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Abstrakt

Název: Financování sportovního klubu - neziskové organizace, TJ Sokol Horní
Počernice

Cíl práce: Cílem této práce je poskytnout pohled na způsob hospodaření a financování
sportovního klubu a charakterizovat ekonomické a právní normy spojené s občanským
sdružením působícím v oblasti sportu na území České republiky. Mezi hlavní cíle práce
patří především porovnání rozpočtů v jednotlivých letech, analýza rozpočtů v
jednotlivých letech – struktura příjmů a výdajů, zpracování SWOT analýzy,
vypracování návrhů a doporučení pro zlepšení financování TJ Sokol Horní Počernice.

Metoda: Při zpracování bakalářské práce byly použity výzkumné metody: popisná
analýza dostupných dokumentů TJ Sokol Horní Počernice související s financováním
této tělovýchovné jednoty, rozhovory s představiteli TJ Sokol Horní Počernice a SWOT
analýza zaměřená na financování, která napomohla k odhalení slabých míst a hrozeb, a
zároveň nastínila možné příležitosti a silné stránky organizace.
Výsledky: Výsledky by měly přiblížit problematiku financování neziskové organizace
na bázi občanského sdružení v konkrétních podmínkách TJ Sokol Horní Počernice.
V hospodaření zkoumané tělovýchovné jednoty se vyskytuje celá řada problémů a
nedostatků, na které se práce snaží nabídnout možná řešení. Tato bakalářská práce bude
ve svém finálním užitku poskytnuta výkonnému výboru TJ Sokol Horní Počernice
k možnosti zvážení aplikace navržených změn.

Klíčová slova: Financování, příjmy, výdaje, občanské sdružení, neziskové organizace,
sport

Abstract

Title: Financing of sports club – non-profit organisation, TJ Sokol Horní Počernice

Target: Target of the work is to give a view of the form of managing and financing the
sport club and to characterize economical and legal norms conected with civic
association working in the area of sport in Czech Republic. Among the main targets of
work belongs comparing budgets in separated years first of all, analysis of budgets in
separated years – structure of incomes and expenses, process SWOT analysis, process
of proposals and recommendations for improve financing of TJ Sokol Horní Počernice.

Method: Research methods were used by making bachelor work: Destription, analysis
of reachable documents of TJ Sokol Horní Počernice connected with financing this
sport club, interviews with representatives of TJ Sokol Horní Počernice and SWOT
analysis targeted on financing, which was helpful for disclosure of weak parts, threats
and sketched possible occasions and strong parts of organisation at the same time.

Results:The results should approach the problematic of financing non – profit
organisation on basis of civic association in concrete conditions of TJ Sokol Horní
Počernice. There are a lot of problems and dificulties in managing researched sport
club, for which this work tries to offer possible solutions. This bachelor work will be
offered to the representatives of TJ Sokol Horní Počernice in it´s final benefit for the
possible consideration of aplication of supposed changes.

Keywords: Financing, incomes, expenses, civic association, non – profit organisation,
sport
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1

ÚVOD
Sport je fenoménem a jednou z nejrozšířenějších aktivit dnešní doby. Téměř celý

národ prožívá úspěchy a neúspěchy reprezentačních výběrů na vrcholných akcích.
Popularitu sportu dokresluje i známost olympijských kruhů u celosvětové populace.
Z průzkumů vyplývá, že více než 90% populace tento symbol OH zná a dokáže si ho
vybavit.
Stále větší počet lidí se snaží odreagovat od psychicky náročné pracovní činnosti
v zaměstnání formou sportovní aktivity. Pojem sport, přesněji tělesná kultura, do sebe
zahrnuje tělesnou výchovu, sport a pohybovou rekreaci, známou též jako sport pro
všechny. Tělesná kultura obsahuje tedy složku povinnou a vzdělávací, se kterou se
každý z nás setkal při tělesné výchově, ať již na základní či střední škole, dále složku
aktivní, orientovanou na výkon a trénink závodních sportovců a v neposlední řadě
složku dobrovolnou s důrazem na rekreaci, která se nazývá sport pro všechny a je
organizována například Asociací sportu pro všechny či Sokolem. Sport tedy obsahuje
prvky kulturní, společenské a sportovní, a právě díky těmto aspektům se sport stal
součástí života nejen jednotlivců - sportovních nadšenců, ale celé populace.
V dnešní době je však sport mnohdy činností profesionálů z řad hráčů i trenérů.
Ekonomická situace profesionálních klubů a platové podmínky hráčů, trenérů a
funkcionářů jsou nesrovnatelně lepší než v dobách minulých. Neustále jsme svědky
překonávání hranic lidských možností, inovací materiálů a technologií. Sport je navíc
stále těsněji propojován se sférou obchodu a můžeme ho považovat za již běžný
obchodní artikl.
Stále ovšem existují sportovní organizace fungující na bázi dobrovolnosti, které
jsou více či méně závislé na obětavosti dobrovolníků a finanční podpoře. Je pro ně
charakteristická jak podpora státu z veřejných zdrojů formou dotací, tak i podpora ze
sektoru soukromého formou sponzorství nebo darů. A právě těmito organizacemi se
práce podrobněji zabývá.
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2

CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
Cílem této práce je poskytnout pohled na způsob hospodaření a financování

sportovního klubu a charakterizovat ekonomické a právní normy spojené s občanským
sdružením působícím v oblasti sportu na území České republiky. Analytická část je
zaměřena na financování TJ Sokol Horní Počernice – na analýzu rozpočtů, příjmů a
výdajů a jejich porovnání v různých letech. V návaznosti na předchozí rozbory bude
vytvořena také SWOT analýza. Tato bakalářská práce má stanoveny následující cíle a
dílčí úkoly:

2.1 Hlavní cíle
1. Porovnání rozpočtů v jednotlivých letech
2. Analýza rozpočtů v jednotlivých letech – struktura příjmů a výdajů
3. Zpracování SWOT analýzy
4. Návrhy a doporučení pro zlepšení financování TJ Sokol Horní Počernice
2.1.1 Dílčí úkoly práce
1. Vymezení pojmu neziskový sektor
2. Charakteristika základních typů nestátních neziskových organizací
3. Klasifikace sportovních organizací
4. Financování nestátních neziskových organizací, financování sportu
5. Charakteristika TJ Sokol Horní Počernice
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3

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

3.1 Pojem neziskový sektor a jeho vymezení
Základním aspektem umožňujícím vstup do problematiky je vymezení pojmu
neziskový sektor. Boukal (2009) ho definuje jako soubor subjektů, zakládaných
s primárním cílem dosáhnout přímého užitku, majících většinou charakter veřejné
služby. Tyto subjekty nakládají majetkem financovaným vlastními zdroji, pocházejícími
buď od soukromých subjektů (zřizovatel, další subjekty), nebo od veřejných subjektů na
základě přerozdělovacích procesů. Možné je i použití cizích zdrojů (půjček).
Zásadní rozdíl mezi ziskovým a neziskovým sektorem spočívá v odlišnosti
hlavního cíle daného sektoru. Zatímco ziskový sektor, jak je již patrné z jeho názvu, se
snaží o maximalizaci zisku ve finančním vyjádření, sektor neziskový se naopak snaží o
přímé dosažení užitku, zpravidla v podobě veřejné služby. Neziskový sektor Boukal
rozčleňuje na:
1. Neziskový veřejný sektor
2. Neziskový soukromý sektor
3.1.1 Neziskový veřejný sektor
Neziskový veřejný sektor je tvořen subjekty založenými s hlavním cílem
dosáhnout přímého užitku. V neziskovém veřejném sektoru tyto subjekty nazýváme
příspěvkové organizace. Veřejné subjekty (státní orgány, města, obce), jakožto
zakladatelé samostatných neziskových subjektů, poskytují těmto subjektům prostředky
bez očekávání dosažení zisku. Prioritou veřejných subjektů není samotný zisk, ale právě
již zmiňovaný veřejný užitek prospěšný pro celou společnost. Součástí sektoru jsou i
neziskové organizace produkující aktivity z oblasti tělesné kultury a sportu. Majetek
vložený orgány státní správy či samosprávy do neziskového sektoru zpravidla zůstává
v držení zakládajícího veřejného subjektu.
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3.1.2 Neziskový soukromý sektor
Neziskový soukromý sektor je část národního hospodářství, jehož cílem není
dosažení zisku, ale přímý užitek. Je financován soukromou fyzickou či právnickou
osobou, která se dobrovolně rozhodla vložit své soukromé finance, protože má zájem na
daném přímém užitku. V rámci tohoto sektoru působí nestátní neziskové organizace
(dále NNO).
3.1.2.1 Nestátní nezisková organizace
„Nestátní nezisková organizace (NNO) je definována jako organizace
nevytvářející zisk k přerozdělení mezi jeho vlastníky či zakladatele. Z této formulace
vyplývá, že NNO může zisk vytvářet, ale ten není primárním cílem a musí být zase
použit k rozvoji této organizace a plnění jejich cílů. NNO není primárně založena
k maximalizaci zisku a už vůbec ne k jeho spotřebě zakladateli NNO.“ (Boukal, 2009, s.
13)
V této práci mnohokrát zmiňovaný pojem „neziskový“ je nutné správně vymezit.
Abychom dobře pochopili jeho význam, je nezbytné použít správný překlad výrazu
„non-profit“. Pokud tak učiníme, budeme předponou „non“ rozumět „jiný než.“
Analogicky tedy pojmem neziskový rozumíme „nikoli za účelem zisku.“ Lukeš a
Novotný (2008) formulují poznatek, že nestátní neziskové organizace poskytují služby,
které stát buď nechce zprostředkovat, nebo je zprostředkovává neefektivně.
Nestátní neziskové organizace fungují jako poskytovatelé veřejně prospěšných
služeb. Zejména v oblastech péče o zdravotně postižené, péče o životní prostředí,
sociálních služeb, ochrany zvířat, tělovýchovy a sportu a mnohých dalších oblastech.
3.1.2.2 Nestátní neziskový sektor
Nestátním neziskovým sektorem rozumíme souhrnný počet nestátních
neziskových organizací v dané zemi, které podle Salamona a Anheiera (1997) splňují
zásady takzvané strukturálně – operacionální definice, která nahlíží na NNO jako na
instituce:
1. Organizované
2. Soukromé
13

3. Nerozzdělující zissk
4. Samoosprávné
5. Dobroovolné

Scchéma1: Čllenění náro
odního hosp
podářství dle
d Pestoffa
a

Zdroj: (Hobza, Reektořík, 200
06, s. 24)
Švéd Pestoff člen
ní sektory vve svém sch
hématu do třří skupin, kkteré jsou vy
ymezeny
přřerušovaným
mi čarami. Jedná se o skupiny, kde
k proti so
obě působí vždy dva subjekty
s oopačným posláním. Peestoff konkkrétně sekto
ory rozčleňu
uje na veřejjný versus privátní,
neeziskový koontra ziskov
vý a neform
mální staví proti
p
formáálnímu. Ze sschématu jee patrné,
žee subjekty se navzájem
m prolínají a neexistuje mezi
m nimi striktně
s
vym
mezená hran
nice.

3..2 Klasiffikace NN
NO
Nestáátní nezisko
ové organizaace v ČR dělíme
d
dle právních
p
noorem jejich založení
naa občanská sdružení (OS),
(
nadaace a nadačční fondy, obecně proospěšné spo
olečnosti
(O
OPS) a církevní právniické osoby (CPO). Mů
ůžeme konstatovat, že majoritní postavení
p
z hlediska počtu
p
NNO
O zaujímajíí občanskáá sdružení se zaměřřením na sport a
% všech nesstátních neziskových orrganizací.
těělovýchovu, která tvoří zhruba 88%

