. třída 

- 3. třída  

- 4. třída 

 

V České republice se tedy hrají mužské soutěže na 9 výkonnostních úrovních. V těchto 

soutěžích se pohybuje více jak 4100 registrovaných klubů. S tohoto velkého množství 



se soutěží ve třech nejvyšších úrovních účastní pouze 54 klubů. Amatérské úrovni se 

tedy věnuje více jak 4000 fotbalových klubů. 

Z obchodních společností je nejvíce vyskytovanou formou akciová společnost, což je 

způsobeno nařízením ČMFS, podle něhož mohu ve dvou nejvyšších fotbalových 

soutěžích České republiky účinkovat pouze kluby, jenž jsou zapsány do obchodního 

rejstříku jako akciové společnosti. Přechod od občanských sdružení k akciovým 

společnostem na těchto úrovních byl nutný vzhledem k rostoucím obratům těchto klubů. 

I na ostatních výkonnostních úrovních se objevují obchodní společnosti a to zejména 

v ČFL, MSFL a divizích. Ale jak již bylo zmíněno výše, nejčastější právní formou jsou 

občanská sdružení. 

Kluby zvolené k porovnávání jejich financování, byly vybrány tak aby postihly různé 

výkonnostní úrovně a to od té nejvyšší celorepublikové až po divizní. Zvolenými kluby 

jsou FK Mladá Boleslav, působící v 1. (Gambrinus) lize a divizní FK Meteor Praha 

VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. FK Mladá Boleslav 

5.1.1. Historie klubu 

FK Mladá Boleslav je klub, jehož historie se píše již více jak 80 let a v současné době 

působí v české nejvyšší fotbalové soutěži. V Mladé Boleslavi byly známi tři fotbalové 

kluby a to studentský klub registrovaný u Českého fotbalového svazu roku 1902, jenž 

byl v roce 1907 přetvořen v SK Mladá Boleslav, který se stal základem 

Mladoboleslavského SK založeného roku 1910. Aston Villa Mladá Boleslav, jenž 

vznikl roku 1919 a Slavoj Mladá Boleslav, který vnikl v témže roce. 

V první polovině čtyřicátých let hrály jak Mladoboleslavský SK, tak Aston Villa Mladá 

Boleslav druhou nejvyšší soutěž. Na tuto úspěšnost se snažily kluby navázat i po druhé 

světové válce, to se však podařilo jen Aston Ville Mladá Boleslav, která se i v těchto 

letech pohybovala v druhé nejvyšší soutěži (v té době divize). V roce 1948 došlo 

k významné události, když klub Aston Villa Mladá Boleslav vstoupil do ZSJ AZNP 

Mladá Boleslav a o rok později do této nové Závodní sokolské jednoty vstoupily i kluby 

Slavoj Mladá Boleslav a Mladoboleslavský SK, který již v té době nesl název Sokol 

Mladoboleslavský. Ze všech zmíněných skutečností vyplývá, že současný klub FK 

Mladá Boleslav přímo navazuje na Aston Villu Mladá Boleslav, která nesla později 

názvy ZSJ AZNP, od roku 1950 TJ Spartak, od roku 1966 TJ Auto Škoda až po 

současný název FK Mladá Boleslav. 

Od padesátých let, konkrétně od roku 1952 hraje TJ Spartak Mladá Boleslav druhou 

nejvyšší soutěž, tzv. celostátní soutěž. Tato soutěž se hraje v Boleslavi nepřetržitě 

kromě roku 1959 (účast v nižší soutěži). Roku 1965 byl oficiálně otevřen nový Ústřední 

stadion (dnes městský), který byl koncipován pro spartakiádu i pro dojezd cyklistického 

Závodu míru. Fotbalisté si na novém stadionu zahráli již o rok dříve. TJ Spartak se roku 

1966 přejmenoval na TJ AUTO ŠKODA Mladá Boleslav. V té době měla tělovýchovná 

jednota 23 sportovních odvětví a mezi nimi byl i fotbal. Pro fotbal byla úspěšná 

zejména osmdesátá léta, kdy byla přímo pod křídly automobilky (AZNP), které 

převzalo do vlastnictví i stadion. 

Po sametové revoluci nastává složité období  pro místní fotbalový klub. Mohla za to 

nová situace ve sportovním dění a tržní vztahy s ním spojené. Automobilka Škoda 

přestala klub podporovat a tomu se jen stěží bez této pomoci dařilo udržet si své 



postavení v českém fotbale. V roce 1992 tradiční druholigový účastník sestoupil do 

České fotbalové ligy (3. nejvyšší soutěž) a v roce 1996 dokonce ještě o úroveň níž do 

divize. V té době již pod současným názvem FK Mladá Boleslav. Hned následující rok 

se jim však podařilo postoupit do České fotbalové ligy, v které skončily hned další rok 

na prvním místě, a tak se v roce 1998 opět vrátily do 2. ligy. 

V sezoně 1998-1999 obsadila Boleslav ve 2. lize 9. místo, o rok později 11. místo a v  

sezoně 2001-2002 dokonce skončila těsně na třetím místě. V té době se již projevovali 

změny ve vedení klubu FK Mladá Boleslav, který získal výraznou podporu města a také 

obchodních firem Gema s.r.o a Realstav. Městský stadion se začal přestavovat a pro 

fotbal vyrostl nový stadion na dřívější tréninkové ploše s kapacitou 4000 tisíc sedících 

diváků. Důležitý je i fakt, že v této době byl klub přetvořen na akciovou společnost. 

Od roku 2002 se začíná reálně uvažovat o postupu do 1. ligy a to i díky tomu, že od 

tohoto roku se Škoda Auto stává opět oficiálním partnerem fotbalového týmu FK Mladá 

Boleslav. Jasným důkazem pravosti tvrzení o postupu do nejvyšší fotbalové ligy je i 

fakt, že již na jaře roku 2003 Boleslav splňuje většinu podmínek cílů ČMFS „Stadion 

2003“ (nařízení o technických parametrech stadionů na nichž se smí hrát 1. liga). Tento 

cíl se podařilo splnit již v roce 2004 kdy FK Mladá Boleslav postupuje do 1. Gambrinus 

ligy. V sezoně 2005-2006 se dokonce umístila na druhém místě, což ji otevřelo dveře i 

do pohárové Evropy, kde si v ročníku 2006-2007 zahrála předkola Ligy mistrů a hlavní 

soutěž Poháru UEFA. Od této doby patří FK Mladá Boleslav mezi přední české 

fotbalové kluby. 

 

5.1.2. FK Mladá Boleslav, a.s. 

Fotbalový klub FK Mladá Boleslav je akciovou společností a to od 23.07.2001, kdy byl 

jako druholigový celek k této změně nasměrován i nařízením ČMFS. Je zapsána 

v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, pod číslem 

vložky 7280. Velikost základního kapitálu činí 2 000 000,- Kč a hodnota akcií činí 

1 000,-Kč v listinné podobě po 200 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 

10. Rezervní fond společnosti byl utvořen do výše 20% základního kapitálu, tedy 

400.000,-Kč. Největší podíl v FK Mladá Boleslav má společnost Gema MB, dalšími 



akcionáři jsou pak město Mladá Boleslav, Realstav a FK Mladá Boleslav. Pro větší 

přehlednost jsou jednotliví akcionáři uváděni s procentuelním podílem v klubu. 

Akcionáři FK Mladá Boleslav: 

• Gema MB                              102 akcií           1.020.000,-Kč           51% 

• Město Mladá Boleslav            68 akcií              680.000,-Kč           34% 

• Realstav                                  22 akcií               220.000,-Kč           11% 

• FK Mladá Boleslav                  8 akcií                 80.000,-Kč             4% 

 

Majoritním vlastníkem klubu je firma Gema MB s.r.o, která byla založena roku 1992. 

V současné době se zabývá inženýrskými, sportovními a dopravními stavbami, zemními 

a bouracími pracemi, výrobou ocelových konstrukcí i prováděním běžných stavebních 

prací. Dalším významným akcionářem klubu je město Mladá Boleslav a firma Realstav 

MB s.r.o. Tato firma se zabývá zejména investorsko-inženýrskou činností, těžbou 

stavebních surovin, realizací staveb a nakládáním s odpady. A posledním z akcionářů 

s 4% podílem je občanské sdružení FK Mladá Boleslav. 

Graf 1: Akcionáři FK Mladá Boleslav 

Zdroj: FK Mladá Boleslav 
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Důležitým prvkem pro FK Mladá Boleslav, a.s. je také předmět podnikání této 

společnosti a ten je podle výpisu z obchodního rejstříku tvořen následujícími položkami. 

