
 
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

 

Financování házené v ČR 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:                                                                       Vypracovala: 

PhDr. Vladimír Janák, CSc.                                               Jana Kleperádová 

 

 

 

 

 

Praha, září 2011 



 
 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku této diplomové 

práce. Především bych chtěla poděkovat těm, kteří byli nápomocni při sběru dat, tedy 

předsedovi ekonomické a marketingové komise ČSH p. Kolářovi a prezidentovi svazu 

p. Chvalnému, kteří byli ochotni podat mi potřebné informace. 

Dále děkuji PhDr. Vladimíru Janákovi, CSc. za odborné vedení diplomové práce, za 

konzultace a cenné rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Obsah 
 

1  Úvod .................................................................................................. 9 

2  Cíle a úkoly .................................................................................... 10 

3  Teoretická východiska .................................................................. 11 

3.1  Právní úprava sportu v ČR ..................................................................................... 11 

3.2  Právní úprava sportu v EU ..................................................................................... 12 

3.3  Občanská sdruţení ve sportu ................................................................................. 14 

3.3.1  Legislativní rámec občanského sdruţení ve sportu......................................... 14 

3.3.2  Vznik občanského sdruţení ............................................................................ 15 

3.3.3  Organizační struktura sportovních organizací ................................................ 16 

3.3.4  Typologie sportovních organizací ................................................................... 19 

3.4  Financování sportovních organizací ...................................................................... 21 

3.4.1  Vztahy sportovních organizací a veřejných rozpočtů ..................................... 21 

3.4.2  Financování z příjmů loterijních a sázkových kanceláří ................................. 23 

3.4.3  Orgány podílející se na financování sportovních svazů v ČR ........................ 23 

3.4.4  Vztahy sportovních organizací ke sponzorům, dárcům .................................. 27 

3.5  Současná ekonomická situace ................................................................................ 33 

4  Metodologie .................................................................................... 36 

4.1  Popisná analýza...................................................................................................... 36 

4.2  SWOT analýza ....................................................................................................... 37 

5  Analytická část .............................................................................. 38 

5.1  Házená ................................................................................................................... 38 

5.1.1  Historie ........................................................................................................... 38 

5.1.2 Pravidla ............................................................................................................ 40 

5.1.3 Soutěţe v ČR ................................................................................................... 40 

5.2 Český svaz házené (ČSH) ....................................................................................... 42 



8 
 

5.3  Evropská házenkářská federace (EHF) .................................................................. 45 

5.4  Mezinárodní házenkářská federace (IHF) .............................................................. 45 

6  Financování ČSH .......................................................................... 46 

6.1  Státní dotace ........................................................................................................... 46 

6.2  Vlastní příjmy ........................................................................................................ 57 

6.2.1  Zásady stanovování poplatků .......................................................................... 57 

6.3  Marketing ............................................................................................................... 60 

7  Výdaje ČSH ................................................................................... 61 

7.1 Financování sportovních center mládeţe ............................................................ 61 

7.2 Financování sportovních středisek ...................................................................... 62 

7.3 Financování dalšího vzdělávání trenérů .............................................................. 64 

7.4 Financování projektů  mládeţe ........................................................................... 65 

7.5 Financování reprezentačních druţstev ................................................................ 67 

7.6 Systém rozdělování dotací oblastním svazům .................................................... 67 

8  SWOT analýza financování ČSH ................................................ 70 

9  Diskuze ........................................................................................... 72 

10  Závěr ............................................................................................. 74 

Seznam použité literatury ................................................................ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 Úvod 

 

V průběhu 20. století se stal vrcholový sport záleţitostí profesionálů. Platy hráčů 

i trenérů v některých sportovních odvětvích stále rostou a hráči se stali mediálními 

hvězdami. Neustále se zvyšuje kvalita sportovního vybavení i sportovní úroveň, 

k čemuţ také napomáhá propojení sportu se sférou obchodu. Sportovní výkony se staly 

běţným obchodním artiklem. Popularita sportovních odvětví, v nich dosahované 

výkony a mnoţství finančních prostředků, jsou veličiny, které se navzájem ovlivňují a 

jsou na sobě závislé. 

 

Mezi nejoblíbenější sporty současné doby jednoznačně patří fotbal, hokej, 

basketbal, volejbal a nově i florbal. Mají největší členské základny, aktivně či pasivně je 

provozuje největší část obyvatelstva a zaručeně dostávají největší mediální prostor. 

Pokud si lidé chtějí najít informace k méně populárnímu sportu, musí je hledat ve 

specializovaných časopisech nebo na internetových stránkách. Házená, jako jeden z těch 

méně populárních sportů je v poslední době zviditelněná hlavně díky našim hráčům 

působících v zahraničí a díky ocenění Filipa Jíchy jako nejlepšího házenkáře světa za 

loňský rok.  

 

ČSH je garantem rozvoje házené na území ČR. Snaţí se vytvářet podmínky a 

věnovat všestrannou péči rozvoji házené. Za tím účelem musí získávat a vynakládat 

finanční prostředky. Problematikou získávání a vynakládání finančních prostředků 

Českého svazu házené se zabývám ve své diplomové práci. 

Chci se zaměřit hlavně na to, jakým způsobem rozděluje Český svaz házené 

finance, jakým způsobem je získává a jak by je mohl získávat třeba lépe. Dále bych ráda 

popsala, jakým způsobem se ČSH snaţí podporovat vývoj házené, zejména u dětí a 

mládeţe, a docílit tak větší členské základny. 
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2  Cíle a úkoly 

 

Cílem práce je objasnit, jakým způsobem získává ČSH své finanční zdroje a 

kam dále směřují výdaje svazu. Tato analýza financování by měla vést k: 

- Objasnění způsobu financování jednotlivých činností ČSH 

- Posouzení moţných rizik jednotlivých finančních zdrojů v budoucnosti 

- Nalezení nových zdrojů financování 

 

 

Pro dosaţení stanovených cílů práce jsme si určila tyto úkoly: 

- Prostudovat zákony a předpisy, které se vztahují k hospodaření sportovních 

svazů v České republice 

- Prostudovat odbornou literaturu pro pochopení základních ekonomických 

principů 

- Prostudovat literaturu, která se zaměřuje na specifika hospodaření sportovních 

institucí v České republice 

- Seznámit se s projekty, které ČSH financuje 

- Pomocí SWOT analýzy poukázat na moţné příleţitosti či rizika ve financování 

ČSH 
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3  Teoretická východiska 

 

3.1  Právní úprava sportu v ČR 

 

ZÁKON O PODPOŘE SPORTU (Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28.února 2001) 

Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné 

činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních 

samosprávných celků při podpoře sportu. 

„Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné 

činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl 

harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování 

sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní. Sportem pro všechny se rozumí 

organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám 

obyvatelstva.“
1
 

Podle zákona má Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy za úkol: 

 vypracovávat návrh koncepce státní politiky ve sportu a předkládat jej vládě ke 

schválení,  

 koordinovat uskutečňování vládou schválené koncepce, 

  zabezpečit finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,  

 vytvářet podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních 

talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postiţených občanů,  

 vydávat antidopingový program a organizovat a kontrolovat jeho uskutečňování, 

 rozhodovat o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu 

 zřizovat rezortní sportovní centrum a zabezpečovat jeho činnost,  

 koordinovat činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a 

Ministerstva vnitra. 

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra mají za úkol vytvářet podmínky pro 

rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních 

talentů a zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost. 

                                                           
1
 Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. 
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Ministerstvu zdravotnictví ukládá zákon organizovat zdravotní péči o státní 

sportovní reprezentanty a sportovní talenty a vytvářet organizační předpoklady 

umoţňující specifický přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči, zřizovat 

laboratoř dopingové kontroly a zabezpečovat její činnost v rozsahu stanoveném 

Mezinárodním olympijským výborem. 

Zákon dále ukládá obcím a krajům úkoly k vytváření patřičných podmínek pro 

sport. Jsou to zejména:  

- zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních 

talentů, včetně zdravotně postiţených občanů 

- zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udrţování a provozování svých 

sportovních zařízení 

- zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 

 

 

 

3.2  Právní úprava sportu v EU 

 

Podle Lisabonské smlouvy je činnost Unie „zaměřena na rozvoj evropského 

rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěţení a 

spolupráce mezi subjekty odpovědnými za sport, jakoţ i ochranou fyzické a mravní 

integrity sportovců, obzvláště mladých sportovců.“  

 

První ucelená iniciativa v oblasti sportu byla přijata Evropskou komisí 

11.0července 2007, jde o dokument Bílá kniha o sportu. Jejím hlavním cílem je 

poskytnout strategickou orientaci v souvislosti s rolí sportu v Evropě, podnítit debatu o 

konkrétních problémech, zviditelnit sport při tvorbě politiky EU a zvýšit povědomí 

veřejnosti o potřebách a specifikách tohoto odvětví. 

Obsahem Bíle knihy o sportu je tzv. akční plán „Pierre de Coubertin“, který je 

tvořen právě jednotlivými konkrétními opatřeními v oblasti sportu, která má Komise 

uskutečnit či podpořit.  



13 
 

Bílá kniha se zaměřuje především na společenskou roli sportu, hospodářský 

rozměr sportu a organizaci sportu. 

 Společenská role sportu 

Podle průzkumů, kterých se Bílá kniha drţela, přibliţně 60% evropských občanů 

pravidelně provozuje sportovní aktivity v rámci asi 700 000 klubů. Kromě upevňování 

zdraví má sport i funkci výchovnou a dále roli společenskou, kulturní a rekreační. 

Tato část Bílé knihy se zabývá utuţením veřejného zdraví, bojem proti dopingu, 

posilováním role sportu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, podporou 

dobrovolnické práce a aktivního občanství prostřednictvím sportu, vyuţitím sportu pro 

účely sociálního začleňování, posilováním a prevencí proti rasismu a násilí a propagací 

těchto hodnot i v jiných částech světa. 

 

 Hospodářský rozměr sportu 

Sport je dynamicky a rychle rostoucí odvětví s podceňovaným 

makroekonomickým dosahem, které můţe vytvářet nová pracovní místa, můţe přispívat 

k obnově měst a rozvíjí cestovní ruch. Ze studie z roku 2006 vyplývá, ţe sport vytvořil 

v roce 2004 přidanou hodnotu ve výši 407 miliard EUR, která odpovídala 3,7% HDP 

EU, a pracovní místa pro 15 milionů lidí, tedy 5,4% pracovní síly. 

Součástí této kapitoly je i téma přeorientování se na politiku v oblasti sportu 

zaloţenou na důkazech a lepší zajištění veřejné podpory sportu. 

 

 Organizace sportu 

Vzhledem k rozmanitosti a sloţitosti evropských sportovních kultur je nemoţné 

vymezit jednotný evropský model organizování sportu.  

Sport se vyznačuje určitými specifickými rysy, označovanými jako „specifičnost 

sportu“. Na tuto specifičnost se dá nahlíţet ze dvou úhlů. První z nich je specifičnost 

sportovních aktivit a pravidel, jako například oddělené soutěţe muţů a ţen, omezený 

počet soutěţících atd. Druhý je specifičnost sportovních struktur, kam patří autonomie a 

rozmanitost sportovních organizací, pyramidová struktura soutěţí atd. 

Dále je zde popsána problematika volného pohybu a národnosti, přesunů, agentů 

hráčů, ochrany mladistvých sportovců, korupce a praní špinavých peněz, licenčních 

systémů pro kluby a otázka médií. 
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3.3  Občanská sdružení ve sportu 

 

3.3.1  Legislativní rámec občanského sdružení ve sportu 

 

Většina sportovních organizací v České republice v oblasti masového, 

výkonnostního a vrcholového sportu pouţívá právní formu občanského sdruţení. Právní 

normou upravující problematiku občanského sdruţení, je zákon č. 83/1990 Sb. o 

sdruţování občanů. Podle tohoto zákona je občanské sdruţení právnickou osobou 

zvláštního typu. Zásadní a podstatné odlišnosti jsou tyto:  

- Občanská sdruţení nelze zřídit administrativním aktem řízení nebo zákonem, 

nemá nikdy zřizovatele. 

- OS můţe být zaloţeno výhradně fyzickými osobami, minimálně třemi, z nichţ 

alespoň jedna musí být zletilá. Právnická osoba se můţe stát členem OS po jejím 

zaloţení. 

- Kaţdé OS musí mít stanovy, které po registraci Ministerstvem vnitra ČR stávají 

listinou osvědčující právní existenci OS. Je nutné, aby stanovy obsahovaly 

minimálně standart uvedený v zákoně č. 83/1990 Sb. 

- OS nemůţe být zapsáno do obchodního rejstříku, můţe však být drţitelem 

ţivnostenských oprávnění ve smyslu § 10 zákona č. 455/1991 Sb. či jiných 

podnikatelských oprávnění podle zvláštních zákonů. 

- OS není zájmovým sdruţením. Zájmové sdruţení je jiným typem právnické 

osoby, je zakládáno výhradně smlouvou. 

- OS se můţe libovolně slučovat s jinými OS, vytvářet tak nové OS, či naopak 

dělit se na dvě nebo více OS. 

- OS můţe zakládat právnická osoba nebo do nich kapitálově i jinak vstupovat. 

Nesmí se však slučovat s právnickými osobami typu obchodních společností, 

nemůţe být v ţádném případě předmětem prodeje. 

- OS je v zásadě nekapitálovou právnickou osobou.
2
 

 

 

                                                           
2
 NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-68-4, s.92-93. 
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3.3.2  Vznik občanského sdružení 

 

Občanské sdruţení vzniká v okamţiku registrace. Tuto registraci sdruţení 

provádí Ministerstvo Vnitra ČR. Je nutno vytvořit přípravný výbor skládající se ze tří 

osob, z nichţ alespoň jedna je starší 18 let a sepsání návrhu. V tomto návrhu musí být 

uvedeno, kdo z členů je starší 18 let a je tedy oprávněn jednat jejich jménem, dále 

podpisy všech členů (jména, data narození, bydliště), text stanov ve dvou vyhotoveních. 

Stanovy musí obsahovat:  

- Název sdruţení (musí obsahovat označení občanské sdruţení nebo zkratku o.s.) 