14

Tabulka 1: Počet NNO k roku 2010
NNO

Občanská
sdružení

OPS

CPO

Nadace

Nadační
fondy

Celkem

Celkem

72 981

2 004

4 358

455

1 224

81022

Zdroj:
Aktualizovaná
statistika
počtu
NNO
v letech
1990-2010.
In: Neziskovky [online]. Červen 2010 [cit. 2012-01-12]. Dostupné z:
http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_543/fakta_neziskovky-v_statistika-poctuneziskovych-organizaci/
3.2.1 Občanské sdružení
Občanská sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. V tomto
zákoně stojí, že každý občan má právo se svobodně sdružovat, zakládat spolky,
společnosti, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení. Sdružení nabývají statusu právnické
osoby a do jejich činnosti a postavení je možné zasahovat pouze v mezích zákona.
Boukal (2009) charakterizuje občanské sdružení jako sdružení fyzických či
právnických osob za účelem realizace společného zájmu (náboženského, nepolitického,
nepodnikatelského charakteru), které registruje ministerstvo vnitra. Novotný (2004) se
podrobněji zaměřuje na způsob založení občanského sdružení. Toto mohou založit
minimálně tři občané České republiky, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Tito
občané vytvářejí takzvaný přípravný výbor, který vypracovává stanovy a podává návrh
na registraci. Občanská sdružení registruje ministerstvo vnitra na základě předložené
žádosti, k níž je připojeno dvojí vyhotovení stanov. Stanovy by měly obsahovat:
 Název sdružení (název musí obsahovat název „občanské sdružení“ nebo zkratku
„o. s.“)
 Jeho sídlo
 Cíle činnosti
 Orgány sdružení (valná hromada, výbor atd.), způsob ustanovení, stanovení
orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení
 Práva a povinnosti členů sdružení
 Zásady hospodaření
 Ustanovení o organizačních složkách, pokud mají vzniknout
 Podpisy členů přípravného výboru
Zdroj: (Novotný, 2004, s. 86)
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Přesné vymezení jednotlivých bodů stanov je rozhodujícím faktorem pro
úspěšnost registrace daného občanského sdružení. Občanské sdružení, jakožto
nezisková organizace, která nevznikla za účelem podnikatelské nebo jiné výdělečné
činnosti, nemá dle zákona povinnost se registrovat. Nicméně pro komunikaci s úřady a
jinými subjekty je registrace doporučena. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je
valná hromada. V období mezi schůzemi valné hromady řídí činnost sdružení výbor,
který se schází v pravidelných intervalech stanovených valnou hromadou. Sdružení
vede zpravidla jednoduché účetnictví (pokud neprovozuje podnikatelskou činnost nebo
příjmy nepřesahují 3 miliony korun). Občanské sdružení zaniká dobrovolným
rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením, případně pravomocným rozhodnutím
ministerstva vnitra.
3.2.2 Nadace
Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. definuje nadaci jako
účelové sdružení majetku k dosažení obecně prospěšného cíle, které zřizuje právnická
nebo právně způsobilá fyzická osoba. Před samotným založením nadace je nutné, aby si
její zřizovatelé stanovili cíle, které bude tato nadace plnit. Dle zákona by se mělo jednat
o dosahování obecně prospěšných cílů, mezi které můžeme zahrnout například rozvoj
vědy, vzdělanosti, výchovy a tělesné výchovy. Dále ochranu životního prostředí a
mnohé další.
„Nadace slouží především k finanční podpoře těchto obecně prospěšných cílů,
nejde o jejich přímé naplňování, to je posláním dalších právních forem nestátních
neziskových subjektů.“ (Boukal, 2009, s. 47)
Pro vznik a fungování nadace je nutná její registrace u krajského soudu.
Novotný (2004) samotný akt založení podrobněji rozebírá. Podotýká, že je nezbytné
sepsat nadační nebo zřizovací listinu. Základním organizačním dokumentem nadace je
statut. Orgány nadace tvoří správní rada, dozorčí rada a ředitel. Nadace je povinna
vytvářet nadační jmění v minimální výši 500 000 Kč. Nadační forma vylučuje
podnikání (kromě specifických případů). Nadace vede podvojné účetnictví, podléhá
povinnému auditu a zveřejnění výroční zprávy do 30. 6. následujícího roku.
Nadační jmění můžeme charakterizovat jako majetek, jenž nadace vlastní, ale
nemá oprávnění s ním disponovat. Nemůže z něj tedy čerpat prostředky na finanční
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podporu či dary dalším subjektům. Pro chod nadace je tedy nutné, aby disponovala
dostatkem volných prostředků k naplňování cílů ve smyslu svého poslání.
3.2.3 Nadační fond
Stejně tak jako nadace je i nadační fond zřizován na základě zákona o nadacích a
nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Nadační fond by měl sloužit k dosahování obecně
prospěšných cílů, je registrován u krajského soudu a vzniká zápisem do nadačního
rejstříku. Největším rozdílem mezi těmito neziskovými organizacemi je povinná výše
nadačního jmění. Nadační fond není na rozdíl od nadace povinen vytvářet nadační
jmění ve výši 500 000 Kč.
„Nadační fond vede jednoduché účetnictví (Kromě přesahu příjmů nad 3 mil.
Kč), podléhá povinnému auditu (pokud majetek, nebo náklady, nebo výnosy překročí 3
mil. Kč).“ (Novotný, 2004, s. 87)
Boukal (2009) tuto problematiku dále prohlubuje. Tvrdí, že nadační fond je
jinou právnickou osobou, ale vlastní rozdíly ve srovnání s nadací kromě toho, že
nadační fond se nemusí vykázat nadačním jměním, nejsou příliš velké. Nadace mají
podle Boukala výhodu v tom, že stát jim poskytuje určité daňové úlevy (například
úroky z částky uložené na běžném účtu nebo nájmů z nemovitostí, výnosy z cenných
papírů, autorských práv jsou osvobozeny od daně z příjmu).
3.2.4 Obecně prospěšná společnost
Dalším typem právnické formy nestátní neziskové organizace je obecně
prospěšná společnost (o.p.s.), která je vymezena v zákoně č. 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech. Analogicky s výše popsanými typy NNO, také obecně
prospěšná společnost vzniká registrací u krajského soudu. Obecně prospěšná společnost
(dále o.p.s.) je subjektem, jenž působí převážně v oblasti sociální péče, zdravotnictví a
školství. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby. Novotný (2004) vymezuje
o.p.s. jako subjekt poskytující obecně prospěšné služby všem za stejných podmínek. Při
jejím založení je nezbytná zakládací listina. Základním organizačním dokumentem
obecně prospěšné společnosti je statut. Orgány o.p.s. tvoří správní rada, dozorčí rada a
ředitel. Obecně prospěšná společnost není povinna vytvářet základní jmění v konkrétní
minimální výši. O. p. s. vede jednoduché účetnictví.
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3.3 Klasifikace sportovních organizací
Sport se rozvíjí na území dnešní České republiky již od poloviny 18. století.
Postupně docházelo k rozvoji sokolského tělocvičného systému a zakládání prvních
plaveckých, veslařských či fotbalových klubů. O rozvoji sportu ve své publikaci
pojednává Slepičková (2007). Podle jejích historických pramenů k etablování sportu
patřil i vznik a vývoj nejrůznějších formálních organizací, pod jejichž záštitou by se
sport mohl realizovat. Vzniklé organizace měly ve svých počátcích převážně
jednoduchou podobu. Postupně narůstal význam standardizace a centralizace. Roli
v tomto procesu pochopitelně hrála i velikost členské základny. Organizace postupně
směřovaly k více či méně byrokratické podobě, kde výraznou roli hrálo územní
hledisko.
V následujících podkapitolách budou blíže vysvětleny pojmy: zastřešující
sportovní asociace, samostatná sportovní asociace, sportovní kluby a tělocvičné jednoty,
sportovní oddíly a odbory. Jednotlivé organizace byly pro lepší přehlednost uspořádány
hierarchicky dle největšího počtu členů v dané organizaci.
3.3.1 Zastřešující sportovní asociace
Zastřešující sportovní asociace je prvním typem sportovní organizace, kterou
se budeme zabývat. Je důležité zmínit, že zastřešující sportovní asociace může
sdružovat (a zpravidla sdružuje) více samostatných sportovních asociací a má právní
subjektivitu. Základní znaky této organizace spatřují Topinka a Stanjura (2001) v
neomezené druhovosti provozovaných sportů a v oblasti dotací obvykle přímém vztahu
k příslušnému orgánu státní správy, jehož prostřednictvím organizace čerpá dotace ze
státního rozpočtu ČR. Podstatné je také uvést zaměření činnosti zastřešujících
sportovních organizací. Čáslavová (2009) konstatuje, že se tyto organizace zaměřují na
provozování tělovýchovné a sportovní činnosti v oblasti sportu pro všechny,
výkonnostního sportu i v rámci reprezentace ČR. Mají své regionální a krajské orgány a
orgány na úrovni stávajících okresů.
Schéma 2 ilustruje skutečnost, že všechny zastřešující organizace jsou sdruženy
v rámci všesportovního kolegia. Všesportovní kolegium je jakési uskupení bez právní
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suubjektivity, které slouží jako kooordinační orgán
o
ve vztahu k pollitickým strranám a
hnnutím.
Scchéma 2: Zastřešující
Z
í sportovní organizacee

Zddroj: Orgaanizace Těělesné výchhovy a sportu:
s
Občanská sdr
družení ve sportu.
Inn: Univerziita Karlova
a v Prazee - Fakultta tělesné výchovy a sportu [online].
20012-01-10 [cit.
[
2012-02
2-20].
Dostupné z: http://www
h
ment/dvorakk.php
.ftvs.cuni.czz/katedry/kiin/managem
3..3.2 Samoostatná sportovní asocciace
Dalším
m typem sportovní
s
oorganizace je samostaatná sportovvní asociacce. Tyto
orrganizace jssou charaktteristické tíím, že sdru
užují sporto
ovní kluby a ve výjim
mečných
přřípadech i fyzické osoby. Příklladem sam
mostatné sportovní asoociace moh
hou být
prrakticky všechny svazzy sdruženéé v Českém
m svazu tělesné výchoovy (ČSTV
V). Počet
svvazů v ČST
TV k 30. 11.
1 2011 ččiní 73 sdrružených a 23 přidruužených sv
vazů. Ze
sddružených svazů
s
můžeeme zmínitt například český tenisový svaz, český volejbalový
svvaz, český svaz plaveckých sporrtů, český atletický
a
sv
vaz a mnohhé další. Přříkladem
přřidruženéhoo svazu je naapříklad česská šipkováá organizacee.
„Záklladním znak
kem samosttatné sporto
ovní organizzace je druh
uhovost omeezená na
jeeden sport či jednu skupinu
s
spoortů. Dotacce ze státního rozpoččtu zpravidlla čerpá
prrostřednictvvím své zastřešující sp ortovní aso
ociace. Sam
mostatná spoortovní asocciace má
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právní subjektivitu a obvykle vystupuje ve vztahu ke sponzorům, klubům i zahraničním
partnerům jako samostatný subjekt.“ (Topinka, Stanjura, 2001, s. 26)
3.3.3 Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Co do hierarchie je třetím typem sportovní klub (tělovýchovná jednota). Ve
většině případů opět sdružuje provozovatele více sportů a má přímou ekonomickou
vazbu jak na zastřešující sportovní organizaci, tak na jednotlivé samostatné sportovní
organizace (obvykle prostřednictvím svých sportovních oddílů). Pokud čerpá prostředky
ze státního rozpočtu, činí tak ve většině případů podle Topinky a Stanjury (2001)
prostřednictvím zastřešující anebo samostatné sportovní asociace. Ve vztahu k ostatním
veřejným rozpočtům vystupuje již samostatně. Daňové problematice sportovních klubů
se podrobněji věnuje Novotný (2004). Ve své publikaci uvádí, že v České republice se
po roce 1993, kdy vstoupila v platnost nová daňová soustava, sledují u občanských
sdružení příjmy z hlavní a z vedlejší činnosti. Pro hlavní činnosti platí to, že mohou být
daňově osvobozeny, ale pouze v případě, že jsou v souladu se stanovami a jsou
prováděny pro členy klubu. V případě, že je činnost nabízena za poplatek veřejnosti,
jsou řazeny mezi zdaňované příjmy. Z těchto důvodů se stává nezbytností vedení dvou
účetních okruhů. Výdaje lze na základě Novotného poznatků třídit na přímé a nepřímé
dle toho, jak se vztahují ke sportovní činnosti. Mezi přímé výdaje se zahrnují: výdaje na
tělovýchovu a sport, výdaje na soustředění a vzdělávání a na péči o členy. Nepřímé
výdaje nesouvisejí bezpodmínečně se sportem, ale jsou důležité pro fungování
organizace. Řadí se sem výdaje na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení,
investice a ostatní.
Do této chvíle jsme hovořili o sportovních organizacích podle právní formy
založení a fungovaní jako o občanském sdružení. Je nutné v této souvislosti zmínit, že
v případě sportovních klubů je umožněna také jejich existence na bázi obchodní
společnosti (nejčastěji akciové společnosti). Touto právní formou se však práce z titulu
jejího zaměření dále nezabývá.
3.3.4 Sportovní oddíly a odbory
Sportovní oddíl či odbor je nejnižším typem sportovní organizace, jenž existuje
v rámci sportovního klubu. Hlavní rozdíl mezi oddílem a odborem spočívá v tom, že
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sportovní odbory fungují zpravidla u nezávodních sportů (turistika, horolezectví).
Dalším rozdílem je existence organizační struktury. Ač se jedná o strukturu zpravidla
malou a nerozvinutou, můžeme konstatovat, že oddíly (na rozdíl od odborů) takovouto
strukturou disponují. V rámci struktury oddílu existují i vlastní orgány, které zastupují
konkrétní oddíl nejčastěji při komunikaci s mateřským sportovním klubem.
„Základním znakem oddílu nebo odboru je provozování jednoho sportu či jedné
skupiny sportů a ekonomická a právní omezení definovaná obvykle mateřským
sportovním klubem. Naprostá většina finančních prostředků je čerpána prostřednictvím
mateřského sportovního klubu.“ (Topinka, Stanjura, 2001, s. 26)
Pro úplné pochopení můžeme závěrem uvést příklad zařazení TJ Sokol Horní
Počernice – oddíl tenisu do jednotlivých typů sportovních organizací. Zastřešující
asociaci v tomto případě tvoří ČSTV. Samostatnou sportovní asociací bude Český
tenisový svaz. Konkrétním sportovním klubem je TJ Sokol Horní Počernice. Poslední
složkou tohoto členění je sportovní oddíl tenisu TJ Sokol Horní Počernice. Obdobně
bychom mohli postupovat při začlenění například oddílu volejbalu TJ Sokol Horní
Počernice. Zde by ovšem bylo nutné uvést jako samostatnou sportovní asociaci český
volejbalový svaz.

3.4 Financování nestátních neziskových organizací
Každá nezisková organizace potřebuje k naplnění svého poslání finanční zdroje.
Pro získávání těchto zdrojů je nutné zvolit optimální strategii, za kterou je odpovědný
management nebo specializovaný pracovník. Tvorbou strategie rozumíme možnosti
navázání finanční spolupráce se subjekty, které zpravidla nejsou příjemci služeb NNO,
ale chtějí se v jakékoli míře podílet na jejím poslání.
Novotný (2004) zdůrazňuje, že pro neziskovou organizaci je nesmírně důležité,
aby dárci správně pochopili poslání a cíle organizace. Z toho ovšem vyplývá veliký a
nesnadný úkol pro všechny neziskové organizace – dlouhodobé budování a udržování
dárcovské základny. Je nutné rozšiřovat dárcům jejich obzor z hlediska možných
způsobů podpory neziskové organizace, dát jim pocit spoluvlastnictví a důvěry. To pro
organizaci znamená dlouhodobou strategii, která přesahuje rámec roční kampaně, jejímž
účelem bývá jednorázové získání peněz.
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22

seektoru, občanském, prracují v ob lasti sportu
u organizacce různých podob ve smyslu
ekkonomickýcch a právn
ních charakkteristik. Setkáváme
S
uženími,
se s občannskými sdru
naadacemi, fondy i veřejn
ně prospěšnnými organizzacemi.“ (S
Slepičková, 2007, s. 70))
Scchéma4: Víícezdrojovéé financováání tělesné kultury

Zdroj: (Noovotný, 200
00, s. 54)
Již v úvodu této
o práce byllo zmíněno
o členění těělesné kulttury na poh
hybovou
reekreaci, sporrt a tělesnou
u výchovu, které přinášší čtvrté sch
héma. Všechhny uveden
né složky
jsou více či méně
m
závislé na vnější ekonomick
ké podpoře ze
z strany sttátních, krajských či
obbecních rozzpočtů a nemohly
n
byy fungovat bez finanččních prosttředků dom
mácností.
Organizace působící ve
v sféře poohybové reekreace a sportu nakkládají s peeněžními
p
kterré tvoří například výn
nosy z pronnájmu sporttovišť, a
prrostředky z vlastních příjmů,
taaké se zdroji ze soukro
omé sféry, zzískané firemním dárco
ovstvím, poopřípadě naa základě
spponzorské smlouvy.
s
Do
D složky ssport také v minulosti putovalo i určité proccento ze
ziisku Sazky a.s. a jiný
ých loterijníích společn
ností. V důssledku nověě schválenéé novely
looterijního záákona již neebudou tytoo prostředky
y vypláceny
y přímo spoortovním sv
vazům a
kllubům, ale budou
b
směřřovat do obbecních rozp
počtů. Obecc sama potoom zvolí, jeestli tyto
finnance alokuuje zpět do sportu
s
neboo do jiné sfééry.