Předmět podnikání 

• Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužící k regeneraci 

a rekondici 

• Zprostředkování obchodu 

• Zprostředkování služeb 

• Specializovaný maloobchod 

• Pronájem nemovitostí a bytů a nebytových prostor, pokud vedle 

pronájmu pronajímatelem nejsou poskytovány i jiné než základní služby, 

zajišťující řádný pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

• Reklamní činnost a marketing 

 

5.1.3. Financování klubu 

V této části je pozornost věnována finanční situaci FK Mladá Boleslav a to 

prostřednictvím výnosů a nákladů. Výnosy a náklady jsou pro přehlednost uváděny 

v tabulkách, tak aby bylo patrné, které položky se na výnosech popřípadě nákladech 

podílejí největší částí. Mezi tyto položky byly vybrány jen ty nejdůležitější z pohledu 

klubu a jejich vývoje, které i kvalitně reprezentují nejčastější výnosové a nákladové 

položky týmů působících jako akciové společnosti v celé 1. Gambrinus lize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.1. Výnosy 



Tab. 2: Výnosy v tis. Kč 

Výnosové položky 2006 2007 2008 

Tržby z reklam 78.741 98.319 91.710 

Vstupné Gambrinus liga 8.579 7.093 3.783 

Tržby z pronájmu sportovišť 1.825 1.733 2.188 

Přestupy a hostování 20.356 42.487 114.753 

Dotace na provoz celkem 10.000 15.770 16.427 

Startovné – bonus UEFA 6.623 12.898 2.749 

STES – televizní práva 1. liga 7.369 50 0 

Utkání UEFA – vstupenky a televizní práva 15.074 1.424 0 

Ostatní služby, provozní a finanční výnosy 17.053 26.149 15.305 

Výnosy celkem 165.62O 205.923 246.915 

Zdroj: FK Mladá Boleslav 

 

� Tržby z reklam 

Z uvedené tabulky výnosů je patrné, že nejvyrovnanější položkou, která se v průměru 

podílí nejvíce na celkových výnosech jsou tržby z reklamy. Tato položka bývá 

nejdůležitějším příjmem téměř ve všech profesionálních fotbalových klubech v České 

Republice. Je to způsobeno i současným tržním hospodářstvím, kdy reklama je pro 

většinu firem jednou z nejdůležitějších možností jak získat popřípadě si udržet své 

zákazníky. Firmy, které se rozhodnou využívat sportovní reklamu, mají možnost vybrat 

si z různých možností své prezentace, popřípadě využít tzv. reklamních balíčků. Tyto 

balíčky v sobě zahrnují různé formy reklamy za domluvenou cenu. Ani FK Mladá 

Boleslav není výjimkou a svým potencionálním sponzorům nabízí různé možnosti jejich 

prezentace. Mezi jednotlivé možnosti reklamy patří následující: 

 

Celoplošná propagace 



Jedná se o celoplošnou propagaci prostřednictvím televizních přenosů na ČT 2, ČT 4 

Sport a také nově od letošní sezóny na portálu „fotbalživě“ na webu ČT. Možnost 

vytvoření reklamního „balíčku“ – branding stadionu.  

• logo na zadní části dresu – trenýrky. Hodnota plnění 1.500 000 Kč na 

sezónu/rok. 

• pevný banner - umístěný za bránou ve výhledu televizních kamer. Hodnota 

200 000- 250 000Kč za sezonu. 

• rotační banner – ve výhledu televizních kamer. 6x1m. Hodnota  100 000Kč za 

sezonu. 

• Led–bannery - Umístění led bannerů v obou rozích u hrací plochy přímo ve 

výhledu TV kamer. Velikost banneru 4x1m. Vizibilita led-bannerů na TV 

obrazovce cca 60 min za utkání. Možnost exkluzivity. Max počet partnerů 6. 

Jedna pozice 100 000Kč/sezona. 

 

Propagace v regionu 

• Vkládaná reklama do bulletinu (přeložená A4 na dvojlist A5) – náklad 1500-

2000ks. Hodnota 15 000Kč. 

• Umístit logo společnosti na reklamním panelu v prostorách místnosti VIP 

salónku (rozměry 38x30cm) a logo v prostorách tiskového střediska (rozměry 

20x15 cm) 

• Umístit logo, PR článek společnosti na webu FKMB v odd. partneři 

• Reklamní vzkazy v průběhu všech utkání FKMB vysílaných on-line na webové 

TV Bolka. www.tvbolka.cz Reklamní spoty před jednotlivými reportážemi. 80 

nových reportáží měsíčně. 

• Umístit logo společnosti v každém zpravodaji FKMB 

• Reklamní prostor o velikosti cca 270 x 190 cm na obvodu sportovního areálu 

v ulici U Stadionu, naproti parkovišti u Kauflandu, McDonalds, R+R Planeo v 

Mladá Boleslavi. Cena za rok 30.000Kč. 

 

Toto je jen základní přehled možnosti reklamy prostřednictvím FK Mladá Boleslav. Jak 

uvádí Bc. Jan Holický, marketing manager FKMB, „prezentace firmy je vždy řešena 

individuálně s každým klientem zvlášť, tak aby mu byla ušitá přímo na míru“. Dále jsou 

nabízeny i tzv. akční nabídky, které lze možno využít i jen jednorázově. Mezi tyto 



nabídky patří např. možnost využití reklamy na dresech hráčů (trenýrky) v době TV 

utkání na programech ČT 2, ČT 4 sport a web portál „fotbalživě“. Roční suma činí 

1.500.000,-Kč a na jedno TV utkání pak cca 120.000,-Kč. Další specifickou možností 

reklamy jsou již zmíněné reklamní balíčky, které jsou vždy řešeny individuálně podle 

potřeb a možností klienta. Pro příklad lze uvést reklamní balíček pro firmu 

Fireplaceworld. 

Reklamní balíček pro Fireplaceworld: 

3 úrovně plnění na celou sezonu: 

• 200.000,-Kč - 2 rotační bannery vel. 6x 1m přímo u hrací plochy, WEB, spot 

před reportážemi na TV Bolka, tabulka ve VIP, logo v každém zápasovém 

Zpravodaji + 1x článek k představení nového partnera  

• 500.000,-Kč - 1x pevný banner vel. 6x1m přímo u hrací plochy za bránou, 4x 

rotační bannery vel. 6x1m, spot před reportážemi na TV Bolka, tabulka ve VIP, 

logo v každém zápasovém Zpravodaji + 1x článek k představení nového 

partnera 

• 1.000.000,-Kč - 1x pevný banner vel. 6x1m přímo u hrací plochy za bránou, 17x 

rotační bannery vel. 6x1m – v celé délce hřiště - 102 metrů!!!(obrovská 

účinnost), spot před reportážemi na TV Bolka, tabulka ve VIP, logo v každém 

zápasovém Zpravodaji + 1x článek k představení nového partnera. 

Generálním reklamním partnerem FK Mladá Boleslav je ŠKODA AUTO a.s., hlavními 

reklamními partnery jsou Čedok a.s., Fortuna sázková kancelář, a.s., UMBRO, ŠKO-

ENERGO s.r.o, a Město Mladá Boleslav. Ostatními partnery jsou ŠKO-ENERGO FIN, 

GEMA MB s.r.o., REALSTAV MB, spol. s r.o., Středočeský kraj, HAVEX AUTO s.r.o., 

ŠkoFIN s.r.o., Gambrinus, IMPROMAT CZ, s.r.o., Dragon Internet, Martina Špádová – 

Adent, CENTRUM BABYLON LIBEREC, ASTON, Santé s.r.o., Pavi s.r.o., SECO 

GROUP, EUROOIL, ČEPRO, a.s., ŘEZÁČ Stavebniny, Telekomunikace MB a.s., 

Abrasiv, a.s., Gambrinus liga, ACTIVA, BPBP, COLAS, MERKUR CASINO, 

JOSYMA MB, GOLF MLADÁ BOLESLAV, JANA, HOTEL ONLINE.CZ, COMPAG, 

DESMO, H-INTES, COLOGNIA, KOVO, ZENA, STES, REHAU, SPARING, 

TRANSCENTRUM, TOI TOI, R+R PLANEO, VODOVODA A KANALIZACE, 

BOLEKSHOPO, NIO SPORT, ZEM. SPOL. BUKOVNO, J-T-H. 



� Výnosy z prodeje a hostování hráčů 

Další významnou položkou jsou výnosy z prodeje a hostování hráčů, které klub vlastní. 

Tato položka však není moc stabilní, protože záleží nejen na výkonnosti jednotlivých 

hráčů, ale i na výkonnosti celého klubu. To je patrné i u FK Mladá Boleslav, kdy je 

tento rozdíl mezi roky 2006 a 2008 dokonce téměř šestinásobný. Vyrovnanost této 

položky se nedá stabilizovat, dají se však částečně minimalizovat výkyvy a to 

především kvalitní líhní talentů z vlastních mládežnických a juniorských řad. Touto 

cestou se hodlá vydat i FK Mladá Boleslav, která chce v horizontu pár let vybudovat 

fotbalovou akademii, se vzděláním i ubytováním pro své mladé hráče, jak uvádí 

prezident klubu Josef Dufek. FK Mladá Boleslav by měla pokračovat v práci s mládeží 

a tuto práci ještě zdokonalit přijetím odborně vzdělaných trenérů i na mládežnické 

úrovni, i když bude zapotřebí tyto odborníky zaplatit. Koncepční práce z mládeží může 

přinést klubu nejen finance z prodeje hráčů, ale i stabilizaci kvalitního kádru s nízkými 

pořizovacími náklady 

� Výnosy z UEFA 

Další významnou položkou úzce související s předchozím odstavcem jsou částky 

plynoucí z účasti v evropských soutěží (UEFA). Jedná se o velké částky (účast 

v základní skupině Ligy Mistrů – 180.000.000,-Kč), které se mohou stát důležitou 

položkou celého rozpočtu, jsou však podmíněny kvalitou týmu, umístěním v 1. lize a 

momentální formou při bojích o postup do těchto soutěží, proto je lepší při tvorbě 

rozpočtu s těmito financemi nepočítat. FK Mladá Boleslav získala peníze ze své účasti 

v Poháru UEFA v roce 2006 a 2007, v dalších sezonách bohužel evropské poháry 

nehrála. S touto položkou také samozřejmě přímo souvisí prodej vstupenek a televizních 

práv na hraná evropská utkání. 