- Sídlo sdruţení 

- Cíl jeho činnosti 

- Práva a povinnosti členů sdruţení 

- Orgány sdruţení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdruţení 

- Ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou 

jednat svým jménem 

- Zásady hospodaření 

 

Pro bezproblémový chod organizace by stanovy měly: 

1. obsahovat povinnost sportovní organizace hájit práva svých členů či sdruţených 

oddílů stejně jako povinnost dohlíţet na dodrţování povinností 

2. a) precizně rozlišovat mezi nejvyšším orgánem sportovní organizace (valná 

hromada, výroční schůze apod.) a statutárním orgánem (předseda klubu, prezident, 

výkonný výbor) a kontrolním orgánem (dozorčí rada, kontrolní a revizní komise) 

b) v případě valných hromad či výročních schůzí je potřeba rozlišovat mezi řádnou a 

mimořádnou a precizně definovat usnášeníschopnost. U všech orgánů je nutno 

definovat kompetence. U kolektivních statutárních a kontrolních orgánů definovat 

způsob jejich ustavení – např. volbou či jmenováním 

3. stanovy by měly obsahovat základní úpravu jednání (jednací řád) orgánů klubu 

anebo alespoň delegovat pravomoc k vydání jednacího řádu na orgány klubu 

4. upravovat práva a povinnosti členů, způsoby nabývání a pozbývání členství, 

případně podmínky členství 
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5. vymezovat vztah rozpočtu a finančního účetnictví 

6. způsob určení a výběru členských příspěvků 

7. obsahovat ustanovení upravující způsob vydávání a závaznost vnitřních předpisů 

8. specifikovat podmínky, za nichţ občanské sdruţení zaniká 

9. podmínky, za nichţ vznikají a fungují organizační jednotky, zejména kdo a v jakém 

rozsahu můţe jménem organizační jednotky jednat, a vymezení vztahu mezi 

organizační jednotkou a sportovní organizací 

10. kvůli daňovým předpisům je nutné přesně specifikovat cíle a poslání organizace 

(zákon o dani z příjmů, zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí)
3
 

 

3.3.3  Organizační struktura sportovních organizací 

Kaţdá sportovní organizace si sama rozhoduje, jakou si vybuduje organizační 

strukturu. Podoba vnitřní organizační struktury závisí na typu sportovní organizace. 

Při zpracování návrhu této organizační struktury je nutno pečlivě posoudit: 

- prostorové moţnosti 

- personální zdroje 

- vazby na tradiční partnery (podnikatelské subjekty, střední či vysoké školy 

apod.)  

 

Dělení podle typu a postavení statutárního orgánu: 

- sportovní organizace se statutárním orgánem – jednotlivcem 

(předsedou, prezidentem, jednatelem atd.) 

Tento typ je vhodný do podmínek menších TJ, kde není dostatek personálních 

zdrojů k obsazení kolektivních orgánů a ve kterých není ani dostatek provozních a 

finančních kapacit nutných pro toto obsazení. Výhodou je operativnost, nevýhodou 

absence zpětných vazeb a kontrolních mechanismů. Tento typ by měl být tedy pouţíván 

jen v TJ s monosportovním zaměřením, bez vedlejších hospodářských činností. 

- sportovní organizace s kolektivním statutárním orgánem (TJ, 

výkonný výbor, představenstvo, správní rada atd.) 

                                                           
3
 TOPINKA, J. – STANJURA, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha: Olympia, 2001. ISBN 80-

7033-223-9, s.13. 
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Kolektivní statutární orgán je vhodnější pouţít ve středních a velkých TJ. 

Výhodou je moţnost rozdělení odpovědnosti za jednotlivé úseky mezi členy orgánu a 

vzájemná kontrola. Nevýhodu je pak niţší operativnost, kterou jde ale částečně 

kompenzovat přenosem méně závaţných rozhodovacích a výkonných pravomocí na 

uţší úrovně řízení klubu. 

Dělení podle účasti na valných hromadách: 

- sportovní organizace s přímou účastí členů na valné hromadě či 

výroční členské schůzi 

Členové organizace se účastní zasedání valné hromady osobně. Charakteristická pro 

malé a střední TJ. 

- sportovní organizace s nepřímou účastí členů na valné hromadě či 

výroční členské schůzi 

Členové organizace se účastní zasedání valné hromady výhradně prostřednictvím 

zvolených delegátů. Pouţívá se obvykle u větších TJ se sloţitou organizační 

strukturou. 

 

Dělení podle počtu úrovní: 

- sportovní organizace s jednoduchou organizační strukturou 

Vyskytuje se nejvíce v malých TJ, které provozují jediné sportovní odvětví a kde se 

tělovýchovná jednota dále neštěpí na jednotlivé oddíly či odbory a kde není 

profesionální aparát. Objevuje se zde kontrolní orgán, nazývaný kontrolní a revizní 

komise, kontrolní komise, nověji pak dozorčí rada apod. Řídící orgán volí členové 

ze svých řad přímo, tento řídící orgán má nejčastěji podobu vícečlenného výboru. 

- sportovní organizace s dvouvrstvou organizační strukturou 

Řídící pravomoci se obvykle rozdělují mezi vedení TJ (SK), které jedná jménem 

celé TJ (SK), a mezi výbory jednotlivých oddílů, které jednají se souhlasem vedení 

v záleţitostech týkající se sportovní činnosti v jednotlivých oddílech. Vedením 

označujeme skupinu funkcionářů a pracovníků sport. org., kteří jsou z hlediska 

struktury sportovní organizace postaveni nejvýše. Zahrnujeme sem členy 

statutárních, kontrolních či jiných orgánů sportovní organizace, ale také pracovníky 

sekretariátu či jiných profesionálních útvarů. Z právního hlediska je k vystupování a 

jednání za poštovní organizaci vţdy oprávněn pouze statutární orgán. 

- sportovní organizace s vícevrstvou organizační strukturou 
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Tuto organizační strukturu pouţívají sportovní organizace, jejichţ činnost zasahuje 

do více regionů. Příkladem této struktury jsou například sportovní asociace 

s celostátním rozsahem. 

 

Strukturu sportovních organizací je moţno vytvářet s přihlédnutím zejména k 

- regionálnímu dělení sportovní organizace 

- dělení sportovní organizace na jednotlivá sportovní odvětví 

- profesnímu dělení sportovní organizace 

- dělení sportovní organizace ve vazbě na základní, střední a 

vysoké školy.
4
 

 

Při budování organizační struktury je velmi důleţitá otázka orgánů sportovní 

organizace. Podle úlohy a postavení je moţno rozeznávat následující typy orgánů 

- statutární orgány 

- kontrolní orgány 

- arbitráţní orgány 

- disciplinární orgány 

- odborné orgány 

 

Dalším problémem související s organizační strukturou sport. organizace, je 

valná hromada a její procedurální průběh. 

„Valná hromada sportovní organizace je základním shromážděním, od kterého se 

odvíjí řízení sportovní organizace. Jedná se o shromáždění členů anebo delegátů, kteří 

účastí na valné hromadě realizují své právo na účast na řízení sportovní organizace a 

na rozhodování o záležitostech sportovní organizace.“
5
 

 

 

 

 

                                                           
4
 TOPINKA, J. – STANJURA, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha: Olympia, 2001. ISBN 80-

7033-223-9, s.18. 

 
5
 TOPINKA, J. – STANJURA, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha: Olympia, 2001. ISBN 80-

7033-223-9, s.23. 
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3.3.4  Typologie sportovních organizací 

 

Ve sportovním prostředí vedle sebe existuje mnoho druhů a typů sportovních 

organizací. Příčinou je nehomogenní právní rámec, v němţ jsou nuceny sportovní 

organizace se pohybovat. Z hlediska práva rozlišujeme mezi sportovními organizacemi: 

1. Občanská sdruţení – zakládána podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdruţování 

občanů 

2. Organizace s mezinárodním prvkem působící na území ČR v souladu se 

zákonem č. 116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním 

prvkem v České republice a jsou to mezinárodní sportovní federace, které mají 

na území ČR sídlo či zde působí prostřednictvím své organizační jednotky. 

3. Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní 

správy nebo v případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování např. 

vrcholového sportu, zřízené podle zákona č. 576/1990 Sb. o hospodaření 

s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, s účinností 

od 1.1.2001  je právní forma rozpočtových organizací nahrazena právní formou 

organizační sloţky státu 

4. Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a 

nadačních fondech 

5. Zájmová sdruţení právnických osob podle § 20f – 21 občanského zákoníku 

6. Obchodní společnosti a druţstva vzniká podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní 

zákoník za účelem provozování sportovní činnosti 

7. Obecně prospěšné společnosti vzniklé podle zákona č. 248/1995 Sb.  

 

Z věcného hlediska se sportovní organizace rozlišují na: 

1. Zastřešující sportovní asociace 

Tyto asociace mohou sdruţovat více samostatných sportovních asociací a má 

moţnost neomezené kruhovosti provozovaných sportů. V oblasti dotací mají 

obvykle přímý vztah k příslušnému ústřednímu orgánu státní správy, jehoţ 

prostřednictvím čerpá dotace ze státního rozpočtu ČR. Takovými organizacemi jsou 

u nás ČSTV, Česká obec sokolská, Orel atd. 

2. Samostatná sportovní asociace 

Charakteristickým znakem této asociace je omezená druhovost na jeden sport či 

jednu skupinu sportů. Dotace ze státního rozpočtu čerpá prostřednictvím své 
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zastřešující sportovní asociace. U nás jsou to například prakticky všechny sportovní 

svazy sdruţené v ČSTV. 

3. Sportovní klub 

Většinou klub sdruţuje provozovatele více sportů a má přímou ekonomickou 

vazbu jak na zastřešující sportovní asociaci, tak na jednotlivé samostatné sportovní 

asociace. Vystupuje jiţ samostatně ve vztahu k ostatním veřejným rozpočtům 

(obce). 

4. Sportovní oddíl  

Nejniţší typ sportovní organizace existující v rámci sportovního klubu. Hlavním 

znakem oddílu je provozování jednoho sportu či jedné skupiny sportů. Většina 

finančních prostředků je čerpána prostřednictvím mateřského sportovního klubu. 

 

Sportovní organizace můţeme také rozlišovat podle kritéria přístupu nových členů, 

tedy na : - sportovní organizace otevřené, uzavřené a soukromé.  

 

Z hlediska územního dále dělíme sportovní organizace na: 

- Mezinárodní sportovní asociace – zastřešují určité sportovní odvětví a 

sdruţují celosvětově národní sportovní asociace 

- Kontinentální sportovní asociace – zastřešují národní sportovní 

organizace na území určitého světadílu, jsou buď nezávislé na mezinárodní 

sportovní asociaci, nebo jsou její autonomní součástí 

- Národní sportovní asociace – sdruţuje sportovce a sportovní organizace 

na území jednoho státu  

- Regionální orgány národních sportovních asociací – orgány vykonávající 

pravomoci národních sportovních asociací na území vymezeného regionu 

- Sportovní kluby – základní díly územního uspořádání sportovních 

asociací 
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3.4  Financování sportovních organizací 

 

Způsob financování sportu v ČR je takový, ţe finanční prostředky jsou členěny 

podle charakteru zdroje na finanční prostředky státního rozpočtu poskytované 

prostřednictvím MŠMT a na finanční prostředky státního rozpočtu, poskytované 

prostřednictvím rozpočtu krajů a obcí. V rozpočtu krajů, měst a obcí není ţádná přímá 

poloţka na financování sportu. Ačkoli zákon č. 115/2001 Sb., ukládá kraji, městům a 

obcím, v rámci jejich rozpočtů, péči o rozvoj sportu na jejich území, není tato činnosti 

nikterak kvantifikována. 

Dále finanční prostředky ze zisku Sazka a.s. Důleţité jsou i vlastní finanční 

prostředky občanských sdruţení, které tvoří v současné době největší část zdrojů ve 

sportu a finanční prostředky získané na základě smluvních vztahů (sponzoři). 

Čerpání prostředků z evropských programů nelze povaţovat za pravidelnou 

součást financování národního sportovního prostředí aţ do doby vytvoření 

samostatného evropského rozpočtu pro sport a stanovení účelu a pravidel jeho vyuţití. 

Finanční prostředky z fondu EU na podporu sportu je moţné předpokládat nejdříve na 

rozpočtové období 2013 aţ 2020. Podpora sportu z fondu EU bude záviset na nastavení 

jednotlivých priorit v rámci Evropské komise. 

 

 

3.4.1  Vztahy sportovních organizací a veřejných rozpočtů 

 

Veřejné rozpočty 

„Veřejnými rozpočty nazývá ekonomická terminologie ucelenou a logickou 

soustavu hospodářských a právních pravidel, vztahů a normativů, jejichž 

prostřednictvím probíhá a řídí se finanční hospodaření státu, regionálních samospráv 

měst a obcí. V užším slova smyslu se veřejnými rozpočty míní pouze hospodaření 

ústředních orgánů státní správy a orgánů samosprávy.“
6
 

 

 

                                                           
6
 TOPINKA, J. – STANJURA, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha: Olympia, 2001. ISBN 80-

7033-223-9, s.34. 
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Státní rozpočet 

Nejvyšším druhem veřejného rozpočtu je rozpočet státní. Státní rozpočet je plán 

finančního hospodaření státu a je schvalován parlamentem na kaţdý rok. Účet státního 

rozpočtu České republiky spravuje centrální banka ČR (ČNB). Problematiku státního 

rozpočtu upravuje s účinností od 1. Ledna 2001 zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech. Konkrétní skladba státního rozpočtu na daný kalendářní rok je pak upravena 

kaţdoročně samostatným zákonem o státním rozpočtu. 

Příjmy státního rozpočtu 

- Daně, sociální pojištění, cla, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti apod. 

- Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem – 

příjmy z vlastní činnosti, soudní poplatky, apod.  

- Příjmy z prodeje a pronájmu majetku České republiky mimo příjmů z prodeje 

majetku České republiky nabytého děděním a darem  

- Splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu 

- Přijaté dotace z EU 

- Další příjmy stanovené zákonem 

 

Výdaje státního rozpočtu 

- Mandatorní výdaje: důchody, dávky sociálního zabezpečení, dávky státní 

sociální podpory, příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření či 

podpory v nezaměstnanosti 

- Výdaje na armádu, platy státních zaměstnanců či výdaje na aktivní politiku 

zaměstnanosti 

- Státní výdaje v podobě nákupu veřejných statků (obrana státu, školství, 

zdravotnictví, kultura, státní správa, komunikace a infrastruktura apod.) 

- Transferové platby v podobě subvencí firmám (finanční pomoc zemědělcům) 

- Transferové platby domácnostem (podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky 

apod.) 

- Intervence (náklady na vládní zásahy spojené s řízením a regulací jiných 

subjektů) 

- Platby na úhradu jistiny i úroků z přijatých úvěrů nebo emitovaných státních 

dluhopisů 

- Dotace a návratné finanční výpomoci územním samosprávným celkům na jinou 

neţ podnikatelskou činnost 
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- Dotace a návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám na 

podnikatelskou činnost 

- Dotace občanským sdruţením a politickým stranám 

 

Vztahy organizací ke státnímu rozpočtu jsou tedy v zásadě dvojího druhu: 

- vztahy, z nichţ vyplývají příjmy státního rozpočtu 

to jsou zejména daňové povinnosti sportovních organizací, splátky návratných 

finančních výpomocí, platby za pouţívání státního majetku, vrácené částky 

neoprávněně čerpaných dotací ze státního rozpočtu 

- vztahy, z nichţ vyplývají výdaje státního rozpočtu 

v případě sportovních organizací jsou to zejména dotace občanským 

sdruţením 

 

 

3.4.2  Financování z příjmů loterijních a sázkových kanceláří 

 

Tato oblast je v současné době upravena pro provozovatele loterií zákonem 

č.0202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a 

souvisejícími vyhláškami MF a zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech, ve znění pozdějších předpisů. 