23

3.4.2 Financování z veřejných rozpočtů
Je možné konstatovat, že financování z veřejných rozpočtů zabezpečují instituce
státní správy (ministerstva) a samosprávy (kraje, města, obce). Nejvyšším druhem
veřejného rozpočtu je státní rozpočet. Dalším typem veřejného rozpočtu je rozpočet
kraje a nejnižším typem je rozpočet města nebo obce. Pro hlubší proniknutí do
problematiky

financování

občanských

sdružení

z veřejných

zdrojů

uvádíme

charakteristiku veřejného sektoru v pojetí Tetřevové (2009). Ten podle její definice
představuje část národního hospodářství, která se vyznačuje šesti charakteristickými
rysy: jedná se o sektor netržní, který má neziskový charakter. Hlavním cílem subjektů
není dosažení zisku, ale dosažení užitku při respektování kritérií hospodárnosti a
účelnosti. Veřejný sektor je financován z veřejných rozpočtů a je řízen a spravován
veřejnou správou. Tento sektor podléhá veřejné kontrole, v jeho rámci se rozhoduje
veřejnou volbou. Topinka a Stanjura (2001) operují s termínem veřejný sektor v širším
a užším slova smyslu. V užším slova smyslu se veřejnými rozpočty míní pouze
hospodaření ústředních orgánů státní správy a orgánů samosprávy. V praxi se na
základě tvrzení autorů však daleko častěji používá pojem veřejných rozpočtů v širším
slova smyslu, který kromě těchto orgánů zahrnuje rovněž hospodaření organizačních
složek státu a příspěvkových organizací přímo napojených na rozpočet.
3.4.2.1 Financování sportu ze státního rozpočtu
Nejčastější způsob pomoci vlády občanským sdružením ve sportu je
prostřednictvím dotací či příspěvků ze státního rozpočtu. Největším rozdílem mezi
dotací a příspěvkem je naplnění účelu investice. V případě čerpání dotace je nutné
doložit přehled o čerpání a použití prostředků, případně vrátit nevyužité prostředky.
Jedná-li se o příspěvek, tato podmínka odpadá. V této souvislosti musíme zmínit, že
čerpání dotací prostřednictvím občanských sdružení ve sportu je mnohem častější
alternativou než čerpání příspěvků. V současné době rozlišujeme dva typy účelových
dotací – neinvestiční a investiční.
„O dotaci může žádat pouze platně zaregistrované občanské sdružení s hlavní
činností v tělovýchově a sportu s působností v minimálně 10 - ti krajích České
republiky a musí mít vypořádané závazky vůči státu. Systém funguje tak, že
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vypíše grantový program pro
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daný rok, který je zveřejněn na internetu. TJ a SK podávají žádosti na svoje zastřešující
organizace, které provedou první selekci a zašlou formulář na MŠMT. Klíčem pro
rozdělení (alokaci) peněz je evidovaná hodnota majetku a počet členů jednotlivých
zastřešujících organizací.“ (Novotný, 2009, s. 49)
Stát v současné době vypomáhá osmi programy neinvestičních dotací. První tři
programy se zabývají podporou státní sportovní reprezentace a talentů. Zbylých pět
programů je zaměřeno na Sport pro všechny.
 Program I. Státní reprezentace
 Program II. Sportovní centra mládeže
 Program III. Sportovní talent
 Program IV. Sportovní třídy
 Program V. Národní program rozvoje sportu pro všechny
 Program VI. Sport a škola
 Program VII. Sport zdravotně postižených
 Program VIII. Údržba a provoz materiálně - technické základny sportu
(MTZ)
Zdroj: (Novotný, 2009, s. 50)
Z hlediska investičních dotací je zcela stěžejní program číslo: 233510 pro
Podporu rozvoje a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy (dále
MTZ). Novotný (2009) upozorňuje, že v roce 2003 došlo k vytvoření dvou
podprogramů:


233512 na podporu rozvoje a obnovy MTZ sportovních organizací



233513 na podporu rozvoje a obnovy MTZ sportovní reprezentace

Novotný (2009) následně uvádí, že v programu prvním se jedná o dotace na
zlepšení obecné vybavenosti sportovních a tělovýchovných zařízení v oblasti sportu pro
všechny. Jedná se zde o doplňování a zlepšování občanské vybavenosti sídel. Co do
svého objemu vymezuje Novotný druhý program jako podstatně menší a přidělené
investice jsou věnovány na zlepšení podmínek tam, kde se připravuje sportovní
reprezentace a talenty.
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provozní, kde je neustále vykazován průběžný nárůst, než do oblasti investiční, jež
opisuje schválené a realizované velké investiční projekty.
3.4.3 Financování z podnikatelských (soukromých, neveřejných) zdrojů
Financování ze soukromých zdrojů je dalším typem peněžního zajištění NNO.
Financování z neveřejných zdrojů poskytují individuální dárci, firemní dárci, nadace,
sponzoři. V této souvislosti je na místě definovat podnikatelský sektor.
„Podnikatelský sektor tvoří souhrn podnikatelských subjektů, rovněž lze hovořit
o souboru podniků, neboť podnik představuje instituci, která vznikla k výkonu
podnikatelské činnosti. Podnikatelský sektor významně působí na neziskový sektor
domácností, kdy v důsledku tvorby pracovních míst ovlivňuje míru nezaměstnanosti
v regionu, výši příjmů obyvatel a tedy i jejich koupěschopnou poptávku.
Nezanedbatelný vliv má i na neziskový soukromý sektor, a to díky sponzoringu
neziskových organizací.“ (Tetřevová, 2009, s. 45)
3.4.3.1 Individuální dárcovství
Boukal (2009) hovoří o individuálním dárcovství jako o zásadní oblasti, která
musí být strategicky pokryta. Vedení nestátní neziskové organizace musí průběžně
zvažovat formu oslovení veřejnosti tak, aby se z ní stala tzv. „sympatizující veřejnost“.
Citlivou otázkou jsou vždy databáze jmen, která jsou oslovována. Boukal v této
souvislosti zmiňuje, že nestátní nezisková organizace musí vždy postupovat v souladu
se zákonem o ochraně osobních dat 177/2001 Sb.
Pro získání individuálních darů je možné využívat mnoho postupů, které se
pokusíme stručně vymezit.
Oslovení za účelem získání prvních darů
V tomto případě volí nezisková organizace nejčastěji strategii plošného oslovení
potenciálních dárců. Nejběžnější formou přímého oslovení bývá osobní dopis.
Oslovení za účelem získání opakovaných darů (adresné žádosti o dar)
Nezisková organizace by měla do užších databází organizace zařazovat
individuální dárce, kteří pozitivně reagovali na oslovení za účelem prvního daru. Právě
tito individuální dárci jsou pro organizaci nejperspektivnější z hlediska potenciální
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dlouhodobé spolupráce. S těmito dárci by měla organizace zůstat v co nejtěsnějším
kontaktu. Příkladem může být pozvání na akce pořádané neziskovou organizací, či
zaslání vyúčtování výroční zprávy včetně svěřených darů.
Pravidelné dary (inkasní příkazy, trvalé příkazy)
Pravidelné dary znamenají nejužší možnou formu spolupráce mezi neziskovou
organizací a individuálním dárcem, která se realizuje nejčastěji převodem částky z účtu
na účet. Zadaný trvalý příkaz ruší dárce jen ve velmi vážných případech (zneužití daru,
ztráta důvěry), kterým může NNO včas předcházet zejména pravidelnou komunikací
s dárcem.
3.4.3.2 Veřejné sbírky
Veřejná sbírka je zákonem o veřejných sbírkách 117/2001 Sb., vymezena jako
„získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného
okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména
humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělávání, tělovýchovy nebo sportu, nebo
ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.“ (Zákon o veřejných
sbírkách)
Nezisková organizace musí respektovat a zachovat specifické rysy veřejné
sbírky. Prvním rysem je okruh přispěvatelů. Musí být neurčitý, tedy nesmí být znám
předem. Dalším aspektem veřejné sbírky je její veřejně prospěšný účel. Posledním
bodem, který musí NNO dodržet je transparentnost a kvantitativní vyhodnocení veřejné
sbírky. Vyhodnocení realizujeme pomocí hrubého výtěžku, nákladů spojených
s konáním sbírky a čistého výtěžku.
3.4.3.3 Příjmy z loterií a her
„Příjmy dosažené z loterií a her jsou možností získání finančních prostředků,
která je pro nestátní neziskové organizace dosažitelná na základě speciálního zákona,
konkrétně podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách č. 202/1990 Sb. Tento
zákon stanovuje, že stanovené procento výtěžku z loterie musí být použito na veřejně
prospěšný účel uvedený v povolení loterie.“ (Boukal, 2009, s. 90)
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3.4.3.4 Firemní dárcovství
Dalším typem financování nestátní neziskové organizace je prostřednictvím
firemního dárcovství. Spolupráce s firmami je pro neziskovou organizaci stěžejní a
musí se jí věnovat maximální pozornost. Navázání potenciální spolupráce je velmi
obtížné, management NNO proto musí studovat faktory, které jsou příčinou úspěšné či
neúspěšné spolupráce.
„U každého podniku se setkáváme s chápáním spolupráce s NNO jako součástí
reklamy, jako cesty vedoucí k daňovým úlevám, jako prostředku k uspokojení ředitele
podniku. Objevuje se potřeba investovat volné finance, u některých podniků je naopak
spolupráce s NNO již součástí tradice, vychází z víry zúčastněných atd.“ (Boukal, 2009,
s. 90)
3.4.3.5 Sponzoring
Poslední možností získání finančních zdrojů pro NNO je sponzoring. Jedná se o
takovou formu spolupráce, kdy podnikatelský subjekt požaduje od NNO za svou
podporu určitou protislužbu. Touto protislužbou se rozumí zejména zviditelnění
sponzora, který považuje sponzoring za součást své marketingové strategie. Jde
například o zobrazení firemního loga na internetových stránkách, produktech, budovách
či sportovištích NNO. Vztah obou subjektů – sponzora a sponzorovaného je vytvořen na
základě sponzorské smlouvy. Hlavní smysl sponzoringu je podle Boukala (2009) to, aby
jméno sponzora vešlo v co nejširší podvědomí a z informované veřejnosti se stali
zákazníci. Z tohoto důvodu se sponzoring uplatňuje zejména v oblasti sportu.
3.4.4 Financování sportu ze soukromých zdrojů
Předcházející

