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Anotace 

 Tato diplomová práce zkoumá licenční systém v profesionální kopané a 

také jeho průběh na příkladu české fotbalové ligy. Práce popisuje žádost o licenci 

a licenční řízení, k čemuž pomohly i rozhovory. Závěry nám odhalí povinnosti a 

možnosti klubů, kteří profesionální licenci chtějí získat a také porovnání 

s fotbalovou ligou v Německu, která je té naši nejvíce blízká. 

Klí čová slova 

 Kopaná, licenční systém, rozhovor, Gambrinus liga 

 

 

 

 

Tittle 

Licensing system in professional football in case of Gambrinus league 

Annotation 

 This diploma thesis examines licensing system in professional football and 

also its process on example Czech Gambrinus league. Thesis discribes licence 

aplication and licence management, which helped interview. Conclusions reveal 

to us duties and possibilities of clubs, which want to obtain professional licence 

and also comparison with football league in Germany, which is close to our 

league. 

Keywords 

 Football, Licencing system, Interview, Gamrinus league 
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1. Úvod 

Licenční systém a licenční řízení v kopané je poměrně neprobádané téma. Jsem 

již 16 let hráčem kopané a o dění ve fotbalové lize, a to nejen české, ale také v jiných 

evropských profesionálních ligách, se velice zajímám. To je hlavní důvod, proč jsem 

si toto téma pro diplomovou práci vybral.  

V České republice, jak jsem již uvedl, toto téma není moc osvětlené a dá se říci, 

že je nové. Společnost začala tuto tematiku rozebírat především díky letošní kauze 

pražské Slavie, která, jakožto tradiční klub, málem profesionální licenci pro sezonu 

2011/2012 nedostala, čímž jí hrozil fakt, že nebude moci hrát nejvyšší českou soutěž. 

Jelikož profesionální licence se uděluje pro dvě nejvyšší soutěže v České republice, 

tedy I. a II. ligu, případné neudělení licence by znamenalo sestup až do třetí nejvyšší 

soutěže v České republice. Hlavní příčinou, proč se klub dostal do situace, kdy mu 

hrozilo neudělení profesionální licence, byla zadluženost „sešívaných“, kterou vyřešili 

až těsně před koncem termínu, do kterého se dalo věci spravit. Minimálně další rok tak 

bude moci klub působit v I. Gambrinus lize. 

V práci dále rozebírám jednotlivé body licenčního řízení, jež jsou uvedeny 

v licenčním manuálu, který se navíc stále aktualizuje. Co budou muset kluby vykonat, 

aby vyhovovaly licenčním podmínkám v budoucnu, to jim napovídá projekt „Ligové 

stadiony“. Velmi blízký našemu systému je systém v Německu a v diplomové práci 

poukazuji