Provozovatelé povinně odvádějí část výtěţku (6%-20%) na sociální, zdravotní, 

sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. Zákon neukládá, 

kam provozovatelé prostředky odevzdají. 

 

3.4.3  Orgány podílející se na financování sportovních svazů v ČR 

 

ČOV 

Český olympijský výbor byl zaloţen roku 1899. Za úkol má hlavně rozvíjet a 

šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na 

olympijských hrách.ČOV má právní úpravu občanského sdruţení. Je to jediný subjekt, 

který má právo řídit olympijské hnutí v České republice. 

ČOV sdruţuje sportovní svazy, federace, asociace, unie a další podobné 

tělovýchovné a sportovní subjekty s působností na území České republiky, které jsou 
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členy mezinárodních sportovních federací řídících sporty, jejichţ disciplíny jsou 

začleněné do programu olympijských her a další sportovní svazy, členy mezinárodních 

sportovních federací uznaných MOV. Dále sdruţuje občany České republiky, jakoţ i 

právnické osoby a organizační sloţky státu se sídlem v ČR, podporující olympijské 

hnutí.
7
 

MŠMT 

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní 

správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké 

školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, 

a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku 

a sportovní reprezentaci státu.“
8
 

V organizační struktuře MŠMT patří sport do skupiny 5 (skupina sportu a 

mládeţe). V současné době tuto skupinu řídí náměstek ministra Jan Kocourek. Ve 

skupině 5 zajišťuje oblast sportu odbor 50 – odbor sportu. 

MŠMT má společně s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra důleţitý úkol 

vytvoření odpovídajících podmínek pro přípravu sportovní reprezentace ČR a talentované 

mládeţe.  

Úkolem MŠMT je také vypisování grantových programů pro kaţdý rok a jejich 

zveřejňování na internetu. 

Obsahové zaměření odboru sportu dle vyhlášení programů "Státní podpory 

sportu" na kalendářní rok se dělí na oblast investičních a neinvestičních prostředků. Co 

se týče neinvestiční oblasti, programy se týkají například sportovní reprezentace, 

sportovně talentované mládeţe, údrţby a provozu sportovních zařízení, podpory a 

rozvoje rezortních sportovních center. Oblast investičních programů se týká podpory 

materiálně technické základny sportu. 

MŠMT vytvořilo Radu pro tělovýchovu a sport. Ta je poradním orgánem 

ministra, největší občanská sdruţení zde mají své zástupce. Umoţňuje komunikaci mezi 

sportovními organizacemi a spolku a státní sférou, usiluje o nalézání objektivních 

potřeb pro sport a jeho podporu. 

 

 

                                                           
7
 Olympic.cz [online], [cit. 2009-05-21]. Dostupný z WWW: <http://www.olympic.cz/?sec=20>. 

 
8
 Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky. 
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ČSTV 

Český svaz tělesné výchovy je nepočetnějším sdruţením v České republice.  

Je to dobrovolné sdruţení sportovních, tělovýchovných a turistických svazů 

s celostátní působností, jsou-li ustavena jako občanská sdruţení. Hlavním posláním je 

podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci České republiky 

a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdruţených objektů a poskytovat 

jim poţadované sluţby. 

Sdruţuje jak tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, tak národní sportovní 

svazy.  

Úkoly ČSTV: 

- organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdruţených 

spolků 

- usiluje o vytvoření vhodných ekonomických, finančních, daňových, 

materiálních a legislativních podmínek, které směřují k podpoře sportovních, 

tělovýchovných a turistických aktivit ve sdruţených spolcích 

-  spolupracuje s orgány státu a s orgány samosprávy měst a obcí, u nichţ 

vyhledává podporu a pomoc, směřující k vytváření dostupných podmínek a 

příleţitostí pro účast veřejnosti na sportovních aktivitách ve sdruţených spolcích 

- prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdruţených spolků a činí opatření 

v případech, kdy se jedná o záleţitosti přesahující působnost jednoho 

sdruţeného spolku - v zásadních věcech můţe obstarat právní pomoc, součinnost 

a konzultace 

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

určené ke společnému financování činností sdruţených spolků, vytváří a 

zajišťuje jednotný systém jejich distribuce, výkaznictví a kontroly jejich uţití 

- udrţuje partnerské vztahy s ostatními sportovními, tělovýchovnými a 

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

podmínek pro rozšiřování dostupnosti sportu a jeho rozvoje 

- spolupracuje s Českým olympijským výborem při vytváření podmínek a 

podpory českým sportovním reprezentantům, hlavně při jejich účasti na 

olympijských hrách a při prosazování zásad olympismu do činnosti všech 

sdruţených spolků 
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- spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva
9
 

 

ČSTV má vlastnický podíl v několika společnostech: 

 Sazka a.s.  

 Nakladatelství Olympia a.s.  

 VOŠ ČSTV 

SKI areál Špindlerův mlýn a.s.  

SKI Pec a.s.  

Sportovní areál Harrachov a.s.  

Dům sluţeb ČSTV s.r.o.: divize LA Zadov, divize SA Strahov, divize PS 

Podolí, divize SC Nymburk
10

 

 

  

 

SAZKA, a.s. 

Společnost SAZKA vznikla v roce 1956. Vlastníky společnosti jsou občanská 

sdruţení, působící ve sportu a tělovýchově, jejímiţ členy je téměř čtvrtina populace 

České republiky. Hlavním posláním společnosti SAZKA je tvorba prostředků na 

veřejně prospěšné účely, především pro sport a tělovýchovu. Z prostředků, které 

vytváří, se tradičně financuje sport a tělovýchova, volnočasové aktivity dětí a 

mládeţe, stejně jako výstavba, provoz, údrţba a rekonstrukce sportovních či 

víceúčelových zařízení.
11

 

SAZKA je největším nestátním poskytovatelem prostředků na veřejně prospěšné 

účely, především ve sportu a tělovýchově. 

Akciová společnost SAZKA provozuje jak loterie, sportovní a kurzové sázky, 

tak v neloterijní oblasti například dobíjení kreditů pro mobilní telefony, prodej 

vstupenek na sportovní, kulturní a další události.  

                                                           
9
 ČSTV - Český svaz tělesné výchovy [online], [cit. 2011-5-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cstv.cz/stanovy.htm>. 
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 ČSTV - Informace pro média. [online], [cit. 2011-08-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cstv.cz/zpravy/media.htm >. 

 
11

 SAZKA, a.s. [online], [cit. 2011-08-02]. Dostupný z WWW: < http://web-

nlb.sazka.cz/LoterieAHry/lstDoc.aspx?nid=9871 >. 
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Akciová společnost SAZKA je členem nejvýznamnějších loterijních organizací, 

Světové loterní asociace a Evropské asociace loterií. 

Sloţení a rozdělení akcií je následující: 

67,98% Český svaz tělesné výchovy  

13,54% Česká obec sokolská  

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

4,00% Autoklub ČR  

3,56% Sdruţení sportovních svazů ČR  

2,00% Český olympijský výbor  

1,45% Český střelecký svaz  

1,02% Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR  

0,88% Orel o.s.   
12

 

 

Jak je vidět, ČSTV je jasně majoritní akcionář Sazky. V současné době byl na 

funkci předsedy představenstva Sazky a.s. zvolen člen výkonného výboru ČSTV. 

 

3.4.4  Vztahy sportovních organizací ke sponzorům, dárcům, komerčním 

partnerům 

 

Pro pojem sponzoring ve sportu existuje mnoţství definic, uvedu zde některé 

z nich. 

„Sponzorstvím ve sportu chápeme partnerský vztah mezi hospodářstvími jedné straně a 

sportem na straně druhé, kdy dochází k vzájemnému respektování zájmů obou stran. 

                                                           
12

 SAZKA, a.s. [online], [cit. 2011-07-20]. Dostupný z WWW: <http://web-

nlb.sazka.cz/LoterieAHry/docDetail.aspx?nid=9954&docid=19014836&doctype=ART&did=9954>. 

 

http://www.cstv.cz/
http://www.sokol-cos.cz/
http://www.caspv.cz/
http://www.autoklub.cz/
http://www.sporty-cz.cz/
http://www.olympic.cz/
http://www.shooting.cz/
http://www.atjsk.cz/
http://www.orel.cz/
http://www.cstv.cz/
http://www.sokol-cos.cz/
http://www.caspv.cz/
http://www.autoklub.cz/
http://www.sporty-cz.cz/
http://www.olympic.cz/
http://www.shooting.cz/
http://www.atjsk.cz/
http://www.orel.cz/


28 
 

Sponzorstvím se obecně dávají k dispozici peněžní, věcné prostředky a služby osobám a 

organizacím ve sportovní, kulturní a sociální oblasti k dosažení podniko-

marketingových a komunikačních cílů.“
13

 

 

„Sponzorování je jedním z prostředků marketingu. Je nástrojem propagace. Je to určitý 

způsob podávání informací spotřebiteli o výrobcích firmy.“
14

 

 

„Cílená spolupráce – sponzorovaný dostává smluvně sjednané peněžní platby, věcná 

věnování či služby a poskytuje protislužby. Výsledkem je zvýšení známosti podniku a 

značky, zlepšení image, přenesení image sportovním odvětvím či sportovcem. Dosah je 

vysoký.“
15

 

 

Principem sponzorství je vztah: sluţby × protisluţby.  

Kaţdý sponzorský vztah by měl být zaloţen na vzájemně odsouhlasených 

(shodných ) cílech a vzájemně prospěšných přínosech. 

Sponzorství můţeme zařadit mezi marketingové sluţby, kam jsou zařazovány:  

- Reklama (advertising) 

- Vztahy k veřejnosti (public relations) 

- Sponzorství (sponsorship) 

- Podpora prodeje (sales promotions) 

 

Existuje několik příčin, které vedou podniky ke sponzorování: 

- Zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, podniku nebo sluţbě 

- Za pomoci sportu identifikovat sponzora 

- Zlepšení místní znalosti o sponzorovi 

- Vytvoření dobrého jména ve společnosti, mezi zaměstnanci 

- Osobní preference vedení podniků 
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 NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-68-4, s.118 

 
     

14
 ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha: East West Publishing Compeny a East 

Publishing Praha, 2000. ISBN 80-7219-010-5 
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Formy sponzorování 

Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku rozlišujeme: 

a) Exluzivní sponzorování – sponzor přejímá za vysokou cenu veškeré protivýkony 

b) Hlavní sponzorování - sponzor přejímá nejdraţší a nejatraktivnější protivýkony 

c) Kooperační sponzorování – protivýkony jsou rozděleny na větší počet sponzorů 

 

Podle typu sponzora rozlišujeme tyto skupiny: 

1. Sponzor je se sportem těsně spojen prostřednictvím kategorie nabízených 

produktů a sluţeb 

2. Sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu a vyuţívá ho čistě jako 

komunikační instrument
16

 

 

Podle objektu sponzorství rozlišujeme: 

1. Sponzorování jednotlivých sportovců 

Tato forma je nejvíce rozšířená ve vrcholovém sportu. Osobnost sportovce 

představuje záruku kvality a úspěchy aktuálních výrobků či sluţeb podnikatele. 

Sponzorská smlouva obsahuje i opatření na podporu prodeje, jako jsou 

autogramiády, akce pro spotřebitele, předvádění výrobků apod. 

2. Sponzorování sportovních týmů 

Tato forma dnes uţ i ve výkonnostním sportu a ve sportu pro všechny. 

Sponzor v tomto případě poskytuje hlavně finance, sportovní vybavení, dopravu, 

automobily atd. Tým jako protisluţbu nabízí hlavně reklamu na dresu, reklamu 

prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje (autogramiády apod.) 

3. Sponzorování sportovních akcí 

Tento typ je pro sponzora velice lákavý hlavně proto, ţe zde stoupají 

moţnosti, které lze sponzorovi nabídnout: vyuţíván je plejáda reklamních moţností 

od propagačního sešitu, vstupenek, reklamy o přestávkách aţ po uvádění titulu 

„hlavní sponzor“ akce. Většina významných sportovních akcí bývá vţdy spojena se 

jménem určitého sponzora. Návrhy protivýkonů bývají obvykle doloţeny v tzv. 

sponzorských balíčcích. 

4. Sponzorování sportovních institucí – svazů, spolků, federací 
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Tato forma přináší rozmanité moţnosti nabídek pro sponzory, které jsou 

vázány na činnost instituce. Instituce můţe nabídnout produkty, které vznikají 

prostřednictvím její sportovní činnosti (nabídka různých tělovýchovných sluţeb, 

sportovních akcí, činností jako např. rehabilitace atd.) či nabídky nevztahující se 

přímo ke sportu (ubytovací sluţby, zprostředkovatelské sluţby atd.) 

 

 

Nabídka pro sponzora 

Při jednání s potenciálními sponzory je dobré mít připravený tzv. „sponzorský 

balíček“, tedy návrh protivýkonů, které je schopen sportovní manaţer ze strany své 

organizace nabídnout. 

„Sponzorský balíček je písemně dokumentován a doložen určitou cenou. Nejen, 

že tu jde o taktický moment, ale je zřejmé, že vedení tělovýchovného spolku, sportovního 

klubu apod. o sponzorování pečlivě přemýšlelo a je si vědomo svých pozitivních stránek 

a zvláštností, které vyjadřuje právě prostřednictvím navržené ceny. Pro určení hodnoty 

balíčku nejsou stanovena žádná cenová rozmezí.“
17

 

V ceně tohoto balíčku se zcela jistě odráţí, zda jde o exkluzivní sponzorování, 

hlavní sponzorování či kooperační sponzorování. 

Nabídka pro sponzory můţe být sestavována z následujících produktů: 

- Nabídka sportovních produktů (různá kondiční cvičení, sportovní akce všeho 

druhu, výkony sportovního týmu či jednotliví sportovci atd.) 

- Nabídka reklamních produktů (reklama na sportovním oblečení, na startovních 

číslech, na mantinelu, na sportovním nářadí, na výsledkových tabulích, plakáty, 

reklamní tabule, letáky do haly atd.) 

- Nabídka společenských činností aţ po cílené programy V.I.P. (oslavy činnosti 

sportovního klubu, přednostní pronájem lóţí, parkovací prostor, V.I.P. prostory 

na sportovištích atd.) 

- Nabídka image sportu a sportovního spolku (tradice, rozsáhlé působení na 

populaci, modernost, zdravotní přínos atd.) 
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Sponzorování a dary v legislativním prostředí   

Ve stávajících zákonech se pojem sponzorství či sponzoring nevyskytuje. 

Sponzoring balancuje na pomezí reklamy a daru. Legislativní vymezení daru a 

podmínky jeho poskytnutí a přijetí je v českém právním řádu upraveno v občanském 

zákoníku.  

Sponzorování je zaloţeno na poskytnutí propagační a reklamní sluţby 

neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za 

poskytnutí takovéto sluţby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, jako u 

daru, ale smlouvou o reklamě. 

Příjmy z reklam jsou smluvně vyjádřeny na základě obchodního zákoníku a jsou 

kvalifikovány jako podnikatelské aktivity neziskových organizací. Příjmy z reklam jsou 

předmětem daně u právnických osob, jeţ nejsou zaloţeny za účelem podnikání. Týká se 

to hlavně občanských sdruţení (TJ, SK).  