podkapitoly

byly

věnovány

financování

ze

soukromých

(neveřejných) zdrojů, které bylo možné zobecnit pro všechny nestátní neziskové
organizace (tedy i pro TJ a SK). Následující podkapitola se bude konkrétně zabývat
pouze financováním sportu ze soukromých zdrojů. Nejvyužívanějšími variantami
financování sportu ze soukromých zdrojů jsou prostřednictvím sponzoringu, darů a
příjmů z loterií a her.
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Sazka a.s.
Nejvýznamnější finanční zdroj ze sázkových her pochází i v současnosti
z rozdělení disponibilního zisku Sazka a.s. Aktuální situace je však velmi
problematická. Podpora sportu ze zdrojů Sazky se v důsledku enormně vysokého
finančního zatížení ze splátek úvěru na pořízení a provoz Sazka (dnes O2) arény stále
snižuje. Problémem není pouze enormní výše dluhu, ale zejména nezaplněnost haly,
jejíž vytíženost by měla být výrazně vyšší. Nejzásadnější problém pro samotné kluby je
spatřován ve schválení novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, která mění způsob rozdělení finančních prostředků ze zisku loterijních a
sázkových společností. Tyto prostředky dříve putovaly přímou cestou do zastřešujících
organizací a svazů, nově však významná část těchto prostředků směřuje do krajských
rozpočtů. V současné době sportovní funkcionáři ztratili moc a kontrolu nad
rozmístěním financí ze sázkových her a záleží na samotných zastupitelích, do jaké sféry
budou finanční prostředky směřovat. Dopis od přestavitelů ČSTV a ČOV k řešení
situace ohledně nového loterijního zákona je uveden v příloze č. 1.
Sponzoring, dary
Pro upřesnění ještě jednou zmíníme rozdíl mezi darováním a sponzoringem.
Zjednodušeně je možné prohlásit, že dárce (na rozdíl od sponzora) neočekává za svůj
dar žádnou protislužbu. V praxi se též hojně setkáváme s pojmem „sponzorský dar“,
tento pojem nemá s klasickým sponzorováním nic společného, což se pokusíme níže
dokázat.
„Darování je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo
v souvislosti s daňovým úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou nemovitosti a
movitý majetek i jiný majetkový prospěch. Dárce neočekává za dar protihodnotu
(protivýkony) a obdarovaný tuto hodnotu neposkytuje.“ (Čáslavová, 2009)
Topinka (2007) varuje v této souvislosti před jednáním, které by mohlo být
spojené s obcházením zákona. Vychází z reality bezúplatnosti, jako základního znaku
darování, který však bývá v praxi často porušován. Například tím, bude-li na akci
pořádané TJ či SK viditelně umístěné logo dárce. Právě v takovém případě již hovoříme
o sponzorování a mohlo by pro klub dojít k překlasifikaci a doměření daně.
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Výše naznačené schéma je zobecněním všech zdrojů, které se využívají
k financování sportovní sféry ze soukromých zdrojů. O tom, který prvek je zastoupen
v konkrétní složce sportovní činnosti, rozhoduje zpravidla úroveň prováděného sportu.
Pokud budeme hovořit například o sportu pro všechny, budou dominantní úlohu plnit
především výdaje rodin, místních rozpočtů a částečně i státního rozpočtu. V případě
vrcholového sportu budou hrát roli především poplatky za televizní práva, příjmy
z reklamy a sponzorská podpora velkých podniků.
3.4.5 Financování z vlastní činnosti (samofinancování)
Další možností získávání finančních prostředků pro nestátní neziskovou
organizaci je možné realizovat prostřednictvím financování z vlastní činnosti. Tento
způsob je pro činnost NNO stále důležitější, nabývá na významu a mnohem častěji bývá
diskutován.
„Samofinancování předpokládá vlastní činnost NNO, resp. vlastní podnikání
NNO. NNO využívající samofinancování se nesoustředí „jen“ na realizaci svého
poslání, ale prostřednictvím dalších často podnikatelských činností si sama zajišťuje i
prostředky k realizaci tohoto poslání. Samofinancování úzce souvisí s podnikáním,
které vychází z poslání NNO.“ (Novotný, 2004, s. 112)
Porovnání hlavních cílů a zásad mezi neziskovou organizací a podnikatelskou
organizací přináší tabulka číslo 2. Nezisková organizace se snaží předně naplnit svoje
poslání a mít vyrovnaný rozpočet beze ztrát. Případný zisk NNO reinvestuje. Na druhé
straně podnikatelské organizaci jde především o maximalizaci zisku, který se následně
přerozdělí mezi akcionáře.
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jednotlivých sportovních odvětví (jsou-li více nebo méně finančně náročné).“ (Novotný,
2009, s. 57)
Stanovení plateb za poskytované služby
Sportovní klub má možnost v rámci samofinancování zpoplatnit některé své
činnosti, jako je např. pronájem sportovišť, zpoplatněním trenérských služeb atd.
„Tímto způsobem lze získat mnohem více prostředků, než v případě členských
příspěvků, je ale nutno počítat s mnohem větší náročností na čas. Klub také musí mít
odborníky, které zvolenou zpoplatněnou činnost zajistí v nejvyšší možné kvalitě.
Zpoplatnění činnosti, která byla dříve poskytována zadarmo, může také způsobit odliv
dosavadních klientů, pokud mají možnost přejít jinam.“ (Boukal, 2009, s. 95)
Vstupné ze sportovních akcí
Dalším hojně využívaným zdrojem sloužící k samofinancování klubu či
tělovýchovné jednoty jsou příjmy ze vstupného. V našich poměrech je vstupné vybíráno
zpravidla u kolektivních sportů, například kopané, ledního hokeje, basketbalu atd. Výše
ceny vstupenek (a tedy i výše příjmů) je nejvíce odvislá od úrovně soutěže, která se
hraje.
Na otázku zdanění příjmů ze vstupného odpovídá ve své publikaci Novotný
(2009). Na základě jeho poznatků vstupné podléhá zdanění, tudíž je pro malé vesnické
kluby vhodné využívat principu dobrovolného vstupného. Tímto krokem se vstupné
dostává do kategorie darů, kde pro něj existuje možnost daňového osvobození.
Startovné
Startovné bývá využíváno nejčastěji u individuálních sportů (tenis, squash, golf
atd.) nebo na několikadenních turnajích družstev (volejbalový turnaj Dřevěnice). Tento
peněžní příjem slouží k organizátorovi k pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce.
Drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty
Podle Novotného (2009) je v českých podmínkách tato komerční aktivita
hospodářsky zajímavá jen u nejpopulárnějších sportů a klubů v kopané a ledním hokeji.
Komerční úspěch je založen na dlouhodobé tradici a úrovni soutěže jakou klubové
družstvo hraje. Hojně se využívá i při pořádání sportovních akcí jako jsou mistrovství
světa a Evropy.
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Nájemné z klubových zařízení
V našich podmínkách se jedná o další typický zdroj příjmu TJ a SK, které jsou
ve 2/3 případů majiteli všech sportovních zařízení. Příjmy z pronájmů jsou velice
hodnotným zdrojem příjmů sportovního klubu. Pokud organizace disponuje hmotným či
nehmotným majetkem (budovou, halou, automobilem), který momentálně nepotřebuje
ke své činnosti nebo maximálně nevyužívá jejich kapacitu, může ho pronajmout. Na
možná úskalí tohoto typu samofinancování upozorňuje Novotný (2004). Zdůrazňuje, že
je podstatné pozorně zvážit, komu svůj majetek organizace pronajímá (zda jde o
seriózního a solventního partnera). Koncepce smlouvy musí být exaktní, aby nájemce
nemohl provozovat např. činnost, která by poškozovala dobré jméno SK či TJ.
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METODOLOGIE
Mezi nejdůležitější metody, které byly v této práci použity, patři popisná analýza

(analýza dokumentů), metoda rozhovoru (interview) a SWOT analýza zaměřená na
financování. Většina informací byla získána ze sekundárních dat. Pro teoretická
východiska bylo použito odborných dokumentací věnujících se této problematice, dále
pak statistických dat z ČSTV, MŠMT a právních předpisů z jednotlivých zákoníků.
SWOT analýza vychází z rozhovorů s představiteli klubu, studia sekundárních dat a
výsledků popisné analýzy.

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 operuje právě s těmito daty. 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 uvádí Hendl (2008) 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 použita jako doplněk k poznatkům získaných při rozhovorech

a to jak v kapitole teoretická východiska, tak i v analytické části, kde byla využita
zejména při studování rozpočtů v jednotlivých letech.

4.2 Rozhovor
„Hlavní skupinu metod sběru dat v empirickém výzkumu tvoří naslouchání
vyprávění, kladení otázek lidem a získávání odpovědí. Dotazování obecně zahrnuje
různé typy rozhovorů, dotazníků, škál a testů.“ (Hendl, 2008)
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Rozhovor lze jako formu komunikace dělit z několika možných uhlů pohledu.
Rozlišujeme mezi rozhovory formálními a neformálními, strukturovanými a
nestrukturovanými. Pro potřeby této práce bylo použito formálních i neformálních
rozhovorů. Hendl (2008) říká, že neformální rozhovor se spoléhá na spontánní
generování otázek v přirozeném průběhu interakce. Rozhodující podíl na dotazování
mělo osobní dotazování, které bylo doplněno dotazováním prostřednictvím e-mailu.
Podle Přibové (1996) je osobní dotazování založeno na přímé komunikaci s
respondentem tváří v tvář. Mezi jeho přednosti patří, že existuje zpětná vazba mezi
tazatelem a respondentem, takže je možné motivovat respondenta k odpovědím.
U otevřených otázek, které byly převážně použity, má tazatel možnost
podněcovat respondenta k co nejobsáhlejší odpovědi. Dále je možné položit doplňující
otázku a v neposlední řadě je zde prostor pro opětovné vysvětlení problematiky. Na
druhé straně je tato metoda výrazně časově náročná a nákladná a je proto stěžejní, aby
obě strany byly na rozhovor náležitě připraveny. Z tohoto důvodu bylo v této práci
použito zejména strukturovaného rozhovoru, spojeného s přípravou struktury otázek a
alespoň částečné znalosti problematiky.

4.3 SWOT analýza
SWOT analýzu vymezují Kotler a Keller (2007) jako celkovou analýzu silných a
slabých stránek, hrozeb a příležitostí společnosti, která zahrnuje monitorování interního
a externího prostředí.
Účelem analýzy je posouzení vnitřních předpokladů firmy (konkrétně TJ Sokol
Horní Počernice) k naplnění určitého záměru pomocí rozboru silných a slabých stránek.
Současně je nutné provést také analýzu vnějšího prostředí, abychom zjistili příležitosti a
hrozby vyskytující se na trhu. Příležitost je významná vnější situace, která může mít
pozitivní vliv na realizaci záměru, hrozby představují naopak možné negativní dopady
vnějšího prostředí. Silné stránky jsou zdroje, dovednosti, pozitivní potenciál a veškeré
výhody, jimiž klub disponuje. Slabé stránky představují omezení, nedostatky a další
negativní faktory předznamenávající možné problémy nebo ohrožení záměru.
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Samotná SWOT analýza byla vytvořena na základě rozhovorů s představiteli
tělovýchovné jednoty, studia sekundárních dat a výsledků popisné analýzy a
v neposlední řadě vlastních zkušeností a poznatků nabytých v problematice financování
TJ Sokol Horní Počernice.
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ANALYTICKÁ ČÁST
Problematika financování TJ nebyla zvolena náhodně. Důsledkem přetrvávající

snahy státu, ale i soukromých subjektů o politiku co možná největších úspor, je problém
se sháněním finančních prostředků aktuální i ve sportovním prostředí. Jednotlivé
sportovní kluby, a to zejména kluby na bázi neziskových organizací se potýkají
s neustálým snižováním dotací a příspěvků ze strany státu, krajů, celků územní
samosprávy a mnohých dalších.
Tato část bakalářské práce se soustředí na hospodaření TJ Sokol Horní
Počernice. Porovnává příjmy a výdaje, které má TJ k dispozici a snaží se zmapovat
jejich toky (odkud pocházejí a kam plynou). Před porovnáním samotných sekundárních
dat (rozpočtů, příjmů, výdajů a mnohých dalších), týkajících se hospodaření TJ Sokol
Horní Počernice bude nutné stručně zmapovat historii této tělocvičné jednoty. Pro lepší
pochopení souvislostí však nemůžeme vynechat historii samotného Sokola.

5.1 Historie Sokola
Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v
šedesátých letech 19. století z iniciativy Dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.
Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena za účasti předních
českých vlastenců 16. února 1862.
Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými válkami (1918 - 1938), kdy se stal
milionovou organizací. Svépomocí budované sokolovny vznikaly i v malých obcích.
Sokolští závodníci reprezentovali úspěšně ČSR na olympiádách a mezinárodních
přeborech. Vyvrcholením činnosti se staly všesokolské slety.
Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se nepohodlným pro všechny totalitní
režimy našich dějin. Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, podruhé jej krutě
rozprášili nacisté v roce 1941 a potřetí jej pohltila "sjednocená tělovýchova" po roce
1948. Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace a teprve v lednu 1990
byl vzkříšen - již počtvrté - k novému životu. Nová éra Sokola nezačala lehce. Musel
bojovat o navrácení svého majetku a zažívá i problémy generační. Dnes sdružuje Česká
obec sokolská (dále jen ČOS) zhruba 1100 jednot a 190 000 členů.
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5.1.1 Organizační struktura Sokola
Česká obec sokolská má tyto organizační stupně:
1. Tělocvičné jednoty Sokol
2. Sokolské župy
3. ČOS
Organizačními jednotkami s právní subjektivitou jsou župy a jednoty.
Organizační jednotky jsou právnické osoby. Jednota je základní organizační jednotkou
ČOS. Název jednoty začíná slovy Tělocvičná jednota Sokol (ve zkratce TJ Sokol), za
nimiž následuje místopisné označení jednoty. Mezi orgány jednoty patří valná hromada
jednoty, výbor jednoty a kontrolní komise jednoty, respektive člen pověřený kontrolou.
Tělocvičné jednoty Sokol jsou dnes sdruženy do 42 sokolských žup. Župa je sdružení
jednot v rámci příslušného kraje a utváří se z podnětu jednot v kraji nebo z podnětu
ČOS. Orgány župy tvoří valná hromada župy, výbor župy, předsednictvo výboru župy a
kontrolní komise župy. Vyslanci zvolení na valných hromadách žup tvoří výbor ČOS,
ten ze svého středu volí starostu ČOS, místostarosty, jednatele a další členy
předsednictva ČOS. Členy předsednictva jsou rovněž náčelník a náčelnice ČOS,
předseda odboru sportu ČOS a vzdělavatel ČOS, kteří jsou zvoleni odbornými útvary.
Předsednictvo ČOS je 13 členné. Nejvyšším orgánem ČOS je sjezd ČOS, který se koná
jednou za tři roky. Dvakrát do roka zasedá výbor ČOS, který schvaluje zásadní
materiály (rozpočet, výsledky hospodaření a mnohé další). Statutárním orgánem ČOS je
předsednictvo výboru ČOS.
Zdroj: Historie Sokola. In: Česká Obec Sokolská [online]. 2007 [cit. 2011-11-02].
Dostupné z: http://www.sokol-cos.cz/COS/testwww.nsf/pages/historie-sokola-F6EA