� Výnosy z prodeje vstupného 

Poměrně vyrovnanou položkou jsou výnosy z prodeje vstupného, i když v roce 2008 

došlo k poklesu výnosů z této položky. V České republice bohužel vzhledem k nízké 

návštěvnosti ligy, tato položka nepatří k těm nejdůležitějším, tak jako tomu je 

v kvalitnějších zahraničních ligách. V Mladé Boleslavi jsou sice návštěvy vzhledem ke 

kapacitě stadionu výborné, ale tento stadion byl stavěn úmyslně s takovou kapacitou 

(5.000 diváků), aby bylo na domácích utkáních téměř vždy vyprodáno, i to však 



v České republice souvisí se současnou formou a umístěním klubu v soutěži. Ceny 

vstupného jsou samozřejmě odlišné, jak u jednorázových vstupenek, tak u permanentek 

a proto jsou zde přesně uvedeny. 

Vstupenky 

• Cena vstupenek 80 až 140 Kč dle atraktivity soupeře.  

• Vstupné pro důchodce a držitele průkazů ZTP zlevněné vstupné.  

• Vstupné pro mládež od 10 do 15 let zlevněné vstupné.  

• Vstupné pro děti do 10 let - zdarma. 

Permanentky 

• 1 950 Kč - Permanentní vstupenka na celou sezónu 2009/2010  

• 950 Kč - Permanentní vstupenka do sektoru H vlajkonoši domácí na 

celou sezónu 2009/2010  

• 550 Kč - Permanentní vstupenka pro členy FAN CLUBU FK Ml. 

Boleslav na sezónu 2009/2010  

� Dotace 

Pro provoz celého klubu je důležitá položka dotací na provoz. Dotace jsou poskytovány 

městem Mladá Boleslav a to v rostoucí podobě, kdy vzrostly od roku 2006 z částky 

10.000.000,-Kč na 16.427.000,-Kč v roce 2008. 

Do položky, která je v uvedené tabulce nazvaná ostatní služby, provozní a finanční 

výnosy, jsou zahrnuty další výnosové položky fotbalového klubu FK Mladá Boleslav, 

které však nejsou těmi stěžejními položkami, co se výše výnosů týče.. Mezi tyto 

položky patří např. ostatní vstupné (muži B a ostatní zápasy), prodej dlouhodobého 

hmotného majetku, soutěže mládeže, prodej reklamních předmětů, kurzové zisky a 

další. 

 

 

 

5.1.3.2. Náklady 



 Tab. 3: Náklady v tis. Kč  

Nákladové položky 2006 2007 2008 

Odměny hráčům a odborníkům 35.246 39.867 40.152 

Hostování a přestupy 46.576 64.037 84.523 

Spotřeba materiálu 7.030 6.621 7.864 

Reprezentace, pohoštění 6.643 3.592 4.996 

Spotřeba energií 4.283 3.214 3.714 

Bezpečnostní služby 1.090 1.338 1.276 

Rozhodčí 775 780 790 

Doprava, ubytování, stravování 897 886 906 

Opravy a udržování 2.485 1.873 3.592 

Odpisy nehmotného majetku – ocenitelná práva 

(hráči) 

12.319 29.005 35.312 

Doprava a pobyt – Pohár UEFA 6.351 4.828 0 

Ostatní náklady 12.855 18.697 21.747 

Náklady celkem 136.547 173.862 204.872 

 Zdroj: FK Mladá Boleslav 

� Hostování a přestupy 

Nejvýznamnější nákladovou položkou pro FK Mladá Boleslav jsou náklady na 

hostování a přestupy hráčů z cizích klubů. Vypovídá o tom i podíl na celkových 

nákladech, který činí více jak 35% těchto nákladů 

 

 

� odměny hráčům a odborníkům 



Z dostupných informací, které jsou uvedeny v tabulce nákladů, je patrná druhá nejvíce 

nákladná položka, kterou jsou odměny hráčům a odborníkům. Pod tuto položku spadají 

dále také odměny trenérů, realizačního teamu a managementu klubu. Tato položka patří 

mezi nejnákladnější položky většiny profesionálních klubů. Výše a poměrné zatížení 

vzhledem k celkovým nákladům je dán také výkonností a postavením klubu v soutěžích 

z dlouhodobého hlediska. U FK Mladá Boleslav dosahují tyto náklady více jak 17% ze 

všech nákladů a to ve všech třech uvedených letech, přičemž v roce 2006 je to téměř 

1/4. Důležité je také zmínit, že odborníci, kteří zde pracují většinou vykonávají svou 

činnost na základě živnostenského listu a pracovně právního vztahu. Sportovci jsou pak 

jako osoby samostatně výdělečně činné odměňováni na základě smlouvy, která řeší 

povinnosti obou stran. Tato profesionální smlouva je podkladem pro uznávání nákladů 

na daňově účinné. 

Kromě odborníků a výkonných sportovců, jsou zde také pracovníci zaměstnáni 

v pracovním poměru. Pro přehlednost je uvedena tabulka s počtem zaměstnanců, 

vyplacených mzdových prostředků a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

 Tab. 4: Pracovníci v pracovním poměru 

 2006 2007 2008 

Počet pracovníků v pracovním 

poměru 

15 20 23 

Vyplacené mzdové prostředky 4.214.000,-Kč 5.100.000,-Kč 5.984.000,-Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 1.185.000,-Kč 1.501.000,-Kč 1.823.000,-Kč 

Zdroj: FK Mladá Boleslav 

 

� Doprava a pobyt - pohár UEFA 

Zajímavou položkou, která je v tabulce nákladů uvedena záměrně, je doprava a pobyt na 

pohárová utkání. Účast klubu v evropských pohárech s sebou také samozřejmě nese 

náklady, které jsou spojeny s cestováním a ubytováním v zemi svého pohárového 

soupeře. Tyto náklady však proti přímým výnosům, které plynou z účasti v „pohárové 

Evropě“, jsou sotva třetinové. I z toho je patrné, že účast v těchto pohárech  se klubům 

opravdu vyplatí. A to přitom FK Mladá Boleslav hrála „pouze“ Pohár UEFA a 



nepostoupila do Ligy Mistrů, kde jsou tyto výnosy mnohem vyšší (účast v základní 

skupině Ligy Mistrů 180.000.000,-Kč). Výhodu v účasti v těchto soutěžích spatřujeme 

již z přímých výnosů, ale musíme se započítat i zvýšení prestiže klubu, která s sebou 

nese i zvýhodněné možnosti při nabídce reklamy prostřednictvím klubu. 

� Bezpečnostní agentura 

Další důležitou složkou jsou náklady spojené s bezpečnostní agenturou. Ty mají lehce  

stoupající tendenci, kdy v roce 2006 se vyšplhaly na sumu 1.090.000,-Kč, v roce 2007 

na nejvyšších 1.338.000,-Kč a v roce 2008 na 1.276.000,-Kč. Tyto náklady opět souvisí 

i s počtem zápasů, který klub za sezonu odehraje (1. liga, pohár ČMFS, evropské 

poháry). Dá se, ale očekávat nárůst této položky a to z těch důvodů, že podle dohody 

mezi ČMFS a policií České republiky se o pořádek na utkáních stará pouze klub bez 

pomoci policie, pokud je klub sám k této pomoci nevyzve. Zásah policie je pak účtován 

danému klubu. 

� Spotřeba energií 

Dalšími důležitými položkami, které musí být placeny pravidelně a jejich výše je téměř 

stejně vysoká, jsou tzv. provozní náklady. Mezi tyto provozní náklady patří např. 

spotřeba energií, která je v tabulce uvedená. Do této nezbytné nákladové položky patří 

spotřeba elektřiny, vody, tepla a plynu. Náklady spojené se spotřebou energií se 

v daných letech pohybují okolo částek 3 až 4 miliony Kč. 

� Spotřeba materiálu 

Spotřeba materiálu je další a pro chod sportovního klubu nezbytnou nákladovou 

položkou. Celková výše této spotřeby materiálu dosahuje nejvýše 7.864.000,-Kč a to 

v roce 2008 z čehož na sportovní výstroj bylo vynaloženo 2.621.000,-Kč. Spotřeba 

sportovního materiálu se tedy na celkové spotřebě materiálu podíly 1/3. 

� Reprezentace a pohoštění 

Jedná se o náklady jenž jsou spojeny s reprezentací klubu. Do reprezentace klubu je 

zahrnuto i pohoštění připravené na jednotlivé akce s ní spojené. 

 

� Doprava, ubytování, stravování 



Další velmi důležitá nákladová položka zahrnuje dopravu, ubytování a stravování na 

jednotlivých zápasech. Podílí se na ní mužské týmy, ale také týmy mládežnické. 3 týmy 

hrají celorepublikovou soutěž, zbytek týmů pak soutěže hrané po celém území Čech.  

� Rozhodčí 

Rozhodčí jsou velmi významnou nákladovou položkou fotbalových klubů. Jedná se o 

náklady vynaložené na platy rozhodčích, které hradí vždy domácí mužstvo utkání a to 

ve výši, která podle tabulek ČMFS odpovídá dané soutěži. 

� Opravy a udržování 

Důležitou položkou jsou náklady na opravy a udržování. Tyto náklady činily v roce 

2006 2.485.000,-Kč, v roce 2007 1.873.000,-Kč a v roce 2008 dokonce 3.592.000,-Kč. 