Novelizace zákona o dani z příjmu č. 323/1993 Sb. určuje, ţe subjekty mohou 

sniţovat zjištěné základy aţ o 30%, maximálně o 1 mil. Kč, pouţívají-li takto získané 

prostředky ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichţ získané příjmy nejsou 

předmětem daně. V případě, ţe třicetiprocentní sníţení činí méně neţ 300 tis. Kč, lze 

odečíst částku ve výši 300 tis. Kč, maximálně do výše základu daně. Pokud tedy zisk 

z podnikatelských aktivit včetně příjmů z reklam nepřesáhne 300 tis. Kč, sportovní klub 

(TJ) nebude platit daň z příjmu. 

„Darování je bezúplatné nabytí majetku peněžité i nepeněžité povahy. Dárce 

neočekává za dar protihodnotu (protivýkony) a obdarovaný tuto hodnotu neposkytuje. 

Dar není pro dárce daňově uznatelný náklad.“
18

 

Znaky darovací smlouvy jako právního úkonu jsou předmět daru, bezplatnost a 

dobrovolnost. 

Důleţité je rozlišit, zda dar věnuje fyzická osoba či právnická osoba. 

Fyzické osoby 

U daně z příjmu můţe poplatník daně odečíst od základu daně hodnotu darů, 

poskytujících obcím a právnickým osobám na financování vědy, vzdělání, kultury, 

školství, na policii, poţární ochranu, na podporu a ochranu mládeţe, na ochranu zvířat, 
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na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboţenské pro 

registrované církve a náboţenské společnosti, tělovýchovné a sportovní, fyzickým 

osobám provozujícím školské a zdravotnické zařízení a zařízení na ochranu opuštěných 

zvířat nebo ohroţených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud celková 

hodnota darů v daném roce je větší neţ 2% základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Od 

základu daně lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. 

Právnické osoby 

U daně z příjmu můţe poplatník daně odečíst od základu daně hodnotu darů, 

poskytujících obcím a právnickým osobám na financování vědy, vzdělání, kultury, 

školství, na policii, poţární ochranu, na podporu a ochranu mládeţe, na ochranu zvířat, 

na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboţenské pro 

registrované církve a náboţenské společnosti, tělovýchovné a sportovní, fyzickým 

osobám provozujícím školské a zdravotnické zařízení a zařízení na ochranu opuštěných 

zvířat nebo ohroţených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud celková 

hodnota darů v daném roce činí alespoň 2000 Kč. Od základu daně lze odečíst nejvýše 

5% ze základu daně. 

Zákon o dani dědické a darovací odpovídá na dotazy, zda je třeba přijatý dar 

zdaňovat. Příjemce daru, pokud přijatý dar nepodléhá dani z příjmu, by měl podat 

přiznání k darovací dani i tehdy, jestliţe je od darovací daně osvobozen. 
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3.5  Současná ekonomická situace 

 

V současné době dosahují finance v českém sportu na historické minimum za 

posledních dvacet let. Česká republika se nachází mezi zeměmi s nejniţší podporou 

sportu v EU. Toto tvrzení dokazují následující grafy. 

                                                                                                                        Zdroj: MŠMT 
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Tyto grafy jsou ze studie, kterou nechal ve spolupráci s ČOV a ČSTV 

vypracovat bývalý ministr školství, mládeţ a tělovýchovy. Tato analýza měla za úkol 

určit, jaký objem veřejných prostředků se ročně vynaloţí na podporu sportu a jak se tato 

podpora mění v čase. Dále měla za cíl srovnat veřejné výdaje na sport v kontextu 

Evropské unie. 

V následujícím grafu můţeme vidět vývoj výdajů státního rozpočtu do oblasti 

sportu.  

Zdroj: MŠMT 

 

Z grafu je patrné, ţe v období před rokem 1990 byl sport preferovaným 

odvětvím. Po roce 1989 následoval prudký pokles financí směřujících do sportu. Dna 

dosáhl v letech 1997-1998, kdy výdaje na sport činily méně neţ polovinu 

procentuelních výdajů ze státního rozpočtu v porovnání s rokem 1989. Poté začalo 

docházet k navyšování zdrojů, které vyvrcholilo v roce 2001. Především z důvodu 

rychlého hospodářského růstu, který nebyl adekvátně promítnut ve výdajích na sport, 
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pak začalo docházet k trvalému poklesu. Tento trend byl umocněn rozhodnutím 

sportovního prostředí o financování víceúčelové arény v Praze. Tyto faktory nadále 

ovlivňovaly objem financí tak, ţe podíl peněz sportovního prostředí se v současné době 

dostal na rekordně nízké hodnoty k poměru objemu státního rozpočtu.  

Bez miliardy korun, která doposud plynula ze Sazky, a.s. do sportu 

prostřednictvím ČSTV můţou nastat nemalé problémy pro téměř všechny sportovní 

svazy. 
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4  Metodologie 

Pro tvorbu diplomové práce a zejména její analytickou část jsem vyuţila dva 

metodologické výstupy. Jedná se o popisnou analýzu a SWOT analýzu. 

 

Výzkumný objekt 

Český svaz házené je sdruţením subjektů se sídly na území ČR (klubů). 

Předmětem činnosti klubů je provozování házené. ČSH je jediným subjektem uznaným 

MŠMT a ČOV a současně jediným garantem rozvoje házené. Snaţí se vytvářet 

podmínky a věnovat všestrannou péči rozvoji házené. 

Cílem této práce je analýza finančních zdrojů ČSH. Tato analýza by pak měla 

vést k objasnění způsobu financování jednotlivých činností ČSH. 

 

4.1  Popisná analýza 

Popisná analýza se pouţívá pro popis objektů v datech a rozdělení do skupin. 

Převáţná část výzkumných projektů je uskutečňována metodou popisného výzkumu. 

Účelem tohoto výzkumu je poskytnout přesnou informaci o konkrétních aspektech 

zkoumaného prostředí.  

Umoţňuje popis sekundárních dat, např. firemních zpráv, výzkumných zpráv, 

nejrůznějších interních dokumentů, stejně jako článků v odborných časopisech, 

ročenkách a nejrůznějších slovních vyjádřeních. 

Postup popisné analýzy: 

1. Vytyčení cíle 

2. Vyhledání obsahových jednotek – vytyčení určitého problému, 

který vzhledem k cíli sledovat 

3. Určení souboru materiálu 

4. Čtení 

5. Systematické sledování 

6. Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek, grafů 

7. Rozbor a hodnocení 

 

Popisnou analýzu jsem pouţila pro popis dat a informací souvisejících 

s prostředím financování sportu v ČR, zvláště házené. Většinu interních materiálů jsem 

získala od osob zodpovědných za financování v rámci ČSH, jiné materiály také přímo 
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na internetových stránkách svazu. Ty sem pečlivě prostudovala a snaţila se popsat co 

nejsrozumitelněji financování ČSH.  

 

4.2  SWOT analýza 

SWOT analýza je celková analýza vnějších a vnitřních činitelů, která je 

kombinací níţe uvedené analýzy S-W a O-T. Tato strategická analýza se provádí 

z hlediska silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příleţitostí 

(opportunities) a ohroţení (threats). 

Účelem SWOT analýzy je posoudit vnitřní předpoklady firmy (v mém případě 

Českého svazu házené) k uskutečnění určitého podnikatelského záměru (pro ČSH je 

záměr získávat finanční prostředky) a současně podrobit rozboru i vnější příleţitosti a 

omezení diktovaná trhem. Analýza je vysoce efektivní a jednoduchou pomůckou pro 

zjištění skutečného stavu, potřebných změn, případných rizik a nezbytných kroků pro 

přeměnu slabých stránek do silných a eliminaci rizik. 

Silné a slabé stránky jsou vnitřní faktory, příleţitosti a hrozby jsou vnějšími 

faktory. 

Příleţitost je významná vnější situace, která můţe mít pozitivní vliv vzhledem 

k řešenému záměru, hrozby představují naopak moţné negativní dopady vnějšího 

prostředí.  

Silné stránky jsou zdroje, dovednosti, pozitivní potenciál a další výhody. Slabé 

stránky představují slabiny, omezení, nedostatky a další negativní faktory, 

předznamenávají moţné problémy nebo ohroţení záměru. 

 

Na základě popisné analýzy vytvořím swot analýzu financování házené u nás. Ta 

mi pomůţe určit slabé a silné stránky, vnější příleţitosti a hrozby. Swot analýza mi dá 

přehled o tom, jak je moţné slabé stránky eliminovat a silné rozvinou. 

 

Swot analýzu pro financování házené v ČR jsem provedla také na základě 

informací od předsedy ekonomické a marketingové komise a předsedy svazu, které 

jsem získala prostřednictvím mailového dotazování. Zajímal mě hlavně konkrétní 

rozpočet svazu, z jaké části je svaz závislý na státních dotacích, jaké svaz financuje 

projekty a do čeho všeho plynou finanční prostředky svazu. Mnoho informací týkající 

se rozpočtu je interních a tedy nezveřejnitelných pro veřejnost.  
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5  Analytická část 

 

5.1  Házená 

V této kapitole představím ve stručnosti házenou, trochu historie a zastřešující 

mezinárodní organizace, které jsou důleţité pro rozšíření házené do celého světa. 

 

5.1.1  Historie 

 

Pojmem házená v širším slova smyslu jsou označovány hry a sportovní hry 

brankového typu, ve kterých je předmětem hry míč a hlavním prostředkem hraní 

s míčem je jeho chytání a házení. 

Pod pojem házenkářské hry můţeme zařadit celkem pět sportovních odvětví 

(obrázek č.1). Uvedeným vymezením sledujeme mimo jiné odstranění případných 

nedorozumění, ke kterým můţe snadno dojít z důvodu hojného výskytu synonymních i 

homonymních označení her a sportovních her. Například pojmem handball se původně 

označovala "mezinárodní házená o jedenácti hráčích", v současnosti je to nejrozšířenější 

pojmenováni "mezinárodní házené o sedmi hráčích". Ve Spojených státech amerických 

je však slovem handball nejčastěji označována hra, při které je míč odráţen o stěnu (jde 

o sportovní hru sítového typu, téţ courthandball či fives). 

 

Obr. 1  Házenkářské sportovní hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CHF 
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Za první formu házené lze povaţovat hru, kterou zavedl v Dánsku pro ţáky 

ordrupského gymnázia učitel Holger Nielsen v r.1898. Hra byla nazývána haandbold. 

Haandbold se v Dánsku poměrně rychle rozšiřoval. Jiţ v r.1904 byl zaloţen dánský 

Haandboldový svaz, který organizoval pravidelné soutěţe. O dva roky později byla 

vydána pravidla haandboldu kniţně.  

Dánské hnutí ovlivnilo pravděpodobně i vývoj házené ve Švédsku. Zde, nejdříve 

rovněţ na školách, se počátkem našeho století začal hrát tzv. handboll v poněkud 

odlišné podobě od haandboldu. Hrál se převáţně v halách, proto byly rozměry hrací 

plochy poměrně malé. První utkání v handbollu se uskutečnilo v r.1907 mezi 

námořními školami v Karlskroně.  

Pro mezinárodní rozvoj házené byl klíčovým rok 1934, kdy III.kongres IAHF 

konaný ve Stockholmu uznal skandinávská pravidla. Pod záštitou IAHF se pak konalo 

5. a 6.února 1938 v Berlíně první mistrovství světa v házené muţů. Čtyři zúčastněná 

druţstva se střetla kaţdé s kaţdým, délka utkání byla pouze 2x15 minut.  

Druhým klíčovým mezníkem rozvoje házené se stal zakládající kongres 

Internationale Handball Federation v r.1946 v Kodani. Mezi osmi zakládajícími 

národními federacemi byly zastoupeny čtyři skandinávské země. Sídlem IHF bylo aţ do 

r.1950 Švédsko. Poté byl sekretariát IHF přemístěn do švýcarské Basileje, ve které je 

dodnes. Německo bylo do IHF přijato aţ v r.1950. I kdyţ v IHF pokračovalo, podobně 

jako v IAHF, společné mezinárodní řízení házené i handballu, přispěly výše uvedené 

okolnosti k tomu, ţe házená postupně výrazně dominovala. Poslední mistrovství světa v 

handballu se uskutečnilo pro ţeny v r.1960, pro muţe v r.1966. Mistrovství světa v 

házené se konala od konce padesátých let pro obě kategorie v tříletých cyklech. V 

r.1972 byla házená muţů poprvé na programu olympijských her, v r.1976 se uskutečnil 

i první olympijský turnaj ţen. 
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5.1.2 Pravidla 

 

Házená se hraje na hřišti o rozměrech 20×40 metrů. Je rozdělené na dvě 

poloviny, z nichţ v kaţdé je vyznačené brankoviště, které je vzdálené od branky 6 

metrů. V brankovišti se smí pohybovat pouze 

brankář. 

Hry se v jednom okamţiku účastní 7 hráčů 

z kaţdého týmu. Hraje se na dva poločasy po 30 

minutách (u hráčů 12-14 let věku po 25 minutách 

a u hráčů 8-12 let věku po 20 minutách) oddělených desetiminutovou přestávkou. 

Brankoviště má poloměr 6 m. Za hrubý faul na hranici brankoviště se nařizuje 

trestný hod ze vzdálenosti 7 m (tzv. sedmička). Běţný faul a jiné porušení pravidel je 

trestáno 9m hodem (tzv. devítka). Hráči se střídají ve hře hokejovým způsobem. Za 

hrubý faul následuje varování ţlutou kartou, při opakovaném hrubém faulu vyloučení 

na dvě minuty. Rozhodčí také můţe hráče vyloučit i bez předchozího varování. Po 

třetím vyloučení je hráč současně diskvalifikován do konce zápasu. 