5.2 Historie TJ Sokol Horní Počernice
Tělocvičná jednota v Horních Počernicích byla založena 3. 9. roku 1905 a byla
zařazena do IV. župy Barákovy. Zakládalo ji 16 členů v hostinci „Na Kovárně“, kde
měli shodou okolností později sokolové vyhrazenou dvakrát v týdnu cvičební místnost.
Výběr členských příspěvků ani zdaleka nestačil na vybavení místnosti potřebným
nářadím. Díky značné pomoci ve formě finančních a věcných darů z okolních jednot
bylo možné zakoupit první nářadí a náčiní a započala se cvičit gymnastická cvičení
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(prostná, bradla, hrazda). V roce 1906 začíná v rámci jednoty cvičit žactvo a dorost.
V letech 1908 – 1912 došlo k založení vzdělávacího, zábavního, divadelního a
pěveckého odboru. Všechny tyto odbory sloužily k opatření finančních zdrojů na
činnost. Již od roku 1907 se cvičenci z Horních Počernic pravidelně zúčastňují sletů.
V roce 1916 dochází v důsledku první světové války k rozpuštění ČOS a
Sokolského svazu. Na počátku roku 1919 dochází k opětovnému započetí cvičení a ještě
téhož roku se zakládá ženský odbor. Za velkého fyzického i finančního vypjetí členů
dochází v roce 1924 k zakoupení pozemků pro stavbu tělocvičny a letního sportoviště.
K otevření letního cvičiště s tenisovým dvorcem dochází v roce 1928, výstavba
tělocvičny je ukončena o tři roky později. Touto dobou fungují v rámci jednoty (mimo
odboru gymnastiky) také oddíly atletiky, odbíjené, košíkové, kopané, tenisu, házené a
zimních sportů (hokej, lyžování, bruslení). S počátkem druhé světové války dochází
k podstatnému okamžiku v počernickém Sokole - a sice k založení Hockey clubu Horní
Počernice, jako jakési náhrady za Sokol. Ten byl v roce 1941 zrušen. Činovníci Hockey
clubu (dále HC) se zasadili o rozšíření stanov, díky kterému mohly být v rámci HC
provozovány tyto sporty: odbíjená, košíková, atletika, stolní tenis a pozemní hokej. Po
skončení války dochází k likvidaci HC, jehož funkcionáři přechází zpět do Sokola.
Tělovýchovné a sportovní organizace se vrací zpět ke své bývalé činnosti. V roce 1951
zaniká v TJ Sokol Horní Počernice funkce náčelníka, veškerou agendu řídí výbor TJ.
V období normalizace byl Sokol zakázán a sportovní činnost v Horních
Počernicích byla vykonávána v dobrovolných sportovních organizacích (DSO). Dle
jednotlivých sektorů DSO nesly názvy: Spartak, Slavoj, Slovan, Jiskra atd. Na vesnicích
nesly i nadále název Sokol. V Horních Počernicích došlo k přejmenování Sokola na
DSO Slavoj Horní Počernice. V 70. a 80. letech dochází v Horních Počernicích
k masívnímu úpadku sportovní činnosti a odlivu členů, zejména potom v oblasti
všestrannostních, gymnastických a atletických disciplín. Na druhé straně v oblasti
týmových sportů dosahovaly Horní Počernice velmi dobrých výsledků, obzvláště díky
fotbalovému týmu Xaverov. V roce 1972 dochází k mohutné přestavbě původní
tělocvičny, která slouží TJ Sokol Horní Počernice dodnes. Po pádu komunistického
režimu se v roce 1990 název opět mění na TJ Sokol Horní Počernice a dochází ke
„znovuoživení“ řady sportovních činností. V roce 2002 došlo k rozsáhlým neshodám
naší TJ s mateřskou organizací (ČOS) v ekonomických, právních a majetkových
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Zdroj: Kronika TJ Sokkol Horní Počernice

G
Graf 1: Počeet členů TJ v jednotlivvých oddíleech

Zdroj:
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schvaluje zprávy jednoty o činnosti a hospodaření za uplynulý rok včetně zprávy o
majetkových pohybech. Rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje plán
činnosti a rozpočet na příští období a zprávu kontrolní komise jednoty. Valná hromada
má hlavní podíl na rozhodování o zásadních otázkách hospodaření jednoty.
Výkonný výbor - je statutárním orgánem jednoty. Přímo se zodpovídá valné
hromadě jednoty. Řídí činnost tělovýchovné jednoty v období mezi valnými
hromadami. Výkonný výbor zejména zajišťuje plnění usnesení valné hromady. Dalším
úkolem je navrhování konkrétních opatření v hospodaření jednoty, sestavení návrhu
rozpočtu a plánu činnosti. Výbor také zřizuje a ruší podle potřeby odbory, sbory,
sportovní oddíly a komise (např. disciplinární a smírčí). Volí a jmenuje, pokud není ve
stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje jejich činnost. Dalším jeho úkolem je
posouzení ohledně přijetí, vyškrtnutí či vyloučení člena jednoty. Svolává valnou
hromadu jednoty a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém hospodaření v
uplynulém roce.
Kontrolní komise - je orgán, který má za úkol sledovat hospodaření s majetkem
tělovýchovné jednoty. Výsledky své činnosti prezentuje při zasedání valné hromady.
Zdroj: Stanovy TJ Sokol Horní Počernice, viz příloha č. 2

5.3 Rozpočet TJ Sokol Horní Počernice
Při pohledu na jakýkoli rozpočet musíme rozlišovat dvě strany. Stranu příjmů a
výdajů, respektive výnosů a nákladů. Těmito stranami disponuje jak státní a krajský, tak
například i podnikový rozpočet. Naprosto totožná situace panuje i v případě rozpočtu TJ
Sokol Horní Počernice. Zásadní rozdíl je zejména v jednotlivých složkách příjmů a
výdajů, v jejich struktuře. Je pochopitelné, že jednotlivé finanční hodnoty se budou klub
od klubu, podnik od podniku či kraj od kraje měnit. Rozsah finančních prostředků bude
mimo jiné záviset na velikosti dané organizace a počtu jejích členů. V tomto případě
platí přímá úměra, tedy čím je organizace mohutnější, tím větší počet finančních
prostředků přes ni bude protékat a naopak.
Návrh rozpočtu předkládá výkonný výbor, který vytváří rozpočet vždy
minimálně rok předem. To znamená, že rozpočet na rok 2012 musí být připraven
minimálně k 31. 12. 2011. Samotný rozpočet je potom předložen ke schválení valné
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hromadě jednoty. Výše zmíněné údaje vychází z předpokladu, že hovoříme o běžném
kalendářním roce. U sportovních klubů dochází jen velice zřídka k sestavování rozpočtu
na tzv. hospodářský rok. Hospodářský rok začíná vždy prvním dnem libovolného
měsíce. V praxi je užitečný zejména pro školy, subjekty působící v zemědělství a
mnohé další. Ve sportovním prostředí je varianta hospodářského roku výhodná zejména
pro nově vznikající kluby v průběhu roku.
5.3.1 Položky rozpočtu TJ Sokol Horní Počernice
Jak již bylo výše popsáno, je nutné na rozpočet nahlížet ze dvou stran – příjmové
a výdajové. Jednotlivé položky příjmů a výdajů budou podrobněji popsány
v následujících podkapitolách.
5.3.1.1 Příjmy TJ Sokol Horní Počernice
a)

Členské příspěvky
Povinností každého člena, který má zájem v daném roce provozovat sportovní

činnost v rámci TJ je úhrada členských příspěvků. Jedná se o velmi významný zdroj
příjmů, kterým TJ disponuje. Příspěvky se v TJ Sokol Horní Počernice skládají ze dvou
částí:


Členské příspěvky – jejich výše je pevně stanovena a odvádí se
tělovýchovné jednotě, o jejich alokaci rozhoduje výkonný výbor TJ. Roční
členské příspěvky jsou stanoveny na 480 Kč pro dospělého, děti a důchodci
hradí 360 Kč.



Oddílové příspěvky - jejich výši stanovuje výbor každého oddílu samostatně.
S vybranými finančními prostředky nakládá opět každý soubor samostatně, o
jejich alokaci rozhoduje výbor oddílu. Příspěvky jsou jediným příjmem
oddílu. Veškeré transakce probíhají přes tělovýchovnou jednotu. Ta žádá o
granty a dotace, inkasuje a následně přerozděluje příjmy ze sponzoringu,
darování a provozní a hospodářské činnosti. Na druhou stranu hradí jednota
oddílům veškeré provozní náklady, mzdy správců a jiných osob, pojištění
sportovišť, startovné v soutěžích a mnohé další.
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Tabulka 3: Výše
V
oddílo
ových přísp
pěvků na ossobu v Kč
Oddíl
O
Bassketbal
T
Tenis
Gym
mnastika
Stollní tenis
Trriatlon
Sport pro
p všechny
y
Noohejbal
Voolejbal

Přříspěvky do
ospělí
2 420
1 860
1 860
540
540
540
860
860

Příspěvky děti a důch
hodci
1 560
1 040
1 040
320
320
320
540
540
Zdroj : vlastní zprracování

Z výšše uvedené tabulky vvyplývá, že výše přísp
pěvků jednnotlivých oddílů
o
je
neerovnoměrnná. Nejvíce peněžníchh prostředků
ů na příspěvky musí vynaložit členové
odddílu baskettbalu, gymn
nastiky a tennisu. Hlavn
ní příčinnou
u je fakt, že členové baasketbalu
a gymnastikyy mají v ceeně příspěvkků jako jed
diní zahrnutty i poplatkky za trenérry. Výše
přříspěvků u tenistů
t
vyplývá hlavně z vysokých
h provozních
h nákladů nna tenisový areál, ke
ktterým je nuutné oproti jiným oddíílům přičístt náklady na
n vodu pottřebnou ke kropení
kuurtů, každorroční úpravu
u dvorců poo zimě, nák
klady na antu
uku, nutnosst hradit sprrávce jen
prro tento arreál a mno
ohé další. V
Všechny ostatní oddíly využívaj
ají zejména prostor
těělocvičny a přilehlého volejbalovéého, respek
ktive fotbalo
ového hřištěě, proto i přříspěvky
hrradí nižší.
G
Graf 2: Výšee oddílovýcch příspěvk
ků
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Zdroj : vlastní zprracování
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b) Granty a dotace MČ Praha 20
Další důležitý příjem TJ tvoří granty a dotace z městské části. Tělovýchovná
jednota nejprve vypracuje projekt, který odesílá městské části k posouzení. Zastupitelé
městské části na základě kvality vypracovaného projektu rozhodují o tom, zda bude
grant udělen a vyplacen. O grant je žádáno prostřednistvím celé TJ (nikoli samostatného
oddílu). V případě jeho udělení putuje finanční příspěvek skrze jednotu konkrétnímu
oddílu. Nejvíce dotací bývá obecně vypláceno na začátku roku, kdy v rozpočtu městské
části zpravidla figurují volné prostředky. Praha 20 vypisuje granty na sportovní činnost,
která se týká zejména rozvoje mládeže. V tomto kontextu je nutné zmínit, že velkou roli
mohou hrát i sympatie starostů a zastupitelů ke sportu. Na místě je také zdůraznit, že
všechny vyplacené granty je nutné „proinvestovat“ a vést ohledně čerpání řádnou účetní
dokumentaci. V momentě, kdy by TJ z grantu či dotace zbyly nevyužité prostředky,
musely by tyto být vráceny zpět MČ. Nesmíme opomenout také dotace od Prahy 14.
Horní Počernice sice teritoriálně spadají již k Praze 20, nicméně bezprostředně sousedí
s Prahou 14, která pravidelně využívá počernickou tělocvičnu. Zřejmě i proto se
v rozpočtu Prahy 14 vždy najdou prostředky na podporu počernické TJ.
c) Granty a dotace magistrátu hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy vypisuje každoročně na podzim široké spektrum
grantů a dotací. V minulých letech využívala TJ Sokol Horní Počernice nejvíce těchto
programů:


Program na provoz a rekonstrukci majetku – program je určen zejména na
rekostrukci tělocvičen, budov, hracích ploch, hřišť a mnohých dalších.
V roce 2011 byl počernické TJ vyplacen grant na rekonstrukci vyhořelé
tenisové klubovny ve výši 1 000 000 Kč.