� Odpisy 

I FK Mladá Boleslav a jiné sportovní kluby, si dávají do nákladů stejně jako jiné 

obchodní firmy odpisy. Nejvýznamnější položkou z odpisů jsou u FK Mladá Boleslav 

odpisy nehmotného majetku a to konkrétně ocenitelných práv hráčů. I výše těchto 

odpisů má rostoucí tendenci a to konkrétně z 12.319.000,-Kč v roce 2006 až na 

35.312.000,-Kč v roce 2008. Nejsou to však jediné odpisy, dalšími jsou odpis 

pohledávek daňově neúčinný, odpis pohledávek daňově účinný, odpis dlouhodobého 

hmotného majetku a další (sumy těchto odpisů jsou uvedeny v položce ostatní náklady). 

� Ostatní náklady 

Pod položkou ostatní náklady jsou uvedeny kromě již zmíněných různých typů odpisů, 

také kursové ztráty, úroky a ostatní finanční náklady, úklidové služby, software, 

cestovné, ostatní pokuty a další. 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3. Zisk 



Z uvedených výnosů a nákladů lze vypočíst zisk klubu FK Mladá Boleslav před 

zdaněním a uvést předpis daně z příjmu právnických osob za daný rok. Veškeré tyto 

údaje jsou uvedeny v následující tabulce, ze které vyplývá, že největšího zisku dosáhl 

fotbalový klub FK Mladá Boleslav v roce 2008 a to částky 42.043.000,-Kč. 

 Tab. 5: Zisk FK Mladá Boleslav 

 2006 2007 2008 

Zisk před zdaněním 29.073.000,-Kč 32.061.000,-Kč 42.043.000,-Kč 

Předpis daně z příjmu 

právnických osob 

8.223.000,-Kč 9.006.000,-Kč 10.230.000,-Kč 

Zdroj: FK Mladá Boleslav 

FK Mladá Boleslav tedy ve sledovaném období dosáhla kladného zisku, který by však i 

u obchodní společnosti, pohybující se ve sportu, neměl být hlavním a primárním cílem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. FK Meteor Praha VIII 

5.2.1. Historie klubu 

FK Meteor Praha VIII patří mezi nejstarší české kluby (po Slavii, Spartě a SK Plzeň je 

čtvrtým nejstarším doposud fungujícím klubem v Česku). Byl založen na jaře roku 1896 

a byl také u vzniku Českého svazu fotbalového v roce 1901. O rok později (1902) se z 

fotbalového kroužku stal řádný klub, který se svými aktivitami řadil mezi průkopníky 

kopané u nás. První hřiště na kterém METEOR začínal hrát bylo na vojenském cvičišti 

na Invalidovně. V roce 1925 se METEOR hlásí k profesionalismu a stává se účastníkem 

prvního ročníku I. Ligy. Po dvou letech, ale sestupuje do druhé ligy odkud se do té 

nejvyšší ještě jednou na jednu sezonu vrací v roce 1930. Od roku 1931 pak fotbalisté 

METEORU po dlouhá léta působili na úrovni třetí a čtvrté soutěže u nás. Největší 

úspěch v poválečné historii dosáhli muži Meteoru Praha v letech 1974 – 75, kdy hráli 

jedno soutěžní období Národní ligu. Dalších deset let pak Meteor působil v divizi.      

 V roce 1934 na základě jednání s rodičovským sdružením reálného gymnázia získává 

Meteor hřiště v Libni u Sokolovny za kostelem a zde působí dodnes. Druhým 

sportovním areálem, kterým dnes FK disponuje je hřiště v Bedřichovské ulici kde se 

vedle travnaté plochy ve spolupráci s Bohemians 1905 vybudovalo hřiště s umělým 

povrchem 3. generace. Důležitým mezníkem v novodobé historii libeňských fotbalistů 

byl přelom roku 1993 a 1994 kdy došlo k oddělení fotbalistů od SK METEOR PRAHA 

a vytvoření občanského sdružení FK METEOR PRAHA VIII.  

Po celou dobu své historie je METEOR znám především velmi dobrou prací s mládeží. 

Největším úspěchem v dorostenecké kategorii byl postup do I. Ligy v roce 1965. Je zde 

pořádán největší dorostenecký zimní turnaj v Praze a okolí, který je i dnes lákadlem pro 

věhlasná pražská i mimopražská dorostenecká mužstva. Letos proběhne už jeho 42. 

ročník. V současné době má  klub 13 mládežnických mužstev, dvě mužstva dospělých a 

fotbalovou školičku pro začínající fotbalisty (16 fotbalových mužstev). "A" muži hrají 

čtvrtou nejvyšší fotbalovou soutěž v Česku (divize), "A" mužstva dorostu (starší i 

mladší) hrají v současné době druhou a dorostenecká "B" mužstva třetí fotbalovou ligu, 

"A" žáci (starší i mladší) hrají druhou fotbalovou ligu. Ostatní mužstva hrají vesměs 

nejvyšší pražskou soutěž. Za velmi dobrou práci s mládeží byl oddíl zařazen mezi 



Sportovní centra mládeže ČMFS a MŠMT. Rovněž zde probíhá činnost sportovních tříd 

na ZŠ Balabenka.   

 

5.2.2. FK Meteor Praha VIII 

FK Meteor Praha VIII je občanské sdružení které bylo založeno 28.12.1993. Výkonný 

výbor je volen valnou hromadou jednou za dva roky. V čele klubu stojí předseda ing. 

Miloslav Volf a členy výkonného výboru jsou pak ing. Karel Tůma, Pavel Ondračka, 

Pavel Stehlík a Karel Matoušek. Tělovýchovná jednota FK Meteor Praha VIII nemá 

podílové účasti v žádných jiných společnostech. 

5.2.3. Financování klubu 

V této části je pozornost věnována finanční situaci FK Meteor Praha VIII a to 

prostřednictvím výnosů a nákladů. Výnosy a náklady jsou pro přehlednost uváděny 

v tabulkách, tak aby bylo patrné, které položky se na výnosech popřípadě nákladech 

podílejí největší částí. Mezi tyto položky byly vybrány jen ty nejdůležitější z pohledu 

klubu a jejich vývoje, které i kvalitně reprezentují nejčastější výnosové a nákladové 

položky týmů s právní formou občanské sdružení a na stejné výkonnostní úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.3.1. Výnosy 

Výnosy se u takovýchto subjektů rozlišují na výnosy z hlavní a hospodářské činnosti. 

Stejné dělení je znázorněno i v následující tabulce výnosů. 

Tab. 6: Výnosy v tis. Kč 

Výnosové položky 2006 2007 2008 

Výnosy z hospodářské činnosti 2.271 2.283 2.900 

Tržby z reklam 1.848 1.775 2.273 

Tržby z pronájmu sportovišť 235 238 265 

Tržby z ostatních pronájmů 124 127 155 

Ostatní výnosy Hosp. Č. 64 147 207 

Výnosy z hlavní činnosti 5.897 5.557 5.210 

Členské příspěvky 1.362 1.378 1.463 

Dotace 2.265 2.552 2.255 

Dary 1.144 410 450 

Vstupné 65 67 64 

Hostování a přestupy 158 164 139 

Startovné turnaje 620 635 623 

Ostatní výnosy z Hl. Č. 292 348 217 

Celkem 8.168 7.841 8.111 

 Zdroj: FK Meteor Praha VIII 

• Výnosy z hospodářské činnosti 

Výnosy z hospodářské činnosti jsou reprezentovány zejména tržbami z reklamních 

služeb, které tvoří hlavní část této položky z více než 80%. Dalšími položkami jsou 

tržby za pronájem a tržby za ostatní služby. 



� Příjmy z reklamy 

FK Meteor Praha VIII má jednoho významnějšího sponzora, kterým je SKANSKA a 

řadu dalších sponzorů ať již lokálního nebo celorepublikového působení. Veškeré 

reklamní služby jsou dohodnuty osobně s klientem, bez jakýchkoli předem stanovených 

cen za poskytnuté služby.  

Problémem takovýchto klubů je však poskytnutí kvalitních forem prezentace pro 

jednotlivé firmy. Vzhledem k účasti v nižších mužských soutěžích, které jsou bez 

mediálního zájmu stejně tak jako soutěže mládežnické se sponzoři pro daný klub hledají 

velmi obtížně. Konkrétně u FK Meteor Praha VIII je problémem fakt, že jde o pražský 

klub, případné oslovení firem s lokální působností zde má jen malou šanci na úspěch 

oproti klubům z menších měst a obcí.  

Finanční prostředky, které kluby na této úrovni od sponzorů získávají, jsou také dost 

často od lidí s nimiž mají představitelé klubu dobrý vztah, kteří mají daný sport rádi 

nebo jsou dokonce z daným klubem nějak propojeni (dřívější působení v klubu, dítě 

v oddíle atd.) jak uvádí Ing. Miloslav Volf. 

� Tržby z pronájmu sportovišť 

Tržby z pronájmu sportovišť se pohybují téměř konstantně kolem částky 250.000,-Kč za 

rok. Tyto prostředky jsou získávány zejména za pronájem malé umělé trávy v Libni a za 

pronájem umělé trávy klasických fotbalových rozměrů v areálu v Bedřichovské ulici. 

� Ostatní pronájmy 

Do položky ostatní pronájmy spadají zejména pronájmy nebytových prostor. Konkrétně 

se jedná o dva prostory využívané k restauračním zařízením. 