 

5.1.3 Soutěže v ČR 

 

Mistrovské soutěže mužů v ČR 

Soutěţe muţů                                                                     Dorostenecké soutěţe 

Extraliga                                                                     1.liga starších dorostenců   

1.liga muţů                                                                 2.liga starších dorostenců Č      

2.liga muţů JZČ                                                         2.liga starších dorostenců M      

2.liga muţů SVČ                                                        1.liga mladších dorostenců Č        

2.liga můţu JM                                                           1.liga mladších dorostenců M 

2.liga muţů SM                                                          2.liga mladších dorostenců Č         

Český pohár muţů                                                      2.liga mladších dorostenců M 

 

 

Ţákovské soutěţe 

Ţákovská liga starších ţáků 
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Mistrovské soutěže žen v ČR 

Soutěţe ţen                                                                          Dorostenecké soutěţe 

W.H.I.L.                                                                      1.liga starších dorostenek 

1.liga ţen                                                                     2.liga starších dorostenek 

2.liga ţen Č                                                                 1.liga mladších dorostenek Č 

2.liga ţen M                                                                1.liga mladších dorostenek M 

Český pohár ţen 

 

Ţákovské soutěţe 

Ţákovská liga starších ţákyň 

Ţákovská liga starších ţáků 

 

Oblastní svazy 

Praţský svaz házené 

Středočeský svaz házené 

Jihočeský svaz házené 

Západočeský svaz házené 

Severočeský svaz házené 

Východočeský svaz házené 

Jihomoravský svaz házené 

Středomoravský svaz házené 

Severomoravský svaz házené 

V rámci těchto oblastních svazů se hrají další oblastní soutěţe (přebory, ligy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psh.chf.cz/?scat=124
http://www.stcsh.chf.cz/?scat=124
http://www.jcsh.chf.cz/?scat=124
http://www.zcsh.chf.cz/?scat=124
http://www.svcsh.chf.cz/?scat=124
http://www.vcsh.chf.cz/?scat=124
http://www.jmsh.chf.cz/?scat=124
http://www.stmsh.chf.cz/?scat=124
http://www.svmsh.chf.cz/?scat=124
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5.2 Český svaz házené (ČSH) 

 

ČSH je jediným subjektem uznaným Ministerstvem školství, mládeţe a 

tělovýchovy ČR a Českým olympijským výborem a současně jediným garantem rozvoje 

házené na území ČR. Je také výhradním majitelem, zřizovatelem a organizátorem 

házenkářských soutěţí a akcí na území ČR, které řídí svými orgány v souladu 

s dokumenty Mezinárodní házenkářské federace (IHF) a evropské házenkářské federace 

(EHF). 

 

Hlavní úkoly svazu 

ČSH plní například tyto úkoly: 

- Vytváří podmínky pro rozvoj házené všech forem a výkonnostních stupňů 

s cílem zabezpečit státní reprezentace na všech úrovních 

- Organizuje, pořádá a řídí mistrovské a nemistrovské soutěţe a další akce pro 

podporu házené 

- Zajišťuje vzdělání svých členů formou studií, kurzů, školení, doškolování atd. 

- Prosazuje a chrání společné zájmy a práva klubů a jejich individuálních členů 

při jednání se státními orgány, vládními i nevládními organizacemi a třetími 

stranami 

- Usiluje o přímou a koncepční podporu a pomoc ve vytváření co 

nejdostupnějších podmínek pro rozvoj talentované mládeţe a cíleně ji 

vyhledává 

- Spolupracuje s ČOV při podpoře svých reprezentantů 

- Spravuje vlastní a svěřený hmotný a nehmotný majetek a práva
19

 

 

Hospodaření svazu 

Zdrojem majetku ČSH jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, ze zisku 

právnických osob zřízených ČSH a z těch, v nichţ má ČSH účast, nebo v nichţ 

                                                           
19

 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/skenovat0001.pdf>. 
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má účast subjekt, jehoţ je ČSH členem, a dále z účelových příspěvků ze státního 

rozpočtu nebo z jiných veřejných prostředků.
20

 

 

Organizační struktura ČSH 

Organizační struktura má tři stupně – kluby, regionální orgány a celorepublikové 

orgány 

Kluby jsou základním organizačním článkem a jsou povinny dodrţovat stanovy 

ČSH. Kluby se zařazují do devíti oblastních svazů házené (OSH), ty pak řídí mistrovské 

soutěţe v příslušných regionech. 

Orgány OSH jsou: 

1. Oblastní konference 

2. Exekutiva OSH 

3. Předseda exekutivy OSH 

 

Celorepublikové orgány ČSH 

 Konference ČSH 

- Nejvyšším orgánem ČSH, svolávána Exekutivou nejméně jednou za 

dva roky 

- Kaţdý klub vysílá jednoho svého zástupce jako delegáta 

- Má nejvyšší kontrolní pravomoc v ČSH, rozhodnutí přijímá 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů 

- Rozhoduje v základních záleţitostech jako: vznik a zánik ČSH, volba 

či odvolání prezidenta ČSH, členství ČSH v mezinárodních i 

národních organizacích, schvaluje stanovy (jejich změny), schvaluje 

zásady hospodaření a nakládání s finančními prostředky 

 Rada ČSH 

- Nejvyšší orgán ČSH v období mezi konferencemi 

- Sloţení Rady: - prezident ČSH (zároveň prezident Rady) 

                        - předsedové OSH 

                        - volení zástupci OSH      

 

                                                           
20 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/skenovat0001.pdf>. 
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- Exekutiva ČSH svolává Radu nejméně dvakrát ročně 

- V období mezi Konferencemi má za úkol např. schvalovat výsledky 

hospodaření a rozpočet ČSH, schvalovat řády a měrnice 

s celosvazovou působností, schvalovat zásady pro sestavení volených 

orgánů ČSH 

- Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou svých členů 

 

 Exekutiva ČSH 

- Skládá se z prezidenta ČSH a členů zvolených konferencí ČSH 

- Čtyřleté funkční období 

- Rozhoduje ve všech záleţitostech, jejichţ řešení není ve stanovách 

výslovně vyhrazeno Konferenci či Radě ČSH  

- Je oprávněná jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, 

rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 

- K zabezpečení plnění svých úkolů si ustavuje odborné útvary 

- K zabezpečení plnění operativních úkolů si vytváří nezbytný 

Sekretariát ČSH, ten zajišťuje činnost Exekutivy a jeho odborných 

útvarů 

 

 Prezident 

- Statutárním orgánem ČSH, zastupuje jej a jedná jeho jménem 

- Je současně předsedou Rady a Exekutivy ČSH 

- Čtyřleté funkční období 

 

 Kontrolní a revizní komise ČSH 

- Nezávislí orgán volený Konferencí ČSH, které je odpovědný 

- Má nejméně 5 členů 

- Čtyřleté funkční období 

- Provádí například kontroly činnosti a hospodaření Exekutivy a jeho 

odborných útvarů, činnosti a hospodaření Sekretariátu, Exekutivy 

OSH, jednotné dodrţování legislativy v celém ČSH, provádí šetření 

sporů a stíţností členů ČSH 
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5.3  Evropská házenkářská federace (EHF) 

Evropská házenkářská federace je zastřešující organizací pro 49 členských svazů a 

jednoho přidruţeného svazu. 

Od svého zaloţení v listopadu 1991, EHF přijala roli velvyslance evropské 

házené, je společným hlasem evropských členských federací a zastupuje celou 

evropskou házenkářskou rodinu na mezinárodní sportovní scéně. Sídlo EHF je ve Vídni. 

 

Aktivity EHF 

EHF je povinna zajistit rozvoj házené ve všech oblastech, k čemuţ pouţívá široké 

spektrum aktivit. Sem spadají předně špičkové produkty, jako muţské a ţenské 

Mistrovství Evropy a EHF liga mistrů, dále rozvoj iniciativ jako pláţová házená, házená 

ve školách či házená pro vozíčkáře. 

Od svého vzniku klade EHF důraz na otevřenou a proaktivní komunikační 

strategii a výměnu informací. Kaţdý rok organizace pořádá mnoho setkání, seminářů, 

konferencí s kongresů, aby byla posílená právě komunikace mezi jednotlivými členy 

federace. 

 

 

5.4  Mezinárodní házenkářská federace (IHF)  

Klíčovým mezníkem v rozvoji házené se stal zakládající kongres International 

Handball Federation (IHF) v roce 1946 v Kodani. Mezi osmi zakládajícími národními 

federacemi byly zastoupeny čtyři skandinávské země. 

 Házená v IHF postupně výrazně dominovala a od roku 1954 se začala konat 

Mistrovství světa muţů i ţen. V roce 1972 byla házená muţů poprvé zařazena do 

programu olympijských her. 

Hlavním úkolem je organizace Mistrovství světa muţů, ţen, juniorů (juniorek) a 

dorostenců (dorostenek). Členy IHF jsou jednotlivé mezinárodní házenkářské federace 

z celého světa. 
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6  Financování ČSH 

 

Podle interních informací ze svazu se rozpočet v posledních letech pohybuje 

kolem 35-40 mil. Kč. Asi 1/3 tvoří státní dotace asi 1/3 vlastní příjmy a 1/3 je 

marketing. 

 

6.1  Státní dotace 

Státní finanční prostředky pro oblast sportu jsou z pozice státního rozpočtu 

vedeny ve dvou závazných ukazatelích, které pro rok 2011 jsou navrhovány s 

označením:  

a)       výdajový okruh: „Sportovní reprezentace“  

b)       výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“   

 

Oproti předcházejícím rokům bylo pro rok 2011 vypsáno místo devíti programů 

pět, aniţ však došlo k redukci celkového rozsahu zaměření programů. 

Pro rok 2011 byly tedy vypsány tyto programy: 

Program I       - Sportovní reprezentace ČR  

Program II      - Sportovně talentovaná mládeţ  

Program III     - Všeobecná sportovní činnost  

Program IV     - Údrţba a provoz sportovních zařízení  

a investiční program  

Program 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu
21

 

 

Program I – Státní sportovní reprezentace ČR 

Do tohoto programu je zahrnuta sportovní příprava a účast na vrcholových 

mezinárodních soutěţích (Olympijské a Paralympijské hry, Deaflympiády, Mistrovství 

světa, Mistrovství Evropy, Univerziády, kvalifikační mezinárodní soutěţe) v kategoriích 

dospělých a juniorů. 

Dotace se poskytují s ohledem na moţnosti státního rozpočtu a na základě 

stanovených výpočtů úspěšnosti a dalších aspektů sportovní reprezentace. 

                                                           
21 MŠMT ČR [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < http://www.msmt.cz/sport/statni-

podpora-sportu-pro-rok-2011 >. 
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Celkový finanční objem dotace pro svazy rozděluje MŠMT na tři díly v poměru: 

příspěvek na přípravu    20 % 

  účast - příspěvek na akce, soutěţe  30 % 

sportovní úspěšnost    50 % 

 

Bodová hodnota u příspěvku na účast na soutěţích (ME, MSJ, MEJ, uznané 

kvalifikace na soutěţe a kvalifikace na OH) je určena pro sportovce s reálnou nadějí na 

umístění do 8. pořadí (první polovina startovního pole) a jejich doprovod.  

V tabulce můţeme vidět finanční objem, který byl přidělen na sportovní akce 

v roce 2011 pro reprezentaci házené. 

 

Obr. 2 Dotace na sportovní akce v roce 2011 

 Zdroj: MŠMT 

 

U podílu podle sportovní úspěšnosti se berou v úvahu výsledky dosaţené na OH, 

MS, ME, MSJ, MEJ. Pro zařazení výsledku do ohodnocení úspěšnosti je nezbytnou 

podmínkou umístění v první polovině účastníků, nejhůře však do 16. místa. 

Bodové ohodnocení úspěšnosti se rozděluje podle následující tabulky. 

 

Tab. 1 Bodové ohodnocení úspěšnosti 

 

Zdroj: MŠMT 
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Součástí hodnocení úspěšnosti je i ohodnocení konkurence v disciplíně, 

ohodnocení za podíl členů druţstva (u týmových sportovních her se započítává 

koeficient s druhou odmocninou u počtu hráčů podle zápisu z utkání), ohodnocení 

mezinárodní popularity, technický koeficient, který nahradil kritérium domácí 

popularity. 

MŠMT také podle kritérií diferenciované podpory kaţdoročně provádí bodové 

ohodnocení svazů, tzv. TOP pořadí svazů. Kritéria jako sportovní výsledky za období tří 

let, technický koeficient, zařazení do OH, mezinárodní popularita. Mezi prvních 12 

sportů se rozděluje 55,2% všech finančních prostředků, dalších 48 disciplín si rozdělí 

42,8% objemu dotací. Na dalších 20 (tedy do TOP 80) pak zbývají 2%. Pro TOP 80 

byla v roce 2011 vyčleněna částka 261 000 tis. Kč. 

 

Tab. 2 Rozdělení dotací podle umístění v TOP pořadí 

 

Zdroj:MŠMT 

 

Jak je vidět v tabulce na další straně, házená se v roce 2011 pohybuje na 14. místě 

v TOP. Spadá tedy mezi 48 sportů, které si rozdělí 42,8% dotací. 
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Obr. 3 Tabulka TOP 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MŠMT 



50 
 

V roce 2011 je celkový objem finančních prostředků dle státního rozpočtu pro 

oblast „sportovní reprezentace“ 1 061 536 tis. Kč. V tabulce vidíme, kolik z této částky 

připadá na financování házené. 

Obr. 4 Rozdělení dotací pro svazy TOP 13-60 

 

Zdroj: MŠMT 
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Program II – Sportovně talentovaná mládež 

Cílem tohoto programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeţe 

v občanských sdruţeních ve věkové kategorii od 6 do 19 let s moţností rozšíření aţ do 

23 let. Současně je podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí a 

mládeţe“. 

Program je účelově zaměřen na čtyři přípravy sportovních talentů: 

- Vrcholová sportovní centra mládeţe (VSCM) 

- Sportovní centra mládeţe (SCM) 

- Sportovní střediska (SpS) 

- Příprava ostatních sportovních talentů 

Systém sportovně talentované mládeţe je v působnosti jednotlivých svazů a je 

realizován na základě předloţeného projektu na čtyřleté období t.j. období olympijského 

cyklu. 

Celkový finanční objem státní dotace pro svazy se dělí na tři díly podle 

charakteru: 

 sporty, které jsou na programu OH  ………………………. cca 93% 

z toho oblast ZPS ………………..  do výše 3 % 

 sporty, které nejsou na programu OH  ..............................  cca   5 % 

 rezerva, mimořádné, aktuální záleţitosti .........................  cca     2 % 

 

Finanční objemy pro jednotlivé sportovní svazy stanovuje MŠMT na základě 

výpočtu bodových hodnot dle kritérií sportovní reprezentace v poměru: 

 analytický koeficient …………………. 25 % 

(průměr finančních prostředků poskytnutých za 4 leté období) 

 sportovní úspěšnost …………………. 50 % 

(hodnota dle kritérií sportovní reprezentace) 

 počet mládeţe ……………………….. 25 % 

(dle doložených údajů z předchozího kalendářního roku)
22

 

                                                           
22

 MŠMT ČR [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < http://www.msmt.cz/file/15776>. 
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Rozpočet sportovně talentované mládeţe byl pro rok 2011 stanoven ve výši 

332 000 tis.Kč, z toho: 

- podpora sportovním svazům dle úspěšnosti 293 363 tis. 

- podpora ostatním sportovním svazům 32 544 tis. 

- podpora ODM 2011 2 000 tis. 

- změnové řízení 4 093 tis. 

V následující tabulce vidíme rozdělení dotací na sportovně talentovanou mládeţ 

pro rok 2011, házená tedy obdrţela dotace ve výši 9 396,1 tis. Kč. 