Program pro partnerství – je spojen s akcemi, které svým významem
přesahují hranice samotné městské části. Magistrát hlavního města Prahy
poskytuje TJ Sokol Horní Počernice pravidelný grant na pořádání tenisového
turnaje pražských starostů ve výši 50 000 Kč.
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d) Dotace z Českého svazu tělesné výchovy
Do ČSTV přicházejí finanční příspěvky prostřednictvím ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, a také skrze zisky loterijní společnosti Sazka a. s., které potom
tato zastřešující asociace dále přerozděluje sportovním organizacím. Kvůli novele výše
zmíněného loterijního zákona již však klíč přerozdělování nebude záviset pouze na
regionálních organizacích ČSTV, respektive sportovních svazech, nýbrž na obcích a
městských částech. ČSTV sdružuje na straně jedné tělovýchovné jednoty a sportovní
kluby a na druhé straně sportovní svazy. Z vlastních zdrojů poskytuje ČSTV 53, 65 %
prostředků tělovýchovným jednotám a sportovním klubům, zbylá část, tedy 46, 35 %
připadá sportovním svazům. Na výsledné částce dotace tělovýchovným jednotám a
sportovním klubům se rovnými 50 % podílí jednak počet členů organizace, ale také
součet výše nákladů na energie a nájemné sportovních zařízení. V tomto případě platí
přímá úměra, tedy čím více členů a čím vyšší náklady TJ či SK má, tím štědřejší dotace
dostane.
e) Granty firem a nadací
Další možnou složku příjmů sportovních klubů tvoří granty velkých firem a
nadací. V Horních Počernicích se podařilo v roce 2011 získat grant od společnosti ČEZ,
konkrétně Nadace duhová energie, na rekonstrukci vyhořelé klubovny v hodnotě
500 000 Kč. V předchozích letech TJ Sokol Horní Počernice o podobný grant
neusilovala.
f) Sponzorské příspěvky
Velice významný zdroj příjmů zíkává TJ skrze sponzorské příspěvky, jinak
řečeno prodej reklamy. Definici sponzornigu a darování je uvedena v kapitole 3.4.4. TJ
Sokol Horní Počernice disponuje dvěma areály, ve kterých je ochoten pronajímat
reklamní plochy. Sponzor si pronajímá plochu na celý rok. Ploch k pronájmu má TJ
Sokol Horní Počernice mnoho a záleží potom již na samotném sponzorovi, zda-li se
rozhodne pro umístění reklamy na hřišti, v tělocvicně, či na venkovním oplocení areálu.
Protislužbou za instalaci reklamy jsou potom prostředky finančního i nefinančního rázu
(například za reklamu v tenisovém areálu materiálně vybavuje firma Babolat závodní
hráče). Je potřeba zmínit obecný trend klesající podpory sponzorů. TJ Sokol Horní
Počernice se daří uchovat si stálé portfolio svých dárců a sponzorů, ale rok od roku jsou
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jeednání nároččnější a čásstky nižší (vviz níže uv
vedený graf)). Za nejzávvažnější pro
oblém je
poovažována doba, na kterou je spozorská smlouva uzavírána.
u
V naprosté většině
přřípadů se jedná
j
o kaalendářní rrok, takže TJ nemůžee při pláno
nování rozp
počtu na
náásledující rook s touto čáástkou fixněě počítat.
G
Graf 3: Výšee sponzorsk
kého příspěěvku
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gg) Dary
nou z nejdůůležitějších položek v oblasti ppříjmů kteeréhokoli
Dary jsou jedn
obbčanského sdružení. V případě T
TJ Sokol Ho
orní Počern
nice objem darů ve fin
nančním
vyyjádření někkolikanásob
bně převyšuuje sponzorsské příspěvk
ky. Navrch k tomu je nezbytné
n
zddůraznit, že podobně jaako u sponzzoringu exisstují také daary v nefinaanční podob
bě. Mezi
neefinanční dary se řadí například právně – poradenská
p
činnost, teechnický do
ozor nad
prrobíhající stavbou
s
klu
ubovny v teenisovém arreálu, ale také
t
napříkklad dary ve
v formě
spportovního vybavení.
v
h
h) Příjmy z provozní a vedlejší h
hospodářsk
ké činnosti
Do kategorie
k
příjmů
p
z prrovozní a vedlejší hospodářské
h
é činnosti spadají
v konkrétníchh podmínk
kách TJ Sookol Horní Počernice zejména příjmy z pronájmů
p
spportovišť a sportovnícch ploch, ddále také prronájem zassedací místtnosti pro pořádání
p
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různých školení, přednášek atd. Důležitou část příjmů tvoří prostředky za trenérskou
činnost, kdy až na oddíly gymnastiky a basketbalu, jsou trenéři zaměstnanci TJ Sokol
Horní Počernice. Veškeré prostředky za trénování směřují jednotě, která vyplací
trenérům smluvenou mzdu. Do této položky dále spadají také příjmy za pronájem bister
u tenisových kurtů a u tělocvičny pro pořádání oslav a večírků. Nevelkým, nicméně
vítaným peněžním zdrojem v této oblasti je také příjem z tenisového obchodu, kde si
zájemci mohou zakoupit tenisové míčky, omotávky, výplety a mnohé další doplňky.
5.3.1.2 Výdaje TJ Sokol Horní Počernice
Výdaje TJ Sokol Horní Počernice obecně nejsou rozpoložkovány tak podrobně,
jako příjmy. Většinu výdajů by bylo možné zařadit do sekce „provoz“, nicméně pro
účely této práce, pro podrobnější popis jednotlivých výdajů, bylo níže vytvořeno
několik skupin, které zpravidla zahrnují několik druhů výdajů najednou a blíže spolu
souvisí.
a) Elektrické energie, spotřeba plynu a provoz
Základní a nezbytné výdaje každého sportovního klubu reprezentují výdaje za
elektrické energie, spotřebu plynu a provoz. Obecně bývá snahou pokrýt náklady na
provoz z členských příspěvků, které tvoří nejstabilnější zdroj příjmů. V praxi se tuto
skutečnost nedaří zcela naplnit. Je dlouhodobou snahou TJ Sokol Horní Počernice (i
přes neustále se zvyšující ceny energií) tuto položku každým rokem snižovat, což se až
na rok 2010 daří poměrně úspěšně. V roce 2011 byla v tělocvičně provedena výměna
původních zářivek za energeticky úsporné, v roce 2012 bude v sokolovně realizována
výměna oken, což zajistí významné energetické úspory.
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G
Graf 4: Výdaje za enerrgie a provooz
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b)) Vodné a stočné
Další položku výdajů
v
TJ tvoří vodné a stočné. Nehledě na vodu, která se
sppotřebuje například sp
prchováním,, tvoří rozh
hodující procento vodda spotřebo
ovaná na
krropení tenissových kurttů. Z tohotoo důvodu zde
z není přředpoklad zzásadních úspor
ú
do
buudoucna.
cc) Údržba tělovýchov
vných zařízzení, materiiál
S přihhlédnutím k faktu, že s okolovna, kterou
k
TJ Sokol Horní Počernice využívá,
v
byyla vybudovvána již v roce
r
1931 a poslední rozsáhlejší rekonstrukkce proběhlla v roce
19972 je zřejm
mé, že dřívee či později bude nutnéé provést větší opravy. Již několik
k let žádá
jeednota o graant, který by
y tento zásaah dokázal pokrýt
p
nebo
o na něj v záásadní mířee přispět.
V současnostti se tedy do
d oprav těllocvičny vk
kládají jakési „udržovaací“ investicce, které
poomáhají odsstranit akutn
ní nedostatkky či problém
my.
d)) Nájmy cizích
c
zařízzení
V rozzpočtu TJ Sokol
S
Horníí Počernicee tvoří pron
nájem cizíchh zařízení poměrně
p
vyysoké částtky, každo
oročně převvyšující 400 000 Kčč. Zejménaa v zimě dochází
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k prostorovým a kapacitním problémům. Na osm oddílů připadá pouze jedna tělocvična,
která je majetkem jednoty, a tak je nezbytné pronajímat prostory v dalších dvou
tělocvičnách v Horních Počernicích. Tento problém by mohl být částečně vyřešen
očekávanou výstavbou nafukovací haly v tenisovém areálu, který by tak mohl být
provozován celoročně. V této souvislosti je potřeba počítat se zvýšením provozních
nákladů, které by měly být vyrovnány nárůstem příjmů z pronájmu hodin v tenisové
hale.
e) Mzdové náklady a pojištění
Poslední a nezanedbatelnou část výdajů reprezentují mzdové náklady a pojištění.
TJ Sokol Horní Počernice provozuje 2 areály, a proto i mzdy a pojištění je nezbytné
hradit dvakrát. Správce tělocvičny a přilehlých sportovišť pobírá mzdu celoročně,
zatímco správce tenisového areálu jen od března do října. Oba správci pobírají
jednotnou hrubou měsíční mzdu 20 000 Kč. Částka by se mohla zdát poměrně vysoká,
ale s přihlédnutím k provozní době obou areálů, která je od 7 do 22 hodin, sedm dní
v týdnu, činí hrubá hodinová mzda přibližně 48 korun českých. Tělovýchovná jednota
dále vyplácí mzdu trenérům na základě smlouvy. TJ dále financuje údržbáře a dělníky,
kteří jsou však placeni podle odpracovaných hodin, takže jejich výplata není fixní.
Nemalá část nákladů se váže také na pojištění sportovních zařízení. Výše výdajů na
pojištění je přímo úměrná k celkové hodnotě obou areálů, která k dnešnímu dni činí
téměř 120 miliónů korun. I v této oblasti se TJ Sokol Horní Počernice snaží výdaje co
možná nejvíce redukovat (viz graf č. 5), a to i přes neustálé tendence zvyšování mezd a
cen služeb. Je možné konstatovat, že oproti roku 2009 se tyto výdaje v roce 2011 snížily
o více než 100 000 Kč. Důvodem je větší zapojení samotných správců a členů
dobrovolníků do činností spojených s údržbou a úpravou areálů, provádění oprav a
drobných stavebních prací svépomocí, což ve svém důsledku přináší TJ poměrně
razantní úspory.
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5..4 Porovvnání vybraných přříjmů a výdajů
v
meezi areályy TJ
V kappitole 5.2 jee uvedena skutečnost, že TJ Sok
kol Horní PPočernice disponuje
d
dvvěma areályy. Prvním z nich je tennisový areál, kde sporto
ovní činnostt realizují výhradně
v
čllenové tenissového oddíílu, druhým
m je víceúčeelový areál s volejbalovvými kurty,, hřištěm
naa fotbal a basketbal a tělocvičnnou, kde sportují
s
čleenové zbylý
lých sedmi oddílů.
V následujícíích kapitoláách bude pprovedena komparace
k
konkrétníchh položek příjmů
p
a
výýdajů jednotlivých areáálů.
5..4.1 Srovn
nání příjmů
ů z pronájm
mů sportov
višť
Pro účely
ú
této práce
p
bylo velice zajjímavé zjistit, jakou pprocentuáln
ní mírou
přřispívá do rozpočtu TJ
T Sokol H
Horní Počerrnice každý
ý z areálů, a to za pronájem
p
spportovišť třřetím osobáám. V tomtto porovnán
ní nebudou
u zahrnuty částky z pronájmu
p
reestaurace, zasedací
z
místnosti
m
či příjmy z prodeje sp
portovních doplňků a příjmy
z trenérské činnosti,
č
steejně tak, jakko příjmy z pronájmu sportovišťť členům, kteří
k
tuto
čáástku mají zahrnutou v příspěvcíích. Pro věttší přehledn
nost budou opět uvedeena data
z let 2009 – 2011.
2
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Tabulka 4: Příjem z pronájmu sportovišť v areálech TJ

Rok
2009
2010
2011

Příjem z pronájmu Příjem z pronájmu
tělocvičny a okolí v
tenis v Kč/ %
Kč/ %
190 000/ 38,3
306 000/ 61,7
162 000/ 31,6
351 000/ 68,4
223 000/ 37,8
367 000/ 62,2

Celkem Kč/ %
496 000/ 100
513 000/ 100
590 000/ 100

Zdroj: vlastní zpracování
Na základě uvedené tabulky lze konstatovat zjištění, že ve sledovaných letech
dosáhly příjmy z pronájmu tělocvičny a přilehlých sportovišť vyšších hodnot, než tomu
bylo v případě tenisového areálu. Vysvětlení je nasnadě – zatímco areál s tělocvičnou je
v provozu celý rok, tenisové kurty fungují pouze od března do října. Provoz tenisových
dvorců je navíc závislý na počasí. Zhruba u 15 – 25 % hodin dochází k
realizaci takzvané „ztracené příležitosti“, tedy počtu hodin, které by hypoteticky mohly
být odehrány, avšak kvůli nepřízni počasí to není možné. Z hlediska pronájmu hodin
rekreačním hráčům jsou pro tenisový areál nevýhodou víkendové mistrovské zápasy. TJ
Sokol Horní Počernice - oddíl tenisu přihlašuje do soutěží 2 družstva dospělých, dále
družstvo dorostu, starších a mladších žáků. Víkendový provoz pro rekreační zájemce je
v důsledku mistrovských utkání velmi omezený. Samozřejmě i oddíly působící v areálu
okolí tělocvičny hrají mistrovská utkání, reálně se to týká oddílu basketbalu a volejbalu,
ale náročnost na čas a prostor není taková. Problematiku vytíženosti dopoledních hodin
má výborně vyřešenou areál v okolí tělocvičny (na rozdíl od tenisového), kam
pravidelně celoročně krom léta dochází školy z Horních Počernic za výukou tělesné
výchovy. Zásadní je procentuální vytíženost hodin obou areálů. Po odečtení měsíců
července a srpna se celoroční vytíženost tělocvičny pohybuje okolo 90 %, v případě
tenisového areálu je to o trochu méně než 50 %.
Tabulka dále přináší procentuální zastoupení obou areálů na příjmu z pronájmu
sportovišť celé jednoty. Tenisový areál se na konečné částce podílí ve sledovaných
letech v rozmezí 35 – 40 %, což je vzhledem ke kratší provozní době areálu (březen –
říjen) poměrně uspokojivé číslo, které může v budoucnu ještě narůst v souvislosti
s možným vybudováním tenisové haly. Zbylých 60 % příjmů z pronájmů obstarává
tělocvična a k ní přilehlá sportoviště.
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5.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnost
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi ohledně příjmů z pronájmů
sportovišť je zásadní zaměřit se i na výdajovou stránku. Níže budou podrobněji
porovnány náklady na provoz v obou areálech zahrnující spotřebu elektrických energií,
plynu, materiálu, vodné a stočné.
Tabulka 5: Náklady na provoz areálů

Rok
2009
2010
2011

Náklady na provoz Náklady na provoz
tělocvična a okolí v
tenis v Kč/ %
Kč/ %
146 000/ 21,2
544 000/ 78,8
183 000/ 22,9
617 000/ 77,1
161 000/ 21,7
582 000/ 78,3

Celkem Kč/%
690 000/ 100
800 000/ 100
743 000/ 100

Zdroj: vlastní zpracování
Prostřednictvím údajů z tabulky číslo 5 je možné formulovat poznatek, že
tenisový areál se ve svém součtu podílí na celkových nákladech na provoz zhruba
pětinovou částkou. Důvodem je již zmiňovaná kratší doba provozu tenisového areálu
s minimální spotřebou plynu a elektrické energie. Oproti tomu hala je provozována
celoročně a náklady na plyn a elektřinu jsou proporcionálně vyšší. Srovnáním tabulek 4
a 5 dospějeme k závěru, že příjmy z pronájmu tenisových kurtů třetím osobám vyjma
roku 2010 převýšily vybrané náklady na provoz tohoto areálu. Na druhou stranu příjmy
z pronájmu haly a přilehlých sportovních ploch třetím osobám zaostávají za zvolenými
náklady na provoz v řádu 200- 250 tisíc korun ročně. Závěrem je možné podotknout, že
částku přibližující se rozdílu vybírá TJ Sokol Horní Počernice v rámci členských
příspěvkům a také, že příjmovou položku tvořily pouze pronájmy sportovišť třetím
osobám.