• Výnosy z hlavní činnosti 

Výnosy z hlavní činnosti sportovních klubů (sdružení) jsou hlavním zdrojem financí 

těchto klubů 

� Dotace 

Dotace jsou největší výnosovou položkou FK Meteor Praha VIII. Tato položka je 

tvořena dotacemi od různých subjektů. Nejvyšší dotace jsou získávány od Hlavního 



Města Prahy. Tyto dotace jsou určeny zejména na provoz a údržbu a na pořádání 

zimních turnajů, jejich výše za uvedené roky je každý rok vyšší než 1.100.000,-Kč. Jak 

uvádí Ing. Volf tyto peníze jsou z dotací pro využívání klubu nejlepší. A to jak díky 

jejich výší tak i možnosti použití. 

Ostatní dotace jsou také významnou položkou, ale na chod klubu nemají přímý dopad. 

Jednou z těchto dotací jsou dotace ze státního rozpočtu, které souvisí s programy podle 

MŠMT sportovní centra mládeže a sportovní střediska (dřívější sportovní třídy). Díky 

těmto programům sice dostává FK Meteor Praha VIII 660.000,-Kč, které jsou rozděleny 

na měsíčních 55.000,-Kč. Z těchto peněz však musí vyplatit klub trenérovi sportovního 

centra minimálně 22.600,-Kč a trenérovi sportovních tříd minimálně 18.000,-Kč. Z této 

dotace tedy zbude klubu maximálně 14.400,-Kč na měsíc se stanoveným účelem pro 

využití. Tyto prostředky jsou pak pro kvalitní chod sportovního centra a střediska 

nedostačující. 

Další dotace jsou přepočítávány na člena a jsou specifikované jako příspěvky na 

činnost. Tyto dotace byly vypláceny z výtěžků Sazky.  

FK Meteor Praha VIII využívá dotací opravdu poměrně hojně z možností, které 

k tomuto využívání má. Je zde však patrné, že veřejné dotace nejsou dostačující ani 

v klubu s tak dobrými dotačními výsledky. Finanční prostředky pro dotační programy 

by měly být nejen ze strany státu neustále zvyšovány, neboť neziskové subjekty jsou na 

jejich pomoc odkázány. 

� Členské příspěvky 

Další podstatnou výnosovou položkou jsou pro FK Meteor Praha VIII členské 

příspěvky. Tyto příspěvky tvoří téměř 18% z celkových výnosů a více jak 25% 

z výnosů z hlavní činnosti. To je oproti jiným klubům celkem nižší poměr na všech 

výnosech (např. TJ Junior Praha, který má taky dobrou úroveň mládežnické kopané a 

v mužích se pohybuje o 2 úrovně níž, má výnosy tvořeny z 90% členskými příspěvky). 

Členské příspěvky jsou u FK Meteor Praha VIII odstupňovány podle věku, od 500,-Kč 

po 1000,-Kč (dorostenci) měsíčně. Muži zde příspěvky neplatí. Příspěvky platí více jak 

260 hráčů z třinácti družstev a fotbalové školičky. 

 



� Dary 

Dary jsou položkou, která napomáhá chodu všech sportovních sdružení. Získávání darů 

pro kluby je nesmírně obtížné obzvláště v dnešní době poznamenané finanční krizí 

z konce prvního desetiletí 21. století. Dary jsou pro poskytovatele daru položkou 

snižující základ daně podle č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu. Jsou tedy výhodné i přesto, 

že nejsou daňově uznatelným nákladem. Fyzické osoby mohou nejvýše odečíst od 

základu daně 10% hodnoty základu daně (pokud je celková hodnota darů vyšší než 2% 

základu daně a činní alespoň 1000,-Kč) a právnické 5% hodnoty základu daně (pokud 

celková hodnota darů činí alespoň 2000,-Kč. 

Jak uvedl Ing. Volf získávání darů, je velmi obtížné a probíhá opět i na bázi příslušnosti 

ke klubu (bývalý hráč, dítě v klubu atd.). 

� Vstupné 

Příjmy ze vstupného nejsou pro klub FK Meteor Praha VIII nějak stěžejní a na 

celkových výnosech se podílejí jen zanedbatelnou částkou. Vstupné se vybírá pouze při 

utkáních mužů „A“.Cena vstupenky je 30,-Kč a průměrná návštěva na zápas činí cca 

150 diváků. Příjmy ze vstupného se pohybují okolo 65.000,-Kč na rok. 

� Hostování a přestupy 

Příjmy z hostování a přestupu hráčů se pohybují na úrovni 150.000,-Kč. Tyto příjmy 

pocházejí zejména z hostování a přestupů mládeže a dorostenců, kteří vstupují prvním 

rokem do mužských soutěží. Velký podíl na těchto příjmech má vysoká úroveň 

mládežnických týmů. 

� Startovné turnaje 

Důležitým zdrojem výnosů jsou příjmy vyplívající ze startovného na turnajích, kterých 

FK Meteor Praha VIII pořádá poměrně slušný počet. Jedná se o zimní turnaj pro muže, 

dorostence (mladší i starší), žáky a přípravkové týmy. Příjmy ze startovného činí zhruba 

630.000,-Kč ročně, což je téměř 7% celkových výnosů klubu. 

 

 



5.2.3.2. Náklady 

Náklady jsou u sportovních klubů (sdruženích) stejně jako u výnosů rozděleny na  

náklady z hlavní a hospodářské činnosti. Toto členění je pro přehlednost uvedeno i 

v následující tabulce. Při jejím bližším rozboru bude pozornost zaměřena zejména na 

činnost hlavní. 

Tab. 7: Náklady v tis. Kč 

2006 2007 2008  

Nákladové položky 
Hlavní 

činnost 

Hospod. 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospod. 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospod. 

činnost 

Spotřeba materiálu 648 483 470 98 383 99 

Spotřeba energií 408 411 414 383 242 517 

Opravy a udržování 614 897 1.362 1.283 1.262 1.725 

Odměny hráčům, 

trenérům 

860 - 790 - 884 - 

Doprava, ubytování, 

stravování 

630 - 592 - 665 - 

Hostování, přestupy 287 - 243 - 295 - 

Rozhodčí 210 - 204 - 217 - 

Ostatní služby 1.399 139 822 162 1.594 204 

Reprezentace 142 - 153 - 111 - 

Odpisy 284 - 407 - 667 - 

Jiné 472 11 520 10 503 14 

Celkem 5.954 1.941 5.977 1.936 6.823 2.559 

 Zdroj: FK Meteor Praha VIII 

 



� Spotřeba materiálu 

Spotřeba materiálu patří mezi důležité spotřební položky sportovních klubů. Do této 

položky spadá spotřeba sportovního materiálu, materiálu na údržbu, materiálu na opravu 

nářadí, pohonných hmot a ostatního materiálu. Nejvyšší položkou ze spotřeby materiálu 

je položka spotřeba sportovního materiálu, která tvoří více jak ¾ celé spotřeby 

materiálu. 

Problémem u této položky je podle Ing. Volfa, ta skutečnost, že klub si z koupeného 

sportovního materiálu nemůže odečíst DPH. Jedná se o sportovní materiál, který souvisí 

s činností klubu a přesto zde není nárok na odečet DPH, tak jak ho mohou uplatňovat 

jiné podnikatelské subjekty. 

� Spotřeba energií 

Pod spotřebu energií spadá spotřeba elektrické energie, plynu, tepla a vody.  Nejvyšší 

náklady vyplývají ze spotřeby elektrické energie (téměř 1/2), následovaná spotřebou 

tepla (více jak 1/4) a vodou (1/4 z celkové spotřeby energií). Spotřeba energií se však 

snížila v roce 2008 téměř o polovinu proti rokům předcházejícím. Tohoto snížení bylo 

dosaženo jednak díky investicím do oprav a nové výstavby a jednak koordinací 

konaných tréninků. Díky opravám sprchových prostor na hřišti v Bedřichovské ulici, 

klesla spotřeba vody. To samé platí u nových kabin vystavěných u hřiště v Libni. Tyto 

kabiny jsou rovněž zateplené což podstatně snižuje spotřebu tepla oproti starým 

kabinám. Spotřeba elektrická energie se podařila snížit zejména díky lepší reorganizaci 

tréninků, tak aby byly konané v době bez potřeby umělého osvětlení. 

� Opravy a udržování 

Tato položka za poslední dva roky narostla téměř o dvojnásobek oproti předešlým. Je to 

způsobeno zejména provedenými úpravami a novou výstavbou. Tyto aktivity sice 

zvýšily tuto položku, avšak pouze nárazově zatímco položka spotřeby energií bude mít 

dlouhodobý pokles. 

� Odměny hráčům a trenérům 

Odměny hráčům a trenérům je poměrně významná nákladová položka, i když se tyto 

odměny pohybují pouze o něco výše než vydá většina těchto osob za cestovné na 

tréninky a mistrovská utkání. Odměny jsou vypláceny, na základě dohody o provedení 



práce, 13 trenérům (průměrně 2.000,-Kč na měsíc) a 20 hráčům (3.000,-Kč na měsíc) po 

dobu 10 měsíců. 

� Doprava, ubytování, stravování 

Další velmi důležitá nákladová položka, která však vyplývá z kvality mládežnických a 

mužských soutěží. 7 družstev se totiž účastní soutěží konaných po celých Čechách. Zde 

jsou tedy tyto náklady nutností. 