Obr.5 Dotace na sportovně talentovanou mládeţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MŠMT 
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Program III – Všeobecná sportovní činnost 

Účelové zaměření programu: 

- sport pro všechny 

- sport zdravotně postiţených 

 

Cílem programu je podpora všeobecné sportovní činnosti, zejména však podpora 

celoţivotního aktivního způsobu ţivota, podpora pravidelné sportovní činnosti ţáků, 

studentů škol, vysokoškoláků a soutěţí školních a studentských sportovních organizací 

a podpora specializovaných sportovních sdruţení s celorepublikovou působností 

s účelovým zaměřením na zapojení zdravotně postiţené mládeţe a dospělých do 

pravidelné sportovní činnosti.
23

 

Celkový finanční objem státní dotace pro občanská sdruţení se dělí na tři díly 

podle charakteru: 

 sdruţení, které jsou zahrnuty do oblasti sportu pro všechny ......... cca  80 % 

včetně sportu na školách a Všeobecné sport. reprezentace 

 sdruţení, které zabezpečují činnost ZPS ............................................cca  19 % 

 rezerva, mimořádné, aktuální záleţitosti ..........................................cca    1 % 

 

V roce 2011 je celkový objem finančních prostředků dle státního rozpočtu pro 

oblast „Všeobecná sportovní činnost“ ve výši 837 624 tis. Kč, z toho všeobecná 

sportovní činnost ve výši 217 524 tis. Kč a program 133510 ve výši 620 100 tis. Kč. 

Celkový přehled rozdělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2011: 

- Všeobecná sportovní činnost (Program III)   62 000 tis. 

- Údrţba a provoz sport. zařízení (Program IV)   154 602 tis. 

- Ostatní dotace   922 tis. 

 

 

 

 

                                                           
23

 MŠMT ČR [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < http://www.msmt.cz/sport/statni-

podpora-sportu-pro-rok-2011 >. 
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Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení 

Cílem programu je podpora udrţování a provozování sportovních zařízení, 

podpora udrţování technických prostředků, strojů a zařízení slouţících ke sportovní 

činnosti a podpora udrţování a provozování sportovních zařízení slouţících k přípravě 

reprezentantů a sportovních talentů. 

Kaţdá předloţená ţádost je ohodnocena podle metodiky, a je zařazena do 

příslušné skupiny diferencovaného systému. Základním principem diferencované 

podpory u programu IV je otevřený systém zařazování ţádostí do skupin podle typu 

organizační struktury, rozsahu sportovní činnosti, členské základny a hodnoty majetku 

NNO. 

Rozřazení do skupin dle  diferencovaného systému finanční podpory: 

a) stanovení celkového finančního objemu poţadavků……………..  100 % 

b) rozřazení do skupin dle stanoveného vymezení a charakteru ţadatele, 

c) úprava a stanovení konečného procentuálního objemu pro jednotlivé 

skupiny  

s ohledem na aktuální stav předloţených podkladů (úprava následující 

tabulky) s rozčleněním do skupin. Změnu v procentuálním rozčlenění 

schvaluje náměstek skupiny 5, 

d) rozdělení dílčích finančních prostředků uvnitř jednotlivých skupin při 

zachování poměru hodnot získaných z předloţených podkladů.
24

 

 

Program 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu  

Účelové zaměření: 

- podpora materiálně technické základny sportovních organizací 

- podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace 

Cíle programu 

- technická obnova, údrţba a opravy sportovních zařízení, která povede ke zlepšování 

jejich hygienické úrovně a souladu se zájmy ochrany přírody 

                                                           
24 MŠMT ČR [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < http://www.msmt.cz/sport/statni-

podpora-sportu-pro-rok-2011 >. 
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- rozvíjet sportovně technické parametry sportovišť tak, aby splňovaly poţadavky 

předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi a aby sportovní 

zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost 

- doplňovat nabídku stávajícího počtu sportovních zařízení s cílem vyrovnávání 

regionálních deficitů 

- umoţnit rovný přístup ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování 

 

Rozpočet Programu 

Podpora sportovních organizací (Subtitul 133512) 460 000 tis. Kč 

Podpora sportovní reprezentace (Subtitul 133513) 160 100 tis. Kč 

 

Tab.2 Průběh dotací v letech 2007-2011 (v tis. Kč) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Státní 

reprezentace 

3791,7 3737,5 3668,6 

 

- 4378,4 

Sportovní 

akce 

996,2 1326,9 705 

 

- 1231,9 

Sport. 

talentovaná 

mládež 

6369,5 6278 5917,5 - 9396,1 

 

Do tabulky jsem zanesla dotace z posledních let, pro rok 2010 se mi bohuţel nepodařily 

tyto informace zjistit. Jak je vidět, dotace na státní reprezentaci se v průběhu posledních 

let zvýšily, stejně tak je tomu u sport. talentované mládeţe. Nicméně v porovnání 

s ostatními sporty na tom není házená příliš dobře, důvodem je hlavně malá úspěšnost 

našich reprezentačních druţstev, sportovní úspěšnost činí v dotacích na reprezentaci 

50% z konečné částky.  

 

Výhled na rok 2012 

Od příštího roku dochází k totální absenci finančních prostředků z výtěţků 

SAZKA, a.s. pro oblast sportu ve výši 1 mld. Kč.  

„Ze strany státního rozpočtu je předběžně stanoven návrh finančního objemu pro 

sport pro rok 2012 ve výši 1 828 023 tis. Kč. Tento finanční objem je proti roku 2011 

snížen o 71 137 tis. Kč. Konečný objem finančních prostředků pro oblast sportu bude 

znám až po schválení zákona o státním rozpočtu PS PČR pro rok 2012 (předpokládaný 
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termín listopad/prosinec 2011).“
25

 

Od roku 2012 také dojde k rozšíření státní podpory o nový program č. V s názvem 

„Organizace sportu“. Pro rok 2012 je tento objem navrhován ve výši cca 300 mil. Kč a 

měl by být začleněn do výdajového okruhu „Všeobecná sportovní činnost“. 

Programy státní podpory by tedy měli v roce 2012 vypadat takto: 

Neinvestiční dotace: 

Výdajový okruh: Sportovní reprezentace 

Program I Sportovní reprezentace České republiky 

Program II Sportovně talentovaná mládeţ 

Výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost 

Program III Všeobecná sportovní činnost 

Program IV Údrţba a provoz sportovních zařízení 

Program V Organizace sportu 

 

Investiční dotace: 

Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu 

z toho: 

Subtitul 133512: Materiálně technická základna sportovních organizací 

Subtitul 133513: Materiálně technická základna sportovní reprezentace  

S ohledem na moţnosti státního rozpočtu bez dalších finančních prostředků z výtěţku 

Sazka, a.s. je nutné diferenciovat státní podporu, ale při omezených moţností finančních 

prostředků, bez plošného pokrytí potřeb sportovních organizací, tělovýchovných jednot, 

či sportovních klubů.
26

 

 

SAZKA, a.s. 

SAZKA, a.s. byla největším nestátním přispěvatelem do sportu a umoţňovala tak 

provoz i výstavbu některých sportovních zařízení. Ročně se částka plynoucí do 

sportovního odvětví pohybovala kolem 1 mld. Kč. Část šla prostřednictvím ČSTV 

k jednotlivým klubům a část putovala do sportovních svazů. V příštích letech se však na 

tyto zdroje financí pro sport a tělovýchovu nelze spoléhat. 

 

 

                                                           
25

 MŠMT ČR [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < http://www.msmt.cz/file/16801>. 
26

 MŠMT ČR [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < http://www.msmt.cz/file/16801>. 
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6.2  Vlastní příjmy 

 

Do vlastních zdrojů spadají především členské příspěvky či různé poplatky za 

startovné, registrační poplatky či poplatky za přestupy. 

 

6.2.1  Zásady stanovování poplatků 

ČSH má moţnost stanovit svým orgánům finanční plnění hlavně v případě, kdy 

plátce získává od svazu sluţbu. Orgány svazu pak stejným způsobem stanovují 

poplatky, kdy zaplacením člen vyjadřuje příslušnost k ČSH a získává právo být jeho 

členem (členské příspěvky).  

Registrační poplatky 

Poplatky týkající se registrace klubu nebo změny v registraci. 

 a) vstupní registrační poplatek klubu 2.000 Kč  

 b) poplatek za sloučení klubů 2.000 Kč  

 c) poplatek za rozdělení klubů 2.000 Kč  

 d) poplatek za změnu oficiálního názvu klubu 500 Kč 
27

 

 

Kaţdý klub také platí roční klubový členský příspěvek 1000 Kč.  

Kaţdý člen dále platí registrační poplatek. U tohoto poplatku se zohledňuje věk člena. 

 a) registrační poplatek člena do 10 let včetně 50 Kč  

 b) registrační poplatek člena od 11 let do 18 let 100 Kč  

 c) registrační poplatek člena od 18 let 200 Kč 
28

 

 

Platí se také poplatky za vystavení registračního průkazu či vystavení jeho duplikátu. 

 

Poplatky za přestup 

Poplatky za přestup, limitovaný přestup či hostování. 

 a) poplatek za přestup do klubu Extraligy, W.H.I.L. 1.000 Kč  

 b) poplatek za přestup do klubu 1. ligy dospělých 500 Kč  

                                                           
27

 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < 

http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20stanovovani%20poplatku%20%281_7_2010%29-

final.pdf >. 
28

 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < 

http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20stanovovani%20poplatku%20%281_7_2010%29-

final.pdf >. 
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 c) poplatek za přestup do klubu 2. ligy dospělých 300 Kč  

 d) poplatek za přestup do celostátních soutěţí dorostu 200 Kč  

 e) poplatek za přestup ostatních soutěţí dospělých 100 Kč  

 f) poplatek za přestup ostatních soutěţí ţactva a dorostu 50 Kč  

 

Licenční poplatky 

Poplatky za přidělení licence trenéra, rozhodčího, delegáta, časoměřiče. 

 a) licenční poplatek trenéra a rozhodčího licence C 100 Kč  

 b) licenční poplatek trenéra a rozhodčího licence B 200 Kč  

 c) licenční poplatek trenéra a rozhodčího licence A, resp. A+ 400 Kč  

 d) licenční poplatek delegáta 400 Kč  

 e) licenční poplatek časoměřiče 100 Kč 
29

 

Dále se platí poplatky za nedodrţení stanovené minimální licence trenéra pro příslušnou 

soutěţ (poplatek za celý ročník či jednotlivá utkání). 

 

Vzdělávací poplatek 

Delegáti musí platit paušální roční poplatek 1000 Kč za vzdělávání delegátů (vzdělávací 

poplatek). Zaplacením tohoto poplatku zajišťují delegátům volný vstup na školení a 

semináře. 

Také rozhodčí platí vzdělávací poplatek a to v různé výši podle výkonnostního stupně 

rozhodčího. 

 

Startovné 

Týmové startovné 

 Kluby jsou povinny s přihláškou do soutěţe zaplatit klubové startovné. Poplatek 

se liší podle stupně soutěţe a věkové kategorie. Výnosy z týmového startovného v 

soutěţích řízených ČSH jsou příjmem ČSH, výnosy z týmového startovného v 

soutěţích řízených oblastními svazy házené jsou příjmem příslušných oblastních svazů 

házené.  

 

 a) startovné za druţstvo v Extralize muţů 50.000 Kč  

                                                           
29

 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < 

http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20stanovovani%20poplatku%20%281_7_2010%29-

final.pdf >. 
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 b) startovné za druţstvo v 1. lize muţů 15.000 Kč  

 c) startovné za druţstvo v 2. lize muţů 7.000 Kč  

 d) startovné za druţstvo v 1. lize starších dorostenců 7.000 Kč  

 e) startovné za druţstvo v 2. lize starších dorostenců 3.000 Kč  

 f) startovné za druţstvo v lize mladších dorostenců 3.000 Kč  

 g) startovné za druţstvo v Ţákovské lize starších ţáků 1.000 Kč  

 h) startovné za druţstvo v Extralize ţen 50.000 Kč  

 i) startovné za druţstvo v 1. lize ţen 15.000 Kč  

 j) startovné za druţstvo v 2. lize ţen 7.000 Kč  

 k) startovné za druţstvo v 1. lize starších dorostenek 7.000 Kč  

 l) startovné za druţstvo v 2. lize starších dorostenek 3.000 Kč  

 m) startovné za druţstvo v lize mladších dorostenek 3.000 Kč  

 n) startovné za druţstvo v Ţákovské lize starších ţákyň 1.000 Kč  
30

 

 

Pokud klub nemá v soutěţích ČSH či v soutěţi oblastního svazu přihlášené jedno 

nebo více druţstev v kategoriích dorostu či ţactva, poplatek se navyšuje 

 

Individuální startovné 

 a) Individuální startovné za účastníka soutěţí od 11 let 125 Kč  

 b) Individuální startovné za účastníka soutěţí od 19 let 250 Kč  

Oblastním svazům házené náleţí dle Ekonomické směrnice Českého svazu házené 20% 

z vybraného individuálního startovného za členy klubů registrovaných na území 

oblastního svazu házené, 80% je pak příjem ČSH. 

Výnosy z individuálního startovného jsou určeny k financování rozvoje mládeţnické 

házené. 

 

Poplatky se platí i za změny termínu jednotlivých utkání, dále poplatky za projednání 

disciplinárních přestupků, za projednání odvolání (v případě vyhovění odvolání se 

poplatek vrátí). 

 

 

                                                           
30

 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < 

http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20stanovovani%20poplatku%20%281_7_2010%29-

final.pdf >. 
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6.3  Marketing 

 

V poslední době se podařilo zajistit prostřednictvím marketingových příjmů 

dostatek finančních prostředků. Došlo tedy ke stabilizaci svazu, rozvoji projektů pro 

mládeţ, zvýšil se počet pracovníků sekretariátu. Svaz také mohl začít více financovat 

vzdělávací činnost trenérů, nový informační servis Handball net. 

Co se týče médií, během posledních tří let zaznamenala házená výrazný posun 

v medializaci tohoto sportu. Reprezentační druţstva a muţská klubová házená získala 

své místo ve veřejnoprávní televizi. Hlavním úkolem do budoucích období je zachování 

toku investic do médií a tím docílit dostatečné popularizaci házené. 

Úkolem marketingu v budoucím období, je také zpevnění pozice s partnery a sponzory 

reprezentačních druţstev. Hlavním prostředkem dosaţení úloh je účinná spolupráce 

prostřednictvím specializovaných agentur s odborníky na profesionální bázi a 

v korektním prostředí. Na zvýšené mediální úrovni, kam se házená za poslední roky 

dostala, jiţ nelze jinak postupovat. K účinné realizaci a celkovému přínosu této 

strategie tak, aby byla vzájemně vyváţená, v současné době chybí jediné-výrazný 

úspěch reprezentačních druţstev na mezinárodním poli. 

 

Zde je aktuální seznam sponzorů Českého svazu házené:  

 

Obr.6 Sponzoři ČSH 

Zdroj: ČSH 
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7  Výdaje ČSH 

V této kapitole představím činnosti svazu, kterými se snaţí rozvinout házenou 

v ČR, projekty na podporu mládeţe i například financování vzdělávání trenérů. 

 

 

7.1   Financování sportovních center mládeže 

 

„Systém sportovních center je vymezen vládními dokumenty: Zákon č.115/2001 

Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesení vlády ČR č.718 ze dne 14. července 

1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně 

systému výchovy sportovních talentů.“ 
31

 

Exekutiva ČSH určuje čtyři kluby s chlapeckou sloţkou a tři kluby s dívčí sloţkou 

sdruţené v ČSH, kterým přiděluje státu sportovní centrum mládeţe. 