5.5 Rozpočty TJ Sokol Horní Počernice v jednotlivých letech
Následující kapitola se bude podrobněji věnovat rozpočtům TJ Sokol Horní
Počernice v jednotlivých letech. Pro účely této práce byly vybrány rozpočty z let 2009 –
2011. Podstatným faktem, který nemůžeme opomenout, je skutečnost, že pojmy výnosy
a příjmy, výdaje a náklady představují v TJ Sokol Horní Počernice ekvivalenty a nejsou
tudíž rozlišovány.
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TJ Sokol Horní Počernice se dlouhodobě snaží o vyrovnaný rozpočet, tedy o
stav, kdy se příjmy budou rovnat výdajům. Při pohledu na nestálé a často se snižující
příjmy ze státních, krajských a obecních rozpočtů a vzhledem k nově schválené novele
loterijního zákona, která tělovýchovným jednotám nezaručuje prakticky žádný příjem,
je každoroční tvorba rozpočtů na nadcházející léta „alchymií“ a stresujícím faktorem
pro jeho tvůrce. Při studiu rozpočtů a tvorbě níže uvedených tabulek byly použity účetní
knihy, výroční zprávy a účetní závěrky TJ Sokol Horní Počernice. Rozdíly mezi
rozpočty v jednotlivých letech jsou uvedeny v níže přiloženém grafu.
Graf 7: Porovnání rozpočtů v jednotlivých letech
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Zdroj: vlastní zpracování
Rozpočty z let 2009 a 2010 jsou téměř vyrovnané. Příjmy a výdaje v těchto
letech oscilují okolo hranice 3 000 000 korun. Hospodářský výsledek v roce 2009
skončil ztrátou okolo 150 000 korun, kterou však vyrovnal přebytek v roce 2010
v téměř totožné výši. Určité zkreslení přináší rozpočet z roku 2011. Výdajová část
dosahuje podobných hodnot, jaké jsme zaznamenali v letech minulých. Příjmová část je
ovšem navýšena o účelovou dotaci na rekonstrukci tenisového areálu v hodnotě 2 300
000 Kč, která však nefiguruje ve výdajové části. V účetnictví je prozatím vedena jako
nedokončená investice, kterou bude možné zahrnout do rozpočtu až po jejím vyčerpání
(pravděpodobně v roce 2012). V rozpočtu pro rok 2012 můžeme s velkou
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pravděpodobností očekávat obdobný nesoulad mezi příjmy a výdaji jako v roce 2011
pouze s tím rozdílem, že tentokrát budou výdaje výrazně převyšovat příjmy.
5.5.1 Hospodářský výsledek v jednotlivých letech
Tato podkapitola přináší porovnání hospodářských výsledků z minulých let. Pro
větší přehlednost a vypovídající hodnotu byly použity i hospodářské výsledky z let 2007
a 2008.
Graf 8: Přehled hospodářských výsledků
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Zdroj: vlastní zpracování

Graf číslo 8 znázorňuje hospodářské výsledky mezi lety 2007 – 2011. V kapitole
5.4 byla zmíněna snaha o každoročně vyrovnaný rozpočet. Z grafu je zřejmé, že tato
skutečnost nebývá zcela naplněna, nicméně odchylky od vyrovnaného rozpočtu nejsou
nijak alarmující. V roce 2007 rozpočet TJ Sokol Horní Počernice zaznamenal přebytek
134 000 Kč, který byl však téměř smazán ztrátovým výsledkem hospodaření z roku
2008 v hodnotě 76 000 korun. Ani rok 2009 neskončil „v modrých číslech“ a výše
ztráty se dostala na nejvyšší hodnotu ve zkoumaných letech, konkrétně na 151 000 Kč.
V letech 2010 a 2011 již TJ Sokol Horní Počernice zaznamenává kladný výsledek
hospodaření. Nezbytné je doplnit poznámku k rozpočtu z roku 2011. Příjmy v roce 2011
dosáhly 5 436 000 korun, jejich součástí však byl již výše zmíněný účelový příjem
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2 300 000 korun na rekonstrukci tenisového areálu, který však nefiguruje ve výdajové
části rozpočtu. Abychom se vyvarovali velkému zkreslení, odečetli jsme tento účelový
příjem od celkové částky příjmů roku 2011. Po provedení výpočtu a ponížení
upravených příjmů o výdaje nám vyjde přebytková hodnota hospodářského výsledku
pro rok 2011 ve výši 186 000 Kč. Z uvedených skutečností vyplývá závěr, že rozpočty
tělovýchovné jednoty se sice nedaří držet zcela v rovnováze, nicméně výkyvy
v rozpočtech nejsou zásadní a v horizontu zkoumaných pěti let byl součet přebytků v
pozorovaných letech větší než součet ztrát o 246 000 korun.
5.5.2 Rozpočet TJ Sokol Horní Počernice za rok 2009
V následujících podkapitolách budou uvedeny rozpočty TJ Sokol Horní
Počernice v jednotlivých letech. Níže uvedené rozpočty nezahrnují hospodaření
jednotlivých oddílů s oddílovými příspěvky. Rozpočet na každý rok je tvořen vždy
podle stejného principu. Na levé straně tabulky jsou uvedeny příjmy, na pravé potom
figurují výdaje. Každá z obou stran je ještě rozčleněna na druh příjmu nebo výdaje a
přijatou, respektive vynaloženou částku. Vzhledem k výše zmíněné snaze o vyrovnaný
rozpočet lze konstatovat, že celkové příjmy a výdaje v roce 2009 oscilují okolo sumy
3000 000 korun.
Rozpočet TJ Sokol Horní Počernice za rok 2009
PŘÍJMY/VÝNOSY
VÝDAJE/NÁKLADY
Druh
Částka
Druh
Částka
Členské příspěvky
168 000 El. energie a provoz
236 000
Granty MČ Praha 20
150 000 Spotřeba plynu
253 000
220 000 Materiál
Neinv. přísp. MČ Praha 20
124 000
Granty MČ Praha 14
30 000 Vodné
49 000
Granty Magistrát Hl. M.
170 000 Stočné
28 000
128 000 Údržba těl. zařízení
262 000
Dotace ČSTV
120 000 Nájmy cizích zařízení
434 000
Sponzorské příspěvky
480 000 Mzdové náklady a pojištění
999 000
Dary
955 000 Účetnictví
55 000
Nájmy a služby
Hospodářská činnost
496 000 Odpisy
322 000
94 000
Startovné
212 000
Investice do opravy plotu
Celkem
2 917 000 Celkem
3 068 000
Ztráta
151 000

Zdroj: Účetní závěrka TJ Sokol Horní Počernice
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5.5.3 Rozpočet TJ Sokol Horní Počernice za rok 2010
Následující rozpočet je vytvořen na stejné bázi, jako rozpočet v roce 2009. Při
komparaci dat z jednotlivých let lze spatřit meziroční trend nárůstu příjmů v položkách
členských příspěvků, grantů z MČ Praha 20, hospodářské činnosti a ve složce nájmů a
služeb. Naopak mezi roky 2009 – 2011 došlo k poklesu příjmů ze sponzoringu,
darování a dotací od ČSTV.
Rozpočet TJ Sokol Horní Počernice za rok 2010
PŘÍJMY/VÝNOSY
VÝDAJE/NÁKLADY
Částka
Druh
Částka
Druh
Členské příspěvky
287 000
210 000 El. energie a provoz
Granty MČ Praha 20
220 000 Spotřeba plynu
295 000
Neinv. přísp. MČ Praha 20
220 000 Materiál
144 000
30 000 Vodné
38 000
Granty MČ Praha 14
130 000 Stočné
Granty Magistrát Hl. M.
36 000
486 000
Dotace ČSTV
133 000 Údržba těl. zařízení
428 000
Sponzorské příspěvky
120 000 Nájmy cizích zařízení
Dary
413 000 Mzdové náklady a pojištění
886 000
53 000
1 180 000 Účetnictví
Nájmy a služby
Hospodářská činnost
546 000 Odpisy
309 000
87 000
Startovné
Celkem
3 202 000 Celkem
3 049 000
153 000
Přebytek

Zdroj: Účetní závěrka TJ Sokol Horní Počernice
5.5.4 Rozpočet TJ Sokol Horní Počernice za rok 2011
Obecně lze charakterizovat zkoumané rozpočty jako poměrně stabilní,
pohybující na straně příjmů a výdajů každoročně okolo 3 000 000 korun. Z výše
uvedených rozpočtů je zřejmé, že klesá podpora sponzorů a tělovýchova je stále více
závislá na vlastních příjmech. Zajímavé bude sledovat, jak bude finanční situace klubů
vypadat v roce 2012 v kontextu novely loterijního zákona. Existuje zde předpoklad, že
podpora ze strany obcí a měst bude ještě nerovnoměrnější než dříve a bude se obec od
obce lišit.
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Rozpočet TJ Sokol Horní Počernice za rok 2011
PŘÍJMY/VÝNOSY
VÝDAJE/NÁKLADY
Druh
Částka
Druh
Částka
Členské příspěvky
222 000 El. energie a provoz
239 000
Granty MČ Praha 20
280 000 Spotřeba plynu
240 000
Neinv. přísp. MČ Praha 20
220 000 Materiál
182 000
Granty MČ Praha 14
45 000
10 000 Vodné
Granty Magistrát hl. m. (z
toho 1 mil. na rek. klubovny)
37 000
1 170 000 Stočné
Dotace ČSTV
197 000
84 000 Údržba těl. zařízení
Sponzorské příspěvky
105 000 Nájmy cizích zařízení
465 000
Dary
316 000 Mzdové náklady a pojištění
883 000
Nájmy a služby
1 367 000 investice do rekonstr. sprch
208 000
Hospodářská činnost
321 000 Odpisy
322 000
41 000 Startovné
Veřejná sbírka na r. klubovny
92 000
500 000 Účetnictví
Grant ČEZ na r. klubovny
40 000
Grant z MŠMT na r. klubovny
800 000
5 436 000 Celkem
Celkem
2 950 000
Přebytek
2 486 000
Bez účelového příspěvku na
rekonstrukci tenisového areálu
ve výši 2 300 000

186 000

Zdroj: Účetní závěrka TJ Sokol Horní Počernice
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6

SWOT ANALÝZA ZAMĚŘENÁ NA FINANCOVÁNÍ
Jednotlivé faktory budou analyzovány na základě:


Rozhovorů s představiteli tělovýchovné jednoty



Studia sekundárních dat a výsledků popisné analýzy



Vlastních zkušeností s problematikou financování nabytých z titulu člena
výboru

SWOT analýza zaměřená na financování
Silné stránky

Slabé stránky

 dlouholetá tradice TJ
 stabilní a široká členská základna
 stálé portfolio dárců a sponzorů






 dobrá platební morálka TJ
 absence dluhů v posledních dvou letech
přebytkové rozpočty
 vícezdrojové financování

dobrovolnost
problém ve vymáhání čl. příspěvků
nefunkčnost webových stránek
nerealizovatelnost investic bez grantů a
dotací

 absence dlouhodobého a střednědobého
plánování
 prostorové a kapacitní problémy v zimě

Příležitosti

Hrozby

 orientace na grantovou politiku firem a
nadací
 spolupráce oddílů se školami a
školkami
 založení dceřiné společnosti na bázi
obch. společnosti

 novela loterijního zákona
 omezená doba existence grantové
politiky
 absence příjmů ze sponzoringu a darů

 zprovoznění internetových stránek s
rezervačním systémem

 neshody mezi jednotlivými oddíly
ohledně alokace financí
 náročnost sepsání žádosti o grant či
dotaci
 snižující se množství dobrovolníků

 reklama a publicita v místním periodiku
 zaměstnání osoby, která se bude
věnovat shánění grantů a dotací
 podpis smlouvy se sponzorem na dobu
delší než jeden rok

Zdroj: vlastní zpracování
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7

PROBLÉMY TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE A
JEJICHMOŽNÁ ŘEŠENÍ
Na základě výše provedených analýz a rozborů bude snaha formulovat základní

problémy TJ Sokol Horní Počernice a navrhnout jejich řešení, která by v konečném
důsledku mohla vést ke zlepšení finanční situace TJ Sokol Horní Počernice.
Základními problémy TJ Sokol Horní Počernice jsou omezené množství financí
a dobrovolníků. Tyto dva faktory fungují jako spojené nádoby. V důsledku
nedostatečného počtu dobrovolníků dochází podle amerických autorů Saweyra, Hypese
a Hypesové (2004) ke ztracené příležitosti, která by mohla být realizována, kdyby
pracovníci dostávali za své služby zaplaceno. Dále autoři poukazují na trend posledních
let, kdy lidé raději věnují peníze na prospěšné účely, než aby pracovali jako
dobrovolníci.
V posledních letech se stává nevýhodou, že funkcionáři pracují pro klub jako
dobrovolníci bez nároku na honorář. Všichni činovníci mají své zaměstnání a rodiny,
kterým se ve svém volném čase chtějí logicky věnovat, čímž trpí klubové záležitosti, na
které jim nezbývá prostor. Řešením by mohlo být zaměstnání osoby, která by se
věnovala získávání grantů z obecních, krajských a státních rozpočtů, dále pak sháněla
sponzory a dárce, a za úspěšné udělení příspěvku by byla finančně motivována určitým
procentem ze získané částky. Taková osoba v Horních Počernicích existuje, jedná se o
bývalého starostu a předsedu naší TJ zároveň - pana Ivana Lišku, který je od ledna
v důchodu a tudíž má dostatek času se této problematice naplno věnovat. Z titulu jeho
bývalých funkcí plyne široká paleta kontaktů na firmy a podnikatele nejen v Horních
Počernicích. Díky jeho intelektu a znalosti cizích jazyků by mohl dokonce usilovat i o
grant z EU. Mnozí představitelé počernické tělovýchovné jednoty varují před časově
ohraničenou dobou grantové politiky. Tato politika nebude trvat věčně, a je proto nutné
co nejrychleji jednat.
Neméně závažným problémem v konkrétních podmínkách TJ Sokol Horní
Počernice je absence střednědobého a dlouhodobého plánování, které by mohlo umožnit
zvýšení a akumulaci příjmů. Klub se spoléhá pouze na krátkodobé plánování na jednu
sezonu. Snaha o co nejvíce vyrovnaný rozpočet omezuje investování nadbytečných
prostředků a tvorbu rezerv. V situaci, kdyby nečekaně došlo k výpadku důležitého
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finančního zdroje, by klub mohl mít problémy plnit své závazky. Jedním dechem je
nutné dodat, že TJ Sokol Horní Počernice má vzornou platební morálku a není zatížena
dluhy.