� Hostování a přestupy 

Hostování a přestupy jsou také velmi důležitou nákladovou položku. Vynaložení těchto 

nákladů však s sebou nese zachování týmů v soutěžích. Největší příjmy pak plynou 

z hostování a přestupů zejména dorostenců a mužů. Tyto náklady jsou za poslední léta 

větší než výnosy z této činnosti o více jak 100.000,-Kč za poslední roky. 

� Rozhodčí 

Rozhodčí jsou velmi významnou nákladovou položkou fotbalových klubů. Jedná se o 

náklady vynaložené na platy rozhodčích, které hradí vždy domácí mužstvo utkání a to 

ve výši, která podle tabulek ČMFS odpovídá dané soutěži. 

� Ostatní služby 

Mezi tyto služby patří zejména tělovýchovné služby tvořící více jak poloviny těchto 

nákladů, následovaných ubytováním, stravováním a dopravou. Dále sem patří nájmy 

tělovýchovných zařízení, ostatní nájmy, výkony spojů a provozní služby. 

� Reprezentace 

Jedná se o náklady jenž jsou spojeny s reprezentací klubu. Tyto náklady jsou téměř 

shodné a jsou zde uvedeny zejména kvůli konečnému porovnání. 

� Odpisy 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku jsou dávány do nákladů všemi společnostmi a 

nejinak tomu je i u FK Meteor Praha VIII, který používá zrychlených daňových odpisů. 

 

 



5.2.3.3.  Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek se rozděluje na výsledek z hlavní činnosti a výsledek 

z hospodářské činnosti, zejména kvůli výpočtu daně pro daný subjekt za daný rok. Tyto 

výsledky hospodaření se vypočítají odečtením příslušných nákladů od příslušných 

výnosů. 

 Tab. 8: Výsledky hospodaření v Kč 

 2006 2007 2008 

Výsledek hospodaření – hlavní činnost -58.000 -419.490 -1.613.000 

Výsledek hospodaření – hospodářská činnost 330.000 347.000 341.000 

Daňové úlevy 300.000 300.000 300.000 

Daň 7.200 11.280 9.840 

 Zdroj: FK Meteor Praha VIII 

Z výše uvedené tabulky je vidět, že tělovýchovná jednota FK Meteor Praha VIII 

uplatnila ve všech zmíněných letech daňové úlevy dle § 20, odst. 7, zákona č. 586/1992 

O daních z příjmu ve výší 300.000,-Kč. Daň byla vypočítaná na základě 24% sazby 

daně podle zákona o daních z příjmu a základu daně z částky podléhající dani 

osvobozené o daňové úlevy. 

Výsledek z hospodářské činnosti je téměř konstantní a pohybuje se okolo 340.000,-Kč. 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti se však dostává stále více do záporných čísel. 

V roce 2008 klesl dokonce až na -1.613.000,-Kč tady více jak o 1.500.000,-Kč oproti 

roku 2006. Tyto výsledky jsou znepokojivé i když hlavním cílem tělovýchovné jednoty 

není dosahování zisku. 

 

 

 

 

 



5.3. Srovnání vybraných fotbalových klubů 

Tato kapitola se věnuje porovnání poměru jednotlivých výnosových i nákladových 

položek na celkových nákladech a výnosech. Jednotlivé položky jsou vyjádřeny 

poměrově, protože absolutní čísla by v porovnání tak odlišných klubů, neměli žádnou 

vypovídací schopnost. 

5.3.1. Porovnání výnosů 

• Tržby z reklam 

Graf 2: Podíly tržeb z reklamy na celkových výnosech 
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 Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že tržby z reklam FK Mladá Boleslav hrající nejvyšší 

fotbalovou soutěž tvoří téměř 50% všech výnosů. U občanského sdružení FK Meteor 

Praha VII hrajícího čtvrtou nejvyšší soutěž jsou příjmy z reklam také jednou 

z nejdůležitějších výnosových položek, ale jejich podíl na celkových výnosech se 

pohybuje okolo 25%, tedy téměř o polovinu menší zastoupení na tvorbě výnosů. V roce 

2008 se však tyto výnosové podíly k sobě velmi přiblížily. 

 

 

 



• Tržby z hostování a přestupů 

Graf 3: Podíly tržeb z hostování a přestupů na celkových výnosech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Další důležitou položkou jsou výnosy z přestupů a hostování, které však souvisí na 

kvalitě hráčů, kteří jsou předmětem této směny. U FK Mladá Boleslav je patrný vývoj 

této položky z 12% podílu až na 47% podílu na celkových výnosech. U FK Meteor 

Praha VIII tato položka tvoří téměř konstantní zanedbatelnou částku (2% z celkových 

výnosů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Dotace 

Graf 4: Podíly dotací na celkových výnosech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Pro občanská sdružení jsou dotace velmi důležité. U FK Meteor Praha VIII dosahují 

více jak 28% podílu na celkových výnosech a jsou jeho nejdůležitějším zdrojem příjmů. 

U FK Mladá Boleslav jsou dotace také důležitou částkou, ale vzhledem k jejich velkým 

výnosům se na celkových výnosech podílejí pouze 8%  podílem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Tržby ze vstupného 

Graf 5: Podíly tržeb ze vstupného na celkových výnosech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII  

 

Z pohledu FK Mladá Boleslav jsou ještě důležité výnosy ze vstupů na 1. Gambrinus 

ligu, které však klesají  z 5% až na pouhá 2%. U FK Meteor Praha VIII jsou tyto výnosy 

z celkového pohledu zcela zanedbatelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Tržby z pronájmu sportovišť 

Graf 6: Podíly tržeb z pronájmu sportovišť na celkových výnosech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Tržby z pronájmu sportovišť uskutečňují oba fotbalové kluby. Většího podílu na 

celkových výnosech však z tohoto pohledu dosahuje FK Meteor Praha VIII, jehož 

příjmy z pronájmu sportovišť dosahují 3% celkových výnosů. 

• Členské příspěvky 

Členské příspěvky jsou třetí nejdůležitější položkou FK Meteor Praha VIII a jejich podíl 

na celkových výnosech tvoří více jak 16%. FK Mladá Boleslav členské příspěvky vůbec 

nevybírá. 

• Dary 

Dary se vyskytují hlavně u FK Meteor Praha VIII a jejich podíl tvoří 5-13% veškerých 

výnosů. U FK Mladá Boleslav se dary téměř nevykytují. Je to způsobeno tím, že pro 

sponzora je v hodnější forma sponzorování jako reklamy a ne daru a to na této úrovni 

nejenom díky daňově nákladovým výhodám. 

• Startovné z turnajů 

Startovné z turnajů je pro FK Meteor Praha VIII další významnou položkou. Příjmy ze 

startovného jsou více jak 620.000,-Kč ročně a na celkových výnosech se podílejí téměř 



8%. U FK Mladá Boleslav je tato položka zanedbatelná, protože žádné větší turnaje 

nepořádá. 

• Výnosy z účasti v evropských pohárech 

Výnosy spojené z působením klubu v evropských pohárech (bonusy, vstupné televizní 

práva) jsou podmíněné účastí klubu v těchto soutěžích. Při účasti FK Mladá Boleslav 

v těchto soutěžích jejich podíl dosahoval 15% a necelých 10% celkových výnosů. U FK 

Meteor Praha VIII se s těmito prostředky nedá vůbec počítat. 

 

5.3.2. Porovnání nákladů 

• Odměny hráčů a odborníků 

Graf 7: Podíly odměn hráčů a odborníků na celkových nákladech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že u akciové společnosti FK Mladá Boleslav, hrající 

nejvyšší soutěž, je nákladovou položkou s velkým podílem na celkových nákladech 

položka odměny hráčům, služby odborníkům s celkovým podílem 25% - 20%. Do této 

položky spadají odměny hráčů, odborníků, odměny trenérů, realizačního teamu a 

managementu klubu. U občanského sdružení FK Meteor Praha VIII  se tato položka na 

celkových nákladech podílí zhruba 10%. 

 



• Hostování a přestupy 

Graf 8: Podíly nákladů z hostování a přestupů na celkových nákladech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Náklady na hostování a přestupy jsou významnou nákladovou položkou spíše týmů 

hrajících vyšší soutěže. U FK Mladá Boleslav se tyto náklady podílejí na celkových 

nákladech cca 37%. U FK Meteor Praha VIII však hostování a přestupy tvoří pouze 4% 

celkových nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Spotřeba materiálu 

Graf 9: Podíly spotřeby materiálu na celkových nákladech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Spotřeba materiálu tvoří 4% všech nákladů u FK Mladá Boleslav a od téměř 10% až po 

8% u FK Meteor Praha VIII. V posledním roce se spotřeba materiálu podílí celkových 

nákladech téměř ve stejné výši. S tím rozdílem, že spotřeba sportovního materiálu tvoří 

u FK Meteor Praha VIII téměř 2/3 spotřeby materiálu, zatímco spotřeba sportovního 

materiálu u FK Mladá Boleslav tvoří pouze 1/4 spotřeby materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Spotřeba energií 

Graf 10: Podíly spotřeby energií na celkových nákladech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Spotřeba energií se pohybuje okolo 10% celkových nákladů u FK Meteor Praha VIII a 

na úrovni 2% u FK Mladá Boleslav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Náklady na reprezentaci klubu 

Graf 11: Podíly nákladů na reprezentaci klubu na celkových nákladech 

Podíly nákladů na reprezentaci klubu na celkových nákladech

0

1

2

3

4

5

6

2006 2007 2008

%

FK Mladá Boleslav

FK Meteor Praha VIII

 

Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Téměř shodné výše je dosaženo u položky reprezentace, která se u obou klubů podílí na 

celkových nákladech více téměř 2%. Jen u FK Mladá Boleslav byla tato položka vyšší 

v roce 2006  o 3%. Tato výše souvisela s účastí klubu v evropských pohárech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Opravy a udržování 

Graf 12: Podíly oprav a udržování na celkových nákladech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Významnou položkou pro FK Meteor Praha VIII jsou náklady na opravy a údržbu s více 

jak 30% podílem na celkových nákladech za poslední dva roky (2006 – 19%). U FK 

Mladá Boleslav se tato položka na celkových nákladech podílí necelými 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Doprava, ubytování a stravování 

Graf 13: Podíly nákladů na dopravu, ubytování a stravování na celkových nákladech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Náklady na dopravu, ubytování a stravování nejsou až tak odlišné u obou klubů, ale na 

celkových nákladech se tato položka podílí 8% u FK Meteor Praha a u FK Mladá 

Boleslav jen necelým 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rozhodčí 



Graf 14: Podíly nákladů na rozhodčí na celkových nákladech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Náklady na odměny rozhodčích zatěžují zejména menší fotbalové kluby. U FK Meteor 

Praha VIII tvoří 3% celkových nákladů. Necelým 1% pak zatěžují celkové náklady FK 

Mladá Boleslav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Odpisy 



Graf 15: Podíly odpisů na celkových nákladech 
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Zdroj: FK Mladá Boleslav, FK Meteor Praha VIII 

Oba kluby samozřejmě do nákladů řadí i odpisy jejichž podíl na celkových nákladech 

činní něco okolo 6% u FK Meteor Praha VIII a 17% u FK Mladá Boleslav. U FK Mladá 

Boleslav však tuto položku tvoří zejména ocenitelná práva (hráči). 

Ostatní náklady jsou pro tyto dva kluby těžko porovnatelné a proto zde nejsou uvedené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Návrhy a doporučení 



6.1. Návrhy a doporučení pro FK Mladá Boleslav 

• Tržby ze vstupného 

Tržby ze vstupného v 1. Gambrinus lize dosahovaly u FK Mladá Boleslav v letech 2006 

a 2007 částky vyšší než 7.000.000,-Kč. Byl zde sice rozdíl více jak 1.000.000,-Kč 

v roce 2006 a 2007, ale ten se dá přisuzovat účasti klubu v evropských pohárech. Jeho 

kvalitní vystupování a dobré výsledky proti evropským klubům zvučných jmen v těchto 

soutěžích v roce 2006, stálo i za větším diváckým zájmem v 1. Gambrinus lize oproti 

roku 2007. Citelnější rozdíl je patrný mezi roky 2007 a 2008, kdy klub evropské poháry 

nehrál a tento rozdíl činil více jak 2.300.000,-Kč. 

Z provedené analýzy informací od Bc. Jan Holického, marketing manager FKMB bylo 

zjištěno, že v roce 2007 činily tržby ze vstupného 7.093.000,-Kč, průměrná návštěva na 

zápas byla téměř 4.400 diváků. Ceny vstupenek byly v rozmezí 60,-Kč až 120,-Kč, cena 

permanentek 1750,-Kč, vlajkonoši 850,-Kč a Fan Klub 550,-Kč. V roce 2008 pak tržby 

ze vstupného činily pouze 3.783.000,-Kč, průměrná návštěva na zápas byla pouze 2.700 

diváků. Ceny vstupenek byly v rozmezí 80,-Kč až 140,-Kč, cena permanentek 1950,-

Kč, vlajkonoši 950,-Kč a Fan Klub 550,-Kč. Největší pokles nastal u permanentek, 

kterých se prodalo v roce 2008 o 1365 méně než předešlý rok. 

Z výše uvedeného je patrné, že poptávka po vstupném na fotbalová utkání FK Mladá 

Boleslav je cenově elastická (zvýšení cen vedlo k většímu poklesu prodeje vstupného). 

Musíme zde však zohlednit i další faktory, které pokles prodeje bezesporu ovlivňují. 

Mezi tyto faktory patří určitě klesající úroveň 1. Gambrinus ligy, aktuální výsledky a 

předvedená hra klubu a také současná finanční krize, která se projevuje u spotřebitelů 

menšími výdaji na kulturní vyžití. 

Pro zvýšení příjmů ze vstupného je bezesporu nutné snížení cen vstupného. Snížení cen 

na úroveň cen z roku 2007 je dobrou alternativou, společně se zvýšením výhod pro 

držitele permanentek (např. 5% sleva při nákupu v Bolekshopu atd.) vzhledem k jejich 

hlavnímu postavení mezi všemi kupujícími vstupného. 

Dále zde chybí rodinné vstupné vzhledem k tomu, že zde byla vytvořen sektor pro 

rodinnou tribunu, kde je bohaté vyžití pro děti. Děti do deseti let mají vstup zdarma, ty 

tedy nejsou předmětem rodinného vstupného. Možná podoba pro rodinné vstupné – 2 



dospělý za cenu 1,5 vstupného, děti od 10 do 15 let za cenu 0,5 vstupného pro děti a 

mládež od 10 do 15 let. 

Při snížení cen u permanentek na 1750,-Kč a u vstupenek na 60,-Kč až 120,-Kč, je 

očekávaný nárůst průměrné návštěvnosti na zápas 3.400 lidí. Což by znamenalo nárůst 

příjmů ze vstupného na částku přesahující 5.000.000,-Kč. Příjmy z tržeb ze vstupného 

by se tedy zvýšily o více jak 1.200.000,-Kč. 

• Tržby ze startovného na turnajích 

Tržby ze startovného by mohly zvýšit výnosy klubu a to díky tomu, že by se využilo 

volných míst v rozpisu pronájmů hřiště s umělým povrchem. Toto hřiště je poměrně 

hojně využívané i k pronájmům stejně jako ostatní sportoviště především ve všední dny. 

O víkendech je jeho využití však nedostatečné. Toho se dá využít pro pořádání zimních 

turnajů, které víkendové volné prostory v pronájmu hřiště zaplní. 

Zimní turnaj by byl určen pro mužské týmy hrající krajské a okresní přebory. V okolí 

Mladé Boleslavy je těchto týmů poměrně dost a většina z nich nemá hřiště s umělým 

povrchem. Takovýto turnaj je pro ně výhodou z hlediska domlouvání si soupeře na 

přátelská utkání i pronájmu umělé plochy, která je v zimních měsících jedinou možností 

pro uskutečnění fotbalových utkání a proto se dá očekávat velký zájem o tento typ 

turnaje. Turnaj by byl určen pro 12 týmu a startovné by činilo 17.000,-Kč. Výnos 

z tohoto turnaje by tedy činil 204.000,-Kč. 

 

 

 

 

 

 

6.2. Návrhy a doporučení pro FK Meteor Praha VIII 

• Tržby z pronájmu sportovišť 



Tržby za pronájmy sportovišť se pohybují každoročně kolem 250.000,-Kč. Tyto tržby 

by ovšem mohly být vzhledem k využívání umělé trávy větší.  

Tržby z pronájmů by se mohli zvýšit hlavně díky využívání umělých hřišť, které jsou 

v areálu Libeň. Zde je jedna umělá tráva o rozměrech házenkářského hřiště a jedna 

umělá tráva s parametry fotbalového hřiště. Toto hřiště je však zejména ve večerních 

hodinách jen málo využívané. Doporučení pro zvýšení příjmů z pronájmů se týká 

zejména tohoto hřiště. Pronájmy by měly být zaměřeny zejména pro mužstva hrající 

soutěže Pražského svazu malého fotbalu PSMF (Hanspaulskou ligu - malá kopaná, 

počet hráčů 5+1, Futsal – počet hráčů 4+1). Výhodou je, že FK Meteor Praha VIII 

umělou trávu s parametry házenkářského hřiště pro tyto účely již pronajímá. Je uveden i 

na internetových stránkách PSMF v seznamu hřišť, což by mělo ulehčit kontakt 

s potenciálními zákazníky. Na umělé trávě s parametry fotbalového hřiště, je možnost 

hrát tři utkání Hanspaulské ligy nebo futsalu najednou. Nejvýhodnějšími hracími dny 

jsou neděle, pondělí a pátek, kdy se hraje většina všech zápasů PSMF. V pondělí a pátek 

připadají v úvahu hrací časy od 19:00 hod. vzhledem k využívání umělé trávy klubem. 

V neděli je pak toto hřiště možno využívat od 14:00 hod. Hrací čas jednoho utkání 

Hanspaulské ligy trvá 60 minut (2x30) a futsalu 50 minut (2x25), což umožňuje ve 

všední dny odehrát 6 zápasů (3x v 19:00 a 3x ve 20:15), v neděli pak 18 zápasů (3x ve 

14:00, 3x v 15:15, 3x v 16:30, 3x v 17:45, 3x v 19:00 a 3x ve 20:15) Cena pronájmu 

hřiště na malou kopanou se na podobných hřištích pohybuje okolo 650,-Kč s osvětlením 

a 450,-Kč bez osvětlení (např. hřiště Pražačka). Pro hřiště v Libni by byla pro první rok 

zvolena cena 550,-Kč s osvětlením a 350,-Kč bez osvětlení. Při předpokládaném 50% 

využití kapacity všech utkání (30 týdně) a počtu hracích kol (11 za půl rok) by se tržby 

z pronájmu zvýšily téměř o 160.000,-Kč, čímž by tržby z pronájmu sportovišť vzrostly 

o více jak polovinu. 