Základním smyslem činnosti klubů se statutem SCM je péče o talentované jedince. 

Exekutiva ČSH zřizuje v rámci tohoto systému funkci trenér-manaţer. Ten je ve 

čtyřletém smluvním vztahu ČSH jako OSVČ s rozsahem práce minimálně 42,5 hodin 

týdně s měsíční odměnou 25000 Kč. 

SCM jsou financovány svazem z účelových příspěvků od MŠMT. Pro období 

1.1.2011 – 31.12.2012 má garantované prostředky ve výši 3 500 000 Kč. 

Tyto prostředky ČSH poskytuje ve čtyřech dílčích příspěvcích: 

a) základní odměny trenérům-manaţerům ve výši 2.100.000 Kč 

b) diferencované odměny trenérům-manaţerům ve výši 100.000 Kč 

c) základní příspěvek pro kluby se statutem SCM ve výši 700.000 Kč 

d) diferencovaný příspěvek pro kluby se statutem SCM ve výši 600.000 Kč. 
32

 

 

 

                                                           
31

 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < 

http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20cinnosti%20sportovnich%20center%20mladeze%20

%2809.12.2010%29.pdf>. 
32

 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < 

http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20cinnosti%20sportovnich%20center%20mladeze%20

%2809.12.2010%29.pdf>. 
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Základní příspěvky pro kluby SCM jsou vypláceny ve výši 100000 Kč ročně, 

diferenciovaný je pak vypočten podle určitých kritérií a je splatný zálohově ve výši 

50000 Kč. 

Příspěvky pro kluby jsou účelové a lze je pouţít pouze na náklady vynaloţené 

v souvislosti s činností pouze členů SCM (týkají se například sportovního vybavení, 

ortopedické pomůcky, zdravotní prohlídky, pitný reţim, účast na oficiálním testování 

SCM atd.). Prostředky se mohou vyuţít i na pronájmy hal pro tréninkovou činnost 

druţstev.  

Diferenciace se pouţívá pro posouzení činnosti klubů se statutem SCM navzájem, 

pro posouzení činnosti klubů SCM a čekatelských klubů, pro rozdělení 

diferenciovaných odměn trenérů-manaţerů a pro výpočet diferenciovaného příspěvku 

pro kluby.  

Tento systém spočívá v bodovém hodnocení parametrů činnosti jednotlivce, 

druţstev i klubů. Porovnáním celkového součtu bodových hodnocení členů SCM za 

klub se získá tzv. individuální hodnocení. Porovnáním celkového součtu bodových 

hodnocení druţstev a klubu jako celku za klub se získá tzv. týmové hodnocení.  

Pokud by byl příspěvek od MŠMT niţší neţ 3 500 000 Kč, zmenší se jako první 

diferenciovaný příspěvek pro kluby. Pokud by byl naopak vyšší, zvětší se nejprve 

diferenciované odměny trenérům-manaţerů a následně diferenciovaný příspěvek pro 

kluby. 

 

 

 

7.2   Financování sportovních středisek 

Exekutiva ČSH se rozhodla podporovat projekt intenzifikace sportovních tříd, 

který je zaměřen na podporu klubů, které organizují sportovní přípravu ţáků (hráči ČSH 

ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy na základních školách). Kluby, které 

tento projekt realizují, se nazývají luby se statutem školních sportovních středisek 

(ŠSS). Exekutiva ČSH takových klubů určila 12 se zaměřením na chlapeckou sloţku a 4 

se zaměřením na dívčí sloţku.  
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Základním smyslem činnosti klubů se statutem ŠSS je péče o talentované 

jedince. Členem ŠSS se můţe stát člen ČSH s hráčskou licencí, který je zároveň 

ţákem základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se kterou má klub 

smlouvu o spolupráci.
33

 

Člen ŠSS musí nastoupit alespoň ve 4 mistrovských utkáních během jednoho 

roku. 

V rámci systému ŠSS zřizuje Exekutiva funkci hlavního trenéra ţactva. 

Kluby sdruţené v Českém svazu házené bez statutu SCM nebo statutu ŠSS, 

které byly nebo jsou mateřským klubem hráče, který v běţném roce přestoupil do 

klubu se statutem SCM, popř. limitovaně přestoupil nebo hostuje na dobu minimálně 

jednoho soutěţního ročníku, má statut Základní sportovní středisko (ZSS). 

Pro období 1.9.2009 – 31.12.2012 má svaz garantované příspěvky od MŠMT 

ve výši 2 700 000 Kč ročně.  

Svaz vyčlení 100000 Kč na tvorbu metodických materiálů a zbylé prostředky 

poskytne klubům v dílčích příspěvcích: 

a) základní příspěvek pro kluby se statutem ŠSS  ve výši 1.152.000 Kč 

b) diferencovaný příspěvek se statutem ŠSS  ve výši 1.248.000 Kč 

c) příspěvek pro kluby se statutem ZSS  ve výši 200.000 Kč 

Základní příspěvek pro kluby se statutem ŠSS je určen na odměny hlavním 

trenérům ţactva ve výši 6.000 Kč měsíčně.
34

 

Maximální dotace pro ZSS za jednoho předaného hráče činí 20.000 Kč. 

Pokud příspěvek od MŠMT bude niţší, neţ 2 700 000 Kč, bude nejprve 

sniţován diferenciovaný příspěvek pro kluby se statutem ŠSS. V opačném případě, 

tedy pokud bude příspěvek vyšší, bude zvýšen diferenciovaný příspěvek pro kluby se 

statutem ŠSS. 

Příspěvky pro kluby se statutem ŠSS jsou účelové a lze je pouţít pouze na 

odměny trenérů ţactva.  

                                                           
33 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < 

http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20cinnosti%20sportovnich%20stredisek_doplnene.pdf>. 
34 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: < 

http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20cinnosti%20sportovnich%20stredisek_doplnene.pdf>. 
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Příspěvky pro kluby se statutem ZSS jsou také účelové a je moţno je pouţít 

pouze na materiální vybavení druţstev a ţactva a odměny trenérů, kteří trénovali 

předané hráče do SCM. Klub je povinen vyčlenit z dotace na jednoho předaného 

hráče částku 10.000 Kč, kterou je povinen rozdělit mezi všechny trenéry ţactva a 

dorostu, kteří předaného hráče trénovali. 

Diferenciace se pouţívá pro potřeby posouzení činnosti klubů se statutem ŠSS 

navzájem a pro výpočet rozdělení diferencovaných příspěvků. Systém diferenciace 

spočívá v bodovém hodnocení parametrů činnosti klubu se statutem ŠSS nebo se 

statutem ZSS.  

 

 

7.3   Financování dalšího vzdělávání trenérů 

Český svaz házené klade důraz na vzdělávání trenérů i po dosaţení určitého 

stupně trenérského vzdělání. Tento projekt zahrnuje přenos poznatků a zkušeností ze 

zahraničí ve formě výroby výukových a metodických DVD ve formě překladu 

vybraných článků ze zahraniční literatury a především ve formě organizace tematických 

seminářů.  

Tematické semináře s celorepublikovou působností organizuje trenérsko-

metodická komise Českého svazu házené. Tyto semináře jsou zpravidla zaměřené na 

vrcholovou házenou. Tematické semináře s regionální působností organizuje oblastní 

svaz házené společně s trenérsko-metodickou komisí. 

Oblastní svaz házené pořádá seminář s regionální působností na své náklady. ČSH 

přispívá oblastnímu svazu na konání semináře 40% celkových doloţených nákladů, 

maximálně ale 10000 Kč. Aby byl tento příspěvek poskytnut, musí svaz splnit všechny 

podmínky a úkoly v rámci organizace školení ze strany oblastního svazu. 
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7.4   Financování projektů  mládeže 

Projekty mládeţe jsou dílčí projekty pod názvem Házená pro budoucnost. 

Dílčí projekty:  

- Ţákovská liga 

Mistrovská soutěţ starších ţáků a starších ţákyň probíhající v několika kolech. 

Účastníky soutěţe nominuje oblastní svaz podle daných kritérií. ČSH podporuje 

účastníky soutěţe finanční dotací na náklady na účast v této soutěţi.  

Na jeden soutěţní ročník Český svaz házené přispěje na dopravu účastníků celkem 124 

tis. Kč, na pořádání turnajů 156 tis. Kč a na finálová kola 200 tis. Kč. 

 

- Házenkářský desetiboj 

Třídenní soutěţ pro devět týmů mladších ţáků a ţákyň v deseti disciplínách. Účastníky 

nominuje opět oblastní svaz. ČSH hradí veškeré náklady spojené s účastí druţstev. 

Na jeden soutěţní ročník Český svaz házené dále přispěje na dopravu účastníků celkem 

80 tis. Kč. 

 

- Handball tour 

Seriál turnajů pro mladší ţáky a mladší ţákyně, kterého se mohou účastnit všechna 

druţstva, která se zároveň účastní soutěţí oblastních svazů. ČSH poskytuje finanční 

dotace na náklady na účast v této soutěţi.  

Na jeden soutěţní ročník Český svaz házené přispěje na dopravu účastníků celkem 75 

tis. Kč a na pořádání turnajů 75 tis. Kč. 

 

- Školní liga 

Dlouhodobá soutěţ v miniházené pro školní druţstva ve dvou věkových kategoriích (3-

5 tříd). ČSH financuje odměny hlavním organizátorům jednotlivých lig a školním 

trenérům. Tyto odměny se poskytují v max. výši 10.500 Kč na jednu školní ligu. 

 

- Novinářský kalamář 

Dlouhodobá postupová soutěţ pro školní druţstva 6. - 7. tříd. Soutěţ je třístupňová. 

Regionální a krajská kola organizují oblastní svazy. ČSH podporuje organizaci 

krajských kol ve formě příspěvku oblastním svazů na jejich pořádání ve výši 600 Kč na 

jedno utkání krajského kola. 
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Celostátní kolo organizuje Český svaz házené prostřednictvím grantů, kterými 

přispívá na pořádání celkovou částkou 50.000 Kč. Český svaz házené podporuje 

účastníky soutěţe – školní druţstva finanční dotací na náklady na účast v této 

soutěţi. Na jeden soutěţní ročník Český svaz házené přispěje na dopravu účastníků 

celkem 50 tis. Kč.
35

 

 

- Kemp házenkářských nadějí 

První stupeň výběru talentovaných hráčů a hráček a talentovaných rozhodčích. Kemp je 

určen pro starší ţáky a ţačky, kaţdý pro minimálně 60 hráčů (hráček) a maximálně pro 

150 osob. 

ČSH hradí veškeré náklady účastníků s výjimkou dopravy na akci. 

 

- Top kluby 

Kaţdý klub Českého svazu házené, který má alespoň jedno mládeţnické druţstvo 

v soutěţích, je nazýváno Top klub. Pomocí systému kritérií jsou v jedné části 

zvýhodňovány kluby z malých sídel bez podpory vrcholové házené, zatímco v druhé 

části jsou zvýhodňovány kluby s velkou členskou základnou mládeţe. Obě části 

zvýhodňují kluby, které se zabývají dívčí házenou.  

 

- Ukaţ, co umíš 

Systém jednodenních srazů, kde plní hráčky v kategoriích miniţákyň a mladších ţákyň 

sérii úkolů v osmi úrovních. ČSH financuje odměny pro účastníky. 

 

- Konference mládeţe 

Jednorázový dvoudenní vzdělávací seminář pro trenéry a učitele. 

Rozpočet Konference mládeţe je stanoven vţdy tak, aby alespoň 80% celkových 

nákladů bylo hrazeno z účastnických poplatků. 
36

 

                                                           
35

 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady_realizace_projektu_mladeze__%2805.12.2009%29.p
df>. 

36
 Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady_realizace_projektu_mladeze__%2805.12.2009%29.pdf

>. 
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7.5   Financování reprezentačních družstev 

 

ČSH vytváří příznivé podmínky pro činnost reprezentace, zabezpečuje ubytování 

na odpovídající úrovni, stravování, dopravu, regeneraci, lékařskou a fyzioterapeutickou 

péči. 

Při reprezentačních akcích ČSH zabezpečuje reprezentantům a členům 

realizačního týmu materiální vybavení nezbytné ke sportovní přípravě a utkáním. 

ČSH také vyplácí reprezentantům i členům realizačního týmu cestovné do místa 

konání akce a zpět. Mohou být vypláceny také odměny, prémie či kapesné. 

ČSH zabezpečuje hromadné pojištění účastníků reprezentační akce pro případ trvalých 

následků úrazu či pro případ smrti úrazem v ČR a při pobytu v cizině v souvislosti s 

výkonem činnosti účastníka reprezentační akce. 

 

 

7.6   Systém rozdělování dotací oblastním svazům 

 

Výši jednotlivých příspěvků oblastním svazům na kalendářní rok schvaluje Rada 

ČSH. Exekutiva ČSH pak stanovuje způsob rozdělování celkového příspěvku na činnost 

mezi jednotlivé svazy. 

Příspěvky na činnost jednotlivých svazů se skládají z dílčích příspěvků:  

- účelové – musejí být vynaloţeny na konkrétní daný účel v souladu se 

zásadami jejich pouţití. Pouţití těchto příspěvků pak musí doloţit 

konkrétními účetními doklady. 

- doporučující – Exekutiva ČSH u nich deklaruje účel pouţití, ale 

konkrétní formu pouţití ponechává na orgánech oblastního svazu. 

Příspěvky se nevyúčtovávají. 

- volné – není u nich deklarován ani účel ani doporučení pouţití. 

Příspěvky však musí být pouţity na rozvoj házené v regionu. 

 

Dílčí příspěvky:  

1. paušální příspěvek na činnost oblastního svazu házené 
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Volný příspěvek, který se dělí rovným dílem mezi všechny oblastní svazy házené. Měl 

by slouţit k úhradě základních administrativních potřeb oblastního svazu (kancelářské 

potřeby, cestovné členů orgánů, schůzová činnost…) 

 

2. příspěvek na rozvoj mládeţnické házené 

Doporučující příspěvek, který se dělí mezi oblastní svazy házené v poměru počtu 

mládeţnických druţstev v soutěţích příslušného oblastního svazu. Příspěvky je 

doporučeno pouţít zejména na projekty práce s mládeţí v regionu (náborové akce, 

školní soutěţe, podpora výchovy trenérů u mládeţe, podpora klubů s dobrou prací 

s mládeţí, zimní soutěţe ţactva, odměna organizátorům oblastních projektů 

mládeţnické házené). 

 

3. příspěvek na rozvoj talentované mládeţe 

Účelový příspěvek, který nelze pouţít na jiné účely, neţ pro potřeby přípravy 

ustavených sloţek Házenkářských nadějí. Příspěvek se dělí v poměru počtu ustavených 

sloţek házenkářských nadějí starších ţáků a starších ţákyň v rámci jednotlivých 

oblastních svazů. Oblastní svaz házené je povinen z tohoto příspěvku hradit tyto 

náklady:  

- odměna zodpovědnému trenérovi sloţky Házenkářských nadějí (dívčí nebo chlapecké) 

ve výši minimálně 2.000 Kč ročně 

- dopravu do místa konání kempu Házenkářských nadějí  

Dále můţe svaz uhradit tyto další náklady: odměna asistentovi trenéra (max. 2000 Kč 

ročně), nájmy hal pro tréninky a přípravná utkání, nezbytné sportovní vybavení, 

cestovné do místa konání akce. 

