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Příloha č. 1: Činnosti manažera ve sportu 

Základní činnosti manažera Příklady aplikace základních 

činností manažera na činnosti 

sportovního manažera 

Specifické činnosti 

1. Plánování - Strategický plán rozvoje přísl. 

Organizace (např. SK) 

- Dlouhodobý, střednědobý a 

akt. program 

- Strategický postup manažera 

při plánování akcí a podniků 

TVS 

1. Sponzorská činnost 

2. Organizování: 

 

- postupy 

 

- metody 

 

- techniky 

- Postupy vyhodnocování 

výsledků 

- Uplatnění metody CPM při 

organizování a zabezpečení 

tréninkových cyklů (např. OH, 

MS, ME atd.) 

- Využití výpočetní techniky při 

(vrchol.) sport. Soutěžích 

- Portfolio metod při 

vyhodnocování činnosti sport. 

klubů 

2. Sportovní reklama 

3. Vytváření organizačních 

struktur 

- Zdokonalování org. struktury 

TVS ČR (např. sport. svazů) 

- Zdokonalování org. struktury 

sport. klubů (profes., amat.) 

- Zkvalitňování organ. struktury 

placených TVS služeb 

3. Transfer hráčů a trenérů 

4. Výběr, rozmisťování a 

vedení lidí 

- Výběr a rozmisťování lidí při 

práci ve sportovních spolcích 

(profesionálové, dobrovolníci) a 

jejich motivace 

- Výběr a rozmisťování lidí 

v placených TVS službách 

(např. zařízení typu health and 

fitness) 

4. Znalost uspořádání fungování 

norem vrcholných 

mezinárodních organizací TVS 

(MOV, mezinárodní sport. 

federace) 

5. Kontrola - Ukazatele finanční kontroly 

TVS organizací 

5. Zabezpečení norem a 

náležitostí při uzavírání smluv 

(ad 3) v tuzemsku i v zahraničí 

6. Marketing - Marketing v oblasti placených 

TVS služeb 

- Marketing v podnicích 

vyrábějících TVS zboží 

- Marketingová koncepce sport. 

klubů 

6. Problematika ochrany zdraví, 

pojištění a soc. zabezpečení (z 

hlediska přísl. fyzických a 

právnických osob) 

7. finance - Přehled o akt. ekonom. 

trendech a opatřeních ve státní a 

podnikatelské sféře 

- Reflexe v hospodaření spolků a 

org. TVS, zvl. Jejich základních 

článků 

7. Kontakty a spolupráce se 

zájmovými a odbornými 

organizacemi sportovců, trenérů, 

učitelů TVS apod. 

8. Právo - Reflexe daňových, 

živnostenských a dalších zákonů 

do podmínek TVS 

- Zákony o TVS, stanovy a další 

normy stát. a spol. organizací 

TVS 

Pozn.: 

Úspěšná realizace základních 

činností manažera v TVS je 

podmíněna průběžnými 

manažerskými funkcemi 

v pozici analytických, 
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9. Komunikace - Ve vedení lidí ve sport. 

organizacích (komunikace 

nadřízený - podřízený) 

- Vyjednávání sponzorských 

kontaktů 

rozhodovacích a 

implementačních činností včetně 

komunikace. 

 

(Čáslavová, 2009) 
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Příloha č. 2: Role manažera ve sportu 

Role Znalosti Dovednosti Postoj Hodnoty 

Analytik Přehled o 

statistických 

metodách, 

základy 

ekonomie, logiky, 

psychologie, 

sociologie a 

vlastního oboru 

Sběr a analýza 

informací, odhad 

trendů na základě 

relevantních dat 

Ochota zkoumat 

informace, pocit 

uspokojení 

z práce s daty, 

grafy, 

empirickými údaji 

Správná analýza 

užitečná pro 

rozhodování 

Plánovač Plánovací 

principy, 

plánovací 

techniky a 

postupy 

Převedení cílů do 

plánovacích 

programů, 

předvídání možností 

pravděpodobnosti 

výsledků, vývoj 

plánu v podmínkách 

omezených zdrojů, 

zpracování velkých 

čísel v realitě 

rozvoje společnosti 

(realizace plánu) 

Přání projektovat 

minulost a 

současnost do 

budoucnosti, 

přání 

transponovat 

filozofii do praxe 

Plán jako směr 

aktivity, aplikace 

cílů do 

konkrétního užití 

Realizátor změn Rozeznat jaké 

možnosti 

nastávají ve 

společnosti, 

organizaci, ve 

skupině aj., 

zavádění a 

prosazování změn 

Iniciovat změny, 

podněcovat lidi ke 

změnám, analýza 

potřeby 

z komplexního 

hlediska řešení 

potřeb podniku 

Přání 

samostatného 

převzetí 

odpovědnosti, 

přání kooperovat 

a sdílet řešení 

s ostatními, vést 

je ke změnám 

Řídící vztahy, 

systémové, 

organizační aj. 