• Tržby z reklam 

Tržby z reklam se na celkových výnosech podílejí téměř 1/4 a jsou tedy pro klub FK 

Meteor Praha VIII velmi důležité. Hlavním sponzorem je společnost SKANSKA, která 

tvoří téměř 40% všech tržeb z reklam. O zbylých 60% se stará přibližně 25 sponzorů. 

Většina těchto sponzorů spolupracuje s klubem již delší dobu a jejich vzájemné vztahy 

jsou na dobré úrovni. Dá se tedy očekávat dlouhodobější spolupráce s těmito sponzory. 



I vzhledem k těmto úspěchům je zde spatřen nedostatek a to v ceníku reklamních 

služeb. Klub FK Meteor Praha VIII totiž žádný takový ceník s nabídkou služeb nemá a 

veškeré sponzorské smlouvy jsou řešeny individuálně. Individuální řešení a nabídka 

reklamních služeb šitých na míru sponzorovy je známá i z profesionálních klubů. Tyto 

sponzorské smlouvy však vždy vychází ze základních a známých cen reklamních 

služeb, které si jednotlivé kluby stanoví. Pro FK Meteor Praha VIII je vhodné také 

stanovit základní ceník reklamních služeb, který může urychlit nejen jednání, ale i 

vyhledávání potenciálních sponzorů. 

Navrhovaná nabídka reklamních služeb: 

� Reklama na mantinelu kolem hřiště, proti tribuně – 10.000,-Kč na rok 

� Reklama pod světelnou tabulí – 15.000,-Kč na rok 

� Reklama v Bulletinu (1/2 A5 stránky) – 1.000,-Kč 

� Reklama na webu www.fkmeteorpraha.cz  – 5.000,-Kč na rok 

FK Meteor Praha VIII nevyužívá k reklamě také dostatečně své dresy. Firma 

SKANSKA má své logo pouze na dresech mládežnických družstev. Možnost doplnění 

na dresy mužů za zvýšení sponzoringu (vyhrazeno pouze pro firmu SKANSKA). FK 

Meteor Praha VIII nemůže nabízet reklamu pomocí médií, ale jeho mužstva hrají utkání 

proti týmům z celých Čech (Tachov, Strakonice, Milevsko, Třeboň atd.) a proto je 

reklama především na dresech výhodná. Zejména u můžu je návštěvnost na soutěžní 

utkání v těchto městech až 750 diváků na zápas. 

� Reklama na dresech, zadní část. – 50.000,-Kč na rok 

Dále je zde možnost vytvoření reklamních balíčků, např.: 

� 75.000,-Kč na rok – logo na zadní části dresu, reklama na webu, 15x reklama 

v Bulletinu, 2x reklama na mantinelu, 1x reklama pod světelnou tabulí. 

Očekávaný nárůst tržeb z reklam pro následující rok je 100.000,-Kč zejména díky 

reklamám na zadní části dresu. 

• Dary 



Dary jsou pro FK Meteor Praha VIII také významnou výnosovou položkou. Tato 

položka vzhledem ke ztrátě jednoho dárce a k finančním problémům dvou největších 

dárců v letech 2007 a 2008 poklesla o více jak 750.000,-Kč oproti roku 2006. Pro klub 

je důležité, aby byli dárci zastoupeni ve větším množství a případné ztráty malého 

množství dárců tyto příjmy neovlivnily tak jak tomu bylo v minulých letech. Důležitý je 

větší počet dárců, kteří mohou klubu pomáhat i menšími částkami než tři velcí zmínění 

dárci. 

Získání dárců lze provést díky PR reklamě slíbené za tyto dary. Klub reklamu formou 

poděkování, která by nebyla předmětem smlouvy nevyužívá. Pro tyto účely by byla 

vyhrazena místa na webu, jedné stránce Bulletinu, a na mantinelu kolem hřiště. Tato 

reklama, která by byla prezentována formou poděkování by mohla přilákat nové dárce a 

usnadnilo by to i vzájemná jednání o daru. 

• Spotřeba energií 

Spotřeba energií je poměrně významnou nákladovou položkou všech sportovních klubů 

stejně tak jako fotbalového klubu FK Meteor Praha VIII. Výše jeho spotřeby energií 

z hlavní činnosti se pohybuje okolo 400.000,-Kč. V roce 2008 však tato spotřeba energií 

klesla na 242.000,-Kč. Oproti 414.000,-Kč v předchozímu roku se jedná téměř o 

poloviční pokles. Největší měrou se na těchto nákladech podílí spotřeba vody, tepla a 

elektřiny a plynu.  

Z tohoto pohledu je důležitá rekonstrukce budovy na hřišti v Libni, kde jsou i kabiny 

pro muže a mládežnická družstva. Tato rekonstrukce začala v roce 2006, ale hlavní část 

proběhla v roce 2007. Předmětem rekonstrukce byla rekonstrukce sprch (dotykové, bez 

kohoutkové sprchy) a zateplení objektu. Celkové náklady na tuto rekonstrukci činily 

1.745.000,- Kč. V následujícím roce však v tomto objektu klesla spotřeba tepla o více 

jak 50% (z 83.000,-Kč na 40.000,-Kč) a vody o více jak 1/3 (ze 70.000,-Kč na 44.000,-

Kč). S rekonstrukcí sprch souvisel i pokles spotřeby plynu o 29.000,-Kč. Celkově tedy 

díky investici 1.745.000,-Kč v roce 2007 ušetřili v následujícím roce 98.000,-Kč. Což 

jsou téměř 2/3 z celkového snížení. Určitá část snížení padá na vrub úspory elektrické 

energie. Té bylo dosaženo jak tvrdí Ing. Volf reorganizací rozpisu tréninků, což 

umožnilo snížení spotřeby elektřiny z umělého osvětlení.Z výše uvedených informací je 

patrné, že návratnost investice do rekonstrukce budovy je méně jak 18 let. 



Možnost ušetření spotřeby energií rekonstrukcí prostorů klubů se nabízí i na horním 

hřišti v Bedřichovské ulici. Klub totiž využívá oba areály téměř rovnoměrně. V tomto 

areálu je objekt s prostory kabin stavěn na úplně stejné bázi jako na Hřišti v Libni, ale 

rekonstrukce sprch zde proběhla již dříve. Jednalo by se tedy pouze o zateplení objektu. 

Zateplení objektu by vzhledem rekonstrukce objektu v Libni vyšlo na cca 850.000,-Kč 

(menší objekt o 50m2). Toto zateplení by přineslo snížení spotřeby tepla o 26.000,-Kč (z 

50.000,-Kč). Návratnost této investice by byla však  téměř 33 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Závěr 



Srovnání financování obou klubů a tedy i nepřímo výkonnostních úrovní bylo 

provedeno pomocí podílů jednotlivých položek výnosů a nákladů na celkových 

nákladech a výnosech daného klubu. Určité výnosy i náklady jsou typické jen pro 

určitou výkonnostní úroveň a proto jsou zde zastoupeny jen u jednoho klubu, ať už je 

jím FK Mladá Boleslav z nejvyšší soutěže nebo FK Meteor Praha VIII z čtvrté nejvyšší 

soutěže. 

U občanských sdruženích zde reprezentovaných klubem FK Meteor Praha VIII je 

z výsledků patrná nutnost pomoci z veřejných zdrojů. Tyto dotace tvoří nejdůležitější 

část všech výnosů, následovaných příjmy z reklam a členských příspěvků. Je vidět, že 

však pouhá dotační podpora s členskými příspěvky nestačí na chod takového klubu a 

ten se pak musí snažit získávat zdroje na činnost i příjmy z reklam, které nespadají do 

jeho hlavní činnosti. 

Nákladové položky jsou nejvíce zastoupeny náklady na opravu a údržbu. Dalšími 

významnými nákladovými položkami jsou odměny hráčů a trenérů, náklady na dopravu, 

stravování a  ubytování, spotřeby materiálu a energií a další. 

U akciové společnosti FK Mladá Boleslav jsou nejdůležitějšími výnosy příjmy 

z reklamní činnosti. Na tuto položku by měla být zaměřena pozornost klubu společně 

s další položkou, kterou je hostování a přestupy hráčů. Další položky nejsou 

z celkového pohledu až tak důležité, přesto by se jim klub měl věnovat. Mezi tyto patří 

hlavně příjmy ze vstupného. Dotační podpora je v absolutních číslech mnohem vyšší 

než u FK Meteor Praha VIII, ale na celkových výnosech klubu se podílí jen nepatrným 

způsobem (7%). 

Náklady jsou zde zastoupeny nejvíce položkami hostování a přestupy a odměny hráčů, 

odborníků, trenérů, realizačního teamu a managementu klubu. Jedná se o základní 

nákladové položky s nimiž jsou ostatní položky zanedbatelné. Položka hostování a 

přestupy tvoří téměř 30% z celkových nákladů a položka odměny tvoří téměř 20% 

celkových nákladů. Dalšími nákladovými položkami jsou spotřeba materiálu, energií, 

reprezentace, doprava, ubytování a stravování, odměny rozhodčích, odpisy a další. 

Vypracované návrhy a doporučení pro vybrané fotbalové kluby jsou určeny pro jejich 

následné použití v praxi. Doufám že tato doporučení, která byla vypracována na základě 

analýzy financování vybraných klubů, budou možností pro navýšení jejich finančních 



prostředků. Jednotlivé návrhy již byly klubům předloženy a projednány. U FK Meteor 

Praha VIII je domluvena i další konzultace těchto návrhů. 
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