Zajímavou se jeví varianta založení dceřiné společnosti na bázi obchodní

společnosti. Přes tuto by opět TJ Sokol Horní Počernice mohl žádat o granty, dotace,
dary a uzavírat sponzorské smlouvy. Navíc by si v případě investice mohla TJ Sokol
Horní Počernice odečíst DPH od základu daně, což by vedlo k razantním úsporám.
Další nedostatek představují zejména v zimě problémy prostorového a
kapacitního rázu. Jednota disponuje pouze jednou tělocvičnou na osm oddílů.
Východiskem z této situace by mohlo být vybudování nafukovací tenisové haly.
V posledních měsících se výkonný výbor podrobněji zaobírá také myšlenkou
vybudování sálu pro gymnasty z dosavadní nářaďovny.
Větší množství finančních prostředků by s sebou mohla přinést varianta rozšíření
členské základny. V současné době je v TJ Sokol Horní Počernice registrováno 561
členů, z toho pouze 217 ve věku 4 – 18 let. Je nezbytné, aby trenéři a samotné oddíly
navázali větší spolupráci se školami a mateřskými školkami, která by klubu přinesla
dodatečné příjmy z členských příspěvků díky nově přijatým členům. Nehledě na to, že
touto cestou by bylo možné navázat s rodiči síť sociálních vazeb, které by z jejich strany
mohly vyústit ve finanční podporu oddílu. Určitá úskalí představuje i vymáhání
samotných členských příspěvků. Správci by měli důkladněji kontrolovat, zdali mají
všichni příspěvky uhrazeny. V okamžiku, kdy nikoli, neměl by těmto členům být
umožněn vstup na hrací plochu sportoviště do doby, než bude situace napravena.
Pro lepší přehlednost a komunikaci s veřejností je nezbytné, aby došlo
k vytvoření přehledných webových stránek TJ Sokol Horní Počernice s rezervačním
systémem sportovišť, kde by existovalo jednoduché přesměrování na každý oddíl.
Zájemce o pronájem hodin v tělocvičně, na hřištích a kurtech by si jednoduše
rezervoval volnou hodinu, získal informace o oddíle a kontakt na jednotlivé
představitele. Bylo by také vhodné, aby se o tělovýchovné jednotě v Horních
Počernicích více psalo v tisku. V naší městské části existuje mnoho občanů, kteří vůbec
netuší, že takováto organizace existuje a sami jezdí sportovat jinam, respektive
přihlašují své děti do sportovních oddílů v jiných lokalitách. Není možné a ani účelné
uvažovat o inzerci v celostátním tisku, nicméně byl by prostor umístit reklamu nebo
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napsat článek o TJ Sokol Horní Počernice v Horno-počernickém zpravodaji, lokálním
periodiku.
Hrozbu představuje pro TJ Sokol Horní Počernice novela loterijního zákona. Od
roku 2012, kdy úprava zákona vešla v platnost, nemá jednota jistou ani korunu
z výtěžku loterií a sázkových her. Veškeré tyto prostředky budou nově směřovat přímo
do obecních a městských rozpočtů. Představitelé TJ Sokol Horní Počernice nesmí
podcenit přípravy na vyjednávání se zastupiteli. Bude nutné zástupcům městské části
dopodrobna vysvětlit problematiku současného financování jednoty a v kontextu
navýšení rozpočtů městské části o příjmy z loterijních a sázkových her žádat o
navrácení rozhodující části prostředků zpět do sportu. TJ Sokol Horní Počernice
považuje za nezbytné komunikovat s ostatními jednotami a představiteli ČSTV,
vyměňovat si zkušenosti z jednání se starosty a zastupiteli, zastávat jednotné postoje a
snažit se o větší medializaci problematiky tak, aby vešla do širšího podvědomí
veřejnosti.
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo poskytnout pohled na způsob hospodaření a financování

sportovního klubu a analyzovat ekonomickou a právní problematiku spojenou
s fungováním občanského sdružení působícího v oblasti sportu na území České
republiky v konkrétních podmínkách TJ Sokol Horní Počernice.
Problematika financování neziskové organizace na bázi občanského sdružení
byla zvolena především z důvodu rostoucího společenského významu neziskových
organizací. Každým rokem vzniká stále více neziskových organizací, zvláště pak
občanských sdružení se zaměřením na sport. Ovšem stejnou měrou, jakou se zvyšuje
počet těchto organizací, se v důsledku politiky razantních úspor proporcionálně snižují i
poskytované dotace a příspěvky ze strany státu, krajů, celků územní samosprávy a
mnohých dalších.
Finanční stránka klubu je pro jeho fungování stěžejním aspektem. V dnešní
době je však pro sportovní kluby – občanská sdružení na bázi neziskové organizace
stále obtížnější najít dostatek prostředků nutných pro fungování klubu. Zásadní roli
v těchto organizacích hraje dobrovolná činnost. Chod oddílu stojí zpravidla na několika
jedincích, kteří pracují bez nároku na honorář ve svém volném čase a klubové činnosti
pro ně představují jakousi nadstavbu. Na shánění finančních prostředků potom členům
vedení TJ nezbývá síla, motivace a často ani čas. Přesto je potřeba, aby funkcionáři a
popřípadě i členové neziskových organizací aktivně hledali stále nové způsoby, jež by
mohly přinést hospodářský přínos klubu.
V teoretické části byla podrobněji charakterizována typologie nestátních
neziskových organizací a občanských sdružení. V této sekci byl též poskytnut náhled na
systém financování neziskových organizací. Praktická část byla konkrétně soustředěna
na klub TJ Sokol Horní Počernice. Stručně byla vymezena historie a organizační
struktura klubu. Největší důraz byl však kladen na hlavní cíl práce – analýzu rozpočtů
TJ Sokol Horní Počernice, vypracování SWOT analýzy a navržení řešení problémů TJ.
Na základě získaných poznatků lze konstatovat, že rozhodující příjmy rozpočtů
TJ Sokol Horní Počernice tvoří členské příspěvky, granty a dotace, dary a příjmy
z provozní a vedlejší hospodářské činnosti. Nejpodstatnější výdaje jsou následně
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zahrnuty ve spotřebě elektrické energie a plynu, mzdových nákladech, údržbě a
nájmech tělovýchovných zařízení.
Závěrem je nutné dodat, že základní chod TJ Sokol Horní Počernice nejeví
známky potíží. Organizace se opírá o stálou členskou základnu, daří se jí díky aplikaci
vícezdrojového financování dlouhodobě vycházet s rozpočtem, těší se dobré platební
morálce a není zadlužena. Pro větší rozvoj by však bylo potřeba zavést koncept
střednědobého a dlouhodobého financování, více se orientovat na dotační a grantovou
politiku, pokusit se řešit problémy prostorového a kapacitního rázu a v neposlední řadě
zpřísnit vymáhání členských příspěvků. Bez povšimnutí a racionální diskuse by neměly
zůstat ani návrhy na personální posílení organizace o osobu, která by se naplno zaměřila
na získávání grantů a dotací, a dále eventualita založení dceřiné společnosti na bázi
obchodní společnosti, skrze kterou by bylo opět možné získávat pro klub finanční
prostředky a navíc by si v případě investice mohla TJ Sokol Horní Počernice odečíst
DPH od základu daně.
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10 SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu – okresního sdružení ČSTV svým
členským klubům
Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení činovníci a
představitelé sportovního klubu, tělovýchovné jednoty,
Jak jste asi zaznamenali, byla koncem loňského roku i přes protesty sportovního
prostředí schválena novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, která mění od roku 2012 způsob rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her.
Nový způsob dělení nezaručuje sportovnímu prostředí na výtěžku žádný podíl.
Významná část těchto prostředků je přidělena do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí
ČR odhaduje výši těchto prostředků na 6,1 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2011
znamená navýšení ve prospěch obcí o 4,3 mld. Kč. Podrobný odhad odvodů pro každou
obec je pro vaši informaci k dispozici na internetu: www.olympic.cz/public/img/financovani
sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls(materiál MF ČR).

Také Vaše obec, získá v roce 2012 podíl na zhruba 4,3 miliardách Kč, o které
vzrostl její podíl na výtěžku z loterií a sázek. Podrobný odhad odvodů je k dispozici na
uvedené adrese. Zmíněné prostředky ze státního rozpočtu byly v obcích v minulosti
přerozdělovány ve prospěch sportu, kultury a charitativní činnosti. Řada starostů před
schválením novely zákona prohlašovala, že tak tomu bude i v letošním roce. Samotný
podíl prostředků pro sport činil dlouhodobě více než 50 %, a to zejména ve prospěch
sportu mládeže. Sami pravděpodobně nejlépe víte, kam peníze z tohoto zdroje
směřovaly ve Vašem městě či obci v minulosti. Starostové obcí a měst byli v těchto
dnech informováni ve stejném duchu, a to dopisem, zaslaným do datových schránek
všech obcí ČR z Ministerstva financí ČR. Dle informací Ministerstva financí obdrží
obce první zálohovou platbu z výnosů loterií již v dubnu 2012.
Je proto nutné, abyste Vy, představitelé sportovních klubů a jednot, nejlépe
osobním jednáním, oslovili starosty obcí a měst právě v těchto dnech a usilovali o
zásadní navýšení podpory sportu. Obce totiž díky novele zákona obdrží finance,
které v minulosti putovaly do sportu z loterií přímou cestou. V současné právní
úpravě je tento postup jedinou cestou, jak se sport může dostat k výtěžku z loterií
a her, které byly vždy základem jeho financování. Záleží však v tuto chvíli na Vás,
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na představitelích sportu ve Vaší obci, zda dokážete prostředky z výtěžku loterií
získat ve Vaší obci v tomto roce zpět pro sport.
V případě dotazů kontaktujte, prosím, svůj národní sportovní svaz či územně
příslušnou sportovní servisní kancelář (např. okresní sdružení ČSTV). Hot-line
telefonická podpora je zajištěna v pracovní době na číslech 233017416 (Mgr. David
Kovář, ČSTV), 225 020 686 (Ing. Monika Popelova, Český olympijský výbor). Více
informací lze nalézt také zde:http://www.olympic.cz/financovani-sportu/
S úctou
JUDr. Miroslav Jansta,

v. r. Ing. Jiří Kejval, v. r.

předseda ČSTV

místopředseda pro ekonomiku a marketing ČOV

V Praze, 8. března 2012
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DOPISU

PŘEDSEDY

SPORTOVNÍHO KLUBU STAROSTOVI OBCE
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, (primátore, ……… upravte dle
situace v obci)
Koncem loňského roku byla schválena novela zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, která mění od roku 2012 způsob rozdělení výtěžku
z loterijních a sázkových her. Významná část těchto prostředků je přidělena do rozpočtu
obcí. Ministerstvo financí ČR odhaduje výši těchto prostředků na 6,1 mld. Kč, což v
porovnání s rokem 2011znamená navýšení ve prospěch obcí o 4,3 mld. Kč. I naše
město, obec, získá v roce 2012 svůj podíl na zhruba 4,3 miliardách Kč, o které vzrostl
podíl obcí na výtěžku z loterií a sázek. Podrobný odhad odvodů jednotlivým obcím
můžete vyčíst z internetu na adrese
http://www.olympic.cz/public/img/financovanisportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls

(materiál MF ČR). Řada starostů před schválením novely zákona veřejně prohlašovala,
že navýšené finanční zdroje poskytnou ve prospěch sportu. Sportovní kluby a
tělovýchovné jednoty dosud dostávaly prostředky z loterií přímou cestou od svých
střešních organizací, národního svazu, nebo z okresní organizace ČSTV.V současném
nastavení zákona musí sportovní kluby o finanční prostředky z loterií žádat jejich nové
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příjemce, tedy obce. Jinou možnost, jak získat peníze z loterií, nemáme, proto sena Vás
obracíme.
Žádáme Vás, představitele obce, abyste nové skutečnosti zohlednili v objemu
prostředků, který z výtěžku loterií letos vyčleníte na podporu sportu ve Vaší obci. Je
korektní, aby výše podpory sportu odpovídala procentuálnímu navýšení příjmů obce z
tohoto zdroje. Jsme připraveni s Vámi o finanční podpoře našeho klubu / celého sportu
v naší obci jednat. Lze uvažovat i o průběžném financování sportu během roku, a to tak,
jak budou prostředky z MFČR obci poukazovány.
Pevně doufáme, že naši argumentaci pochopíte. Nedostali jsme se do této situace
svým přičiněním. Zdroje z loterií náš sportovní klub využíval především na sportování
mládeže, provoz a údržbu sportovního zařízení pro svoji činnost. Byli bychom rádi,
abychom na náš sportovní svaz, Český svaz tělesné výchovy a na Český olympijský
výbor mohli zaslat informaci o pozitivní reakci vedení naší obce na nově vzniklou
situaci ve financování sportu z výtěžků loterií. Věříme, že se budete novou situací vážně
zabývat a rozhodnete se podpořit sport v obci z prostředků loterií odpovídajícím
způsobem. Děkujeme za pochopení.
V úctě
Předseda sportovního klubu

Zcela jednoznačně doporučujeme představitelům sportovních organizací
osobní jednání. Současně doporučujeme představitelům sportu, kteří budou se
zastupiteli obce jednat,
korektní jednání, bez agresivity, s použitím logické argumentace. Jednejte
nejen se starostou obce, ale objasněte situaci i dalším zastupitelům obce. Současně
žádáme představitele sportovních organizací o zaslání zpětné informace o
úspěšném jednání, nebo naopak o odmítnutí požadavku na posílení podpory ze
strany obce. Aktivity sportovního prostředí k získání navýšených prostředků z
loterií z rozpočtů obci podporují veřejně právní média (ČT4) a mají zájem reakce
obcí sledovat a publikovat. Tyto informace nám prosím zasílejte na e-mailovou
adresu financovanisportu@olympic.cz.
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Přříloha č. 2: Stanovy TJ Sokol Hoorní Počern
nice
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