hodnoty, 

spolupráce 

s veřejností 

v konkurenčním 

prostředí 

Nositel zdrojů Agendy a okruhy 

informací o 

zdrojích 

Rozmisťování a 

vytváření sítě 

nositelů zdrojů 

Spolupracovat 

s partnery 

v distribuci a na 

trhu, racionální 

chování 

z hlediska 

nákladovosti 

Spolupráce 

s ostatními 

subjekty 

Komunikační 

partner 

Principy a 

procesy 

komunikace, 

ovlivňování a 

přesvědčování 

lidí, tvorba kanálů 

Naslouchat, jasně 

hovořit „profesním 

jazykem“, vstoupit 

do komunikačních 

sítí 

Ochota sdílet 

názory a pocity 

s ostatními, 

důvěryhodnost 

(ochota 

důvěřovat) 

Potřeba širokého 

porozumění 

Vychovatel Principy učení a 

vzdělávání, 

Vedení lidí v práci, 

identifikovat potřeby 

Ochota učit a 

překonávat obtíže 

Práce naskýtá 

příležitosti 
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vyučovacích 

metod a postupů, 

metod „učení 

prací“ 

lidí, vzdělávat se, 

ukazovat na 

příkladech, co je 

potřebné, vytváření 

příznivého klimatu 

pro podnikové 

vzdělávání 

vzděláním k učení, kultivace 

osobnosti 

pracovníků 

Řešitel problémů Postupu řešení 

problémů, hledání 

a identifikace 

problémů, 

technické analýzy 

a ohodnocení 

variant řešení 

Sběr a analýza dat, 

tvorba variant 

rozhodování. 

Zohlednění vlivů 

působících na řešení 

problému 

Problémy je třeba 

nacházet a 

překonat 

Hledání viny 

nepomáhá řešení 

problémů, 

nezaujatý, 

problémově 

orientovaný 

přístup, vše, co 

směřuje 

k optimálnímu 

řešení je prospěšné 

Pomocník 

druhých 

Psychologie a 

sociologie 

Vytvářet klima 

otevřenosti a 

podpory 

Přání otevřených 

vztahů mezi lidmi 

Zdravé klima 

řešící konflikty a 

stimulující k 

výkonnosti 

Koordinátor Systémů a 

procesů, vazeb 

částí a celku, 

zásad 

komunikace, 

sdělování 

informací a 

stanovení priorit 

Znázornění a 

implementace 

nových systémů a 

procesů, efektivní 

jednání vedení 

jednotlivců, skupin a 

stanovení cílů 

Systémový 

přístup k řízení 

Část musí tvořit 

s celkem jeden 

organismus 

Tvůrce týmu Techniky 

výstavby a vývoje 

Vytváření týmu 

z individualit a 

skupin 

Přání vytvořit 

efektivní tým lidí 

vzájemně se 

podporujících 

Respektování 

lidského 

potenciálu 

Výkonný vedoucí Plánování, 

organizace, 

kontrola, praxe i 

teorie 

managementu, 

vedení 

Jaké dostupné zdroje 

mají být efektivně 

využity v řídícím 

procesu 

Systematičnost 

v práci, nadšení 

pro nové cesty, 

způsoby a metody 

managementu 

Zdroje musejí být 

použity pro 

naplnění cílů 

  

(Stýblo, 1993 in: Čáslavová, 2009) 
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Příloha č. 3: Základy marketingové koncepce 

(Armstrong, Kotler, 2007)  
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Příloha č. 4: Organizační struktura ČAS 

 

 (Český atletický svaz, 2012) 
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Příloha č. 5: Struktura sekretariátu ČAS 

 

(Český atletický svaz, 2012) 
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Příloha č. 6: Příjmy ČAS za rok 2011 

 

Příjmy ČAS za rok 2011 

Státní dotace       60 443 100 Kč  

Příspěvky od Českého olympijského výboru         1 571 000 Kč  

Příspěvky na pořádání soutěží            130 000 Kč  

Dary         4 000 000 Kč  

Odvody z výtěžků loterií            200 000 Kč  

Příjmy z převodů práv         1 000 000 Kč  

Příspěvky od mezinárodních federací         1 689 250 Kč  

Přijaté poplatky a příspěvky         2 236 250 Kč  

Příjmy z prodeje publikací               20 000 Kč  

Příjmy z prodeje majetku                 5 000 Kč  

Úroky a jiné finanční příjmy            250 000 Kč  

Příjmy z činosti dceřiných společností       15 902 596 Kč  

Celkem       87 447 196 Kč  

 

(Český atletický svaz, 2011) 
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Příloha č. 7: Soutěžní řád družstev 2012 
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(Kňákal, 2012b) 
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Příloha č. 8: Postupy a sestupy v systému ligových 

soutěží – muži 
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Příloha č. 9: Postupy a sestupy v systému ligových 

soutěží – ženy 
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Příloha č. 10: Statut řídícího pracovníka soutěží 

družstev 
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(Český atletický svaz, 2010) 
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Příloha č. 11: Schéma organizace ligových soutěží 

družstev 
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Příloha č. 12: Logo atletické extraligy 

 

(Český atletický svaz, 2012) 

 

Loga dalších ligových soutěží pro srovnání: 

 

 

 

(IAAF, 2008) (AdrianSprints.com, 2012) 

(Julie Scott, 2012) (Wikipedia, 2012) 

Golden League: Diamond League: 

NHL: Champions League: 