Z příspěvku nesmí svazy hradit tyto náklady: odměny hráčů, a funkcionářům 

s výjimkou trenérů a asistentů, nadstandardní sportovní vybavení, organizaci vlastních 

přípravných turnajů a účast na přípravných turnajích jiných subjektů, náklady na 

sportovních akce v zahraničí. 

 

4. příspěvek na rozvoj miniházené. 

Doporučující příspěvek, který se dělí v poměru k počtu uskutečněných turnajů 

miniţactva 4+1 v soutěţích příslušného oblastního svazu v uplynulém roce. Turnaje se 

musí účastnit alespoň 5 druţstev a kaţdé druţstvo zde sehraje alespoň 4 utkání. Tento 

příspěvek je doporučeno pouţít na projekty práce s mládeţí v regionu (v kategorii 
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miniházené klubů i škol)- náborové akce, školní soutěţe v miniházené, podpora 

výchovy trenérů u miniházené, organizování soutěţí miniţactva oblastním svazem, 

odměny organizátorům oblastních projektů. 
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8  SWOT analýza financování ČSH  

 

V této analýze se budu snaţit ukázat silné a slabé stránky financování házené u 

nás, zároveň hrozby a příleţitosti v této oblasti. 

 

Silné stránky 

Silnou stránkou je dosaţení pravidelného vysílacího času v nedělním dopoledni, 

kdy ČT4 vysílá českou Zubr extraligu. Pro zviditelnění házené vůbec je důleţité i 

vysílání německé Bundesligy v televizi. Tato všechna televizní utkání jsou pro 

propagaci házené velice důleţitá a házená se tím dostává do podvědomí veřejnosti. 

Velikou zásluhu na zviditelnění házené u nás má i hráč Filip Jícha, který byl oceněn 

nejlepším házenkářem světa za loňský rok. 

Mezi silné stránky bych zařadila i úspěch naší muţské reprezentace, kdy se 

v příštím roce zúčastní Mistrovství Evropy, kam se probojovala z kvalifikace. 

Český svaz házené také letos pořádal Mistrovství Evropy dorostenek ve Zlíně a v 

Brně, čímţ poukázal na své pořadatelské schopnosti. 

 

Slabé stránky 

Mezi ty slabší stránky bych naopak zařadila dlouhodobý neúspěch ţenské 

reprezentace na velkých akcích. 

Jako slabou stránku vidím i to, ţe házená stále není tak rozšířený a masivní sport 

jako fotbal, hokej nebo rychle se rozvíjející florbal. Proto je obtíţné jak pro svaz, tak 

pro jednotlivé kluby shánět sponzory i rozšiřovat členskou základnu a vzbudit zájem u 

dětí. 

Při reprezentačních utkáních a jejich přenosech v televizi je problémem i malá 

návštěvnost diváků na utkání (hlavně v Praze), určitě i tento fakt můţe odradit 

potenciální sponzory či mediální partnery. 

 

Hrozby 

Jako hlavní hrozbu vidím určitě problém Sazky, a.s. Pokud přijde sport o miliardu 

korun plynoucí z této společnosti, bude to mít určitě negativní vliv i na českou házenou. 

Moţnou hrozbou je i schválení návrhu finančního objemu pro sport pro rok 2012, který 

by byl oproti loňskému roku sníţen o asi 71 mil. Kč. 
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Příležitosti 

Příleţitost, hlavně pro zviditelnění házené je určitě uţ zmíněné pravidelné vysílání 

v televizi. Jako příleţitost bych viděla i pořádání podobných akcí jako bylo Mistrovství 

Evropy dorostenek. Pořádání těchto akcí a hlavně s nimi souvisejíc propagace házené 

by mohlo vést ke zvýšení popularity házené u nás a zvětšení členské základny a tím i 

zvýšení dotací. 

Příleţitost pro rozšíření a zviditelnění házené vidím i v projektech na podporu 

mládeţe, které ČSH financuje. V současné době dochází k rozšíření hlavně miniházené 

škol, odkud pak děti přecházejí do jednotlivých klubů a rozšiřuje se tím členská 

základna. Zaujmout děti uţ v nízkém věku tímto sportem je nejlepší způsob, jak 

vychovat budoucí házenkáře či házenkářky a zároveň přivést k házené i jejich rodiče. 

Přilákat mohou i zajímavé akce pořádané v létě, například stále populárnější turnaje 

v pláţové házené. Na tyto akce jsou zvány největší hvězdy z řad našich házenkářů, coţ 

by mohlo oslovit další sportovní fanoušky. Podle mého názoru jsou však tyto akce stále 

málo propagované. 
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9  Diskuze 

Financování sportu se od roku 1989 postupně mění. V současné době je to 

bohuţel tak, ţe podíl financí sportovního prostředí se dostal na nejniţší hodnoty 

k objemu státního rozpočtu za poslední roky. A na nějaké zlepšení to v nejbliţší době 

nevypadá, vţdyť sportovní svazy přicházejí uţ nyní o milionové dotace ze společnosti 

Sazka, a.s., se kterými počítaly. Jestli bude také schválen návrh zákona o státním 

rozpočtu pro rok 2012, bude finanční objem pro sport na příští rok sníţen o 

71 127 0000Kč. Tyto skutečnosti se dotknou většiny sportovních svazů, tedy i svazu 

házené.  

V rozpočtech většiny sportovních svazů, hlavně méně populárních sportů, jako je 

i házená, převládají příjmy z veřejných rozpočtů. Český svaz házené není výjimkou, i 

kdyţ fakt, ţe příjmy ze státních dotací tvoří třetinu z celkových příjmů, je podle mě 

pozitivní, ale samozřejmě ne ideální situace.  

Pro házenou je jednoznačně nejdůleţitější propagace tohoto sportu samotného, 

spousta lidí ani neví, jak takový sport vypadá. Uţ to, ţe se dostala do pravidelného 

vysílání v televizi je úspěch, ale určitě to nestačí. Za velice dobrý směr jak házenou 

rozšířit mezi děti vidím projekt miniházené do škol a školní ligu. Hlavně v Praze se za 

poslední rok otevřelo mnoho krouţků na školách, kde trénují mladí trenéři z řad dorostu 

 různých klubů. Vznikají tak těsné vazby klubů a škol, protoţe ti nejšikovnější se pak 

stanou jejich hráči. Do škol je tento sport ideální, dá se hrát v kaţdé tělocvičně i na 

kaţdém hřišti. V minulosti házená ve školách úplně chyběla a domnívám se tedy, ţe by 

se touto cestou mohla házenkářská základna velice rozrůstat a dostat mezi děti jako 

alternativa dalšího populárního kolektivního sportu. 

Svaz spoustu svých financí pouţívá na péči o mládeţ. Financuje mnoho projektů, 

které by měly mladé hráče a hráčky udrţet u házené, aby neskončili s tímto sportem. 

Právě ve věku staršího ţactva a dorostu nejvíce hráčů opouští aktivní házenou.  

Problém vidím i v odchodu házenkářů a házenkářek v dospělých kategoriích, kdy 

někteří si chtějí házenou přivydělat a odcházejí do zahraniční do ne třeba tak kvalitních 

týmů. V našich podmínkách si bohuţel hráči přivydělají jen v nejvyšší soutěţi a ani tam 

se hraním neuţiví všichni. Těmito všemi odchody se tak sniţuje kvalita našich soutěţí a 

atraktivita pro diváka a pro případného sponzora. Kdyby se podařilo zvýšit příjmy 

svazu, mohlo by tak dojít k vyšší podpoře talentovaných hráčů a ty by to netáhlo tolik 

do zahraničí. 
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Zhruba poslední dva roky vychází házenkářský magazín Handball plus. Jelikoţ 

nikde jinde se nedozvíte podrobné informace o házenkářském dění u nás, určitě je tento 

časopis přínosem. Problém je, ţe se Handball plus nedostane do rukou běţnému 

člověku, který se s házenou příliš nepotkává. Moţná by stálo za uváţení, omezený počet 

výtisků rozdat mezi lidi a třeba je tak zaujmout a donutit je tímto způsobem vyhledat si 

o házené více informací.  

Způsobem, jak se dostat do médií a zvýšit tak šance na uzavření nových 

sponzorských smluv, je určitě pořádání mezinárodních turnajů.  
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10  Závěr 

Sběr informací na tuto diplomovou práci byl poněkud problematický, hlavně 

proto, ţe konkrétní informace o rozpočtu jsou interní informace a nejsou veřejnosti 

k nahlédnutí. Kvůli přípravám ČSH na Mistrovství Evropy dorostenek nebylo moţné 

provést osobní dotazování, proto jsem zjišťovala informace pomocí e-mailů. ČSH má 

také velmi přehledný web, kde sem našla mnoho potřebných informací, hlavně co se 

týká projektů pro mládeţ. I tak si ale myslím, ţe by zveřejněné informace mohly být 

konkrétnější.  

Myslím, ţe jsem dostatečně nastínila, jakým způsobem svaz hospodaří se svými 

financemi a také jak jsou na tom z hlediska získávání státních dotací. Z informací v této 

práci si snad kaţdý můţe udělat představu o fungování a financování této sportovní 

organizace.  

Jako nedostatek své práce vidím to, ţe se mi nepodařilo zjistit konkrétní čísla, 

tedy jaká je přesná výše příjmů od sponzorů a přesná výše výdajů. Tyto interní 

informace nejsou k dispozici veřejnosti. 

Házená se za poslední léta zviditelnila a je potřeba v tomto úsilí vytrvat. Naše 

reprezentace bohuţel nepodává takové výkony, aby se o ní mluvilo tak často v médiích 

jako o jiných sportech. Právě proto je důleţité, starat se o mladé talentované hráče, kteří 

třeba jednou v dospělé kategorii vybojují nějaké cenné úspěchy a posunou tím házenou 

mezi přední sledované sporty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Seznam použité literatury 

 

1) BEDNÁŘOVÁ, D. Sponzorství neziskových organizací firmami. Bakalářská 

práce. Brno, 2010.   

2) ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha: East West Publishing Compeny 

a East Publishing Praha, 2000. ISBN 80-7219-010-5. 

3) DOVALIL, J. a kol. Olympismus. 1. vyd. Nakladatelství Olympia, a.s., 2004. 

ISBN 80-7033-871-7. 

 

4) HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu, Praha : Ekopress, 2006. 

 

5) HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha : GRADA, 1992. 

368 s. ISBN 80-85424-83-5. 

 

6) HOWARD, D. R., CROMPTON, J. L. Financing Sport, 2nd edition, 

Morgantown, 2004. 

 

 

7) KOTLER, P.- KELLER, K. L. Marketing management : 12. vydání. Štěpánka 

Černá, Viktor Faktor, Tomáš Jupa. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 792 s. 

ISBN 978-80-247-1359-5. 

8) MULLIN, B.J. – HARDY, S. – SUTTON, W.A. Sport Marketing. Leeds: 

Human Kinetics Publishers, 1985. ISBN 0-87322-449-3. 

9) NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-68-4. 

10) OCHRANA, F.- PAVEL,J.- VÍTEK.L. Veřejný sektor a veřejné finance. Praha: 

Grada Publishing a.s, 2010. ISBN 80-24732-28-9 

 

11) PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Veřejná správa a finance ve veřejném sektoru, ASPI, 

Praha, 2002. 

 

12) PELC,V. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. Praha: C. H. Beck, 

2010. ISBN 8074001903. 

 

13) SLEPIČKOVÁ, I. Sportovní organizace – Teoretická východiska a situace v ČR 

po roce 1990, Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1405-2.  

 

 



76 
 

14) SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-

247-9069-6. 

15) TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry, Praha: Grada Publishing a.s., 2004. ISBN 

8024708752. 

 

16) TOMEK, G. – VÁVROVÁ, V. Marketing, Praha: ČVUT, 1994. ISBN 80-01-

01063-5. 

17) TOPINKA, J. – STANJURA, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha: Olympia, 

2001. ISBN 80-7033-223-9. 

18) VYSEKALOVÁ,J. – MIKEŠ,J. Reklama - Jak dělat reklamu – 3., aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. ISBN 8024734923. 

 

19) Zákon č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů. 

20) Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. 

21) Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky. 

22) ZUSKA, K. - CÍZL, V. Právní postavení sportovních organizací po 1. lednu 

1992,  Praha: Atos, 1992. ISBN 80-85435-24-1.  

 

 

Internetové zdroje 

 

23) Bílá kniha o sportu [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 

http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu 

 

24) ČESKÁ REPUBLIKA. Historie sportu v ČR a důležité sportovní organizace. 

[online], [cit. 2010-01-01]. Dostupné na WWW: 

<http://www.czech.cz/cz/66618-historie-sportu-v-cr-a-dulezite-sportovni-

organizace>.  

 

25) Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20stanovovani%20poplatku

%20%281_7_2010%29-final.pdf >. 

 

26) Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20cinnosti%20sportovnich

%20center%20mladeze%20%2809.12.2010%29.pdf>. 

 

http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu
http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20cinnosti%20sportovnich%20center%20mladeze%20%2809.12.2010%29.pdf
http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady%20cinnosti%20sportovnich%20center%20mladeze%20%2809.12.2010%29.pdf


77 
 

 

27)  Český svaz házené [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zasady_realizace_projektu_mladeze_

_%2805.12.2009%29.pdf>. 

 

28) ČSTV - Český svaz tělesné výchovy [online], [cit. 2011-5-15]. Dostupný 

z WWW: <http://www.cstv.cz/stanovy.htm>. 

 

 

29) ČSTV - Informace pro média. [online], [cit. 2011-08-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cstv.cz/zpravy/media.htm >. 

 

30) European handball federation [online], [cit. 2011-07-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.eurohandball.com/ >. 

 

 

31) Finance.cz [online], [cit. 2011-08-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.finance.cz/>. 

 

32) International handball federation [online], [cit. 2011-07-15]. Dostupný 

z WWW: <http://www.ihf.info/ >. 

 

33) Interní materiál ČSH. Členění ČSH. Praha, 2011 

 

 

34) MŠMT ČR [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2011 >. 

 

35) MŠMT ČR [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.msmt.cz/file/15776>. 

 

 

36) MŠMT ČR [online], [cit. 2011-07-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.msmt.cz/file/16801>. 

 

37) Olympic.cz [online], [cit. 2009-05-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.olympic.cz/?sec=20>. 

 

 

38) SAZKA, a.s. [online], [cit. 2011-07-20]. Dostupný z WWW: <http://web-

nlb.sazka.cz/LoterieAHry/docDetail.aspx?nid=9954&docid=19014836&doctype

=ART&did=9954>. 

 

39) Zákon o daních z příjmů [online], [cit. 2010-6-13]. Dostupné z WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij-2006-57/>  

 

 

 

http://www.msmt.cz/file/15776
http://www.msmt.cz/file/16801
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij-2006-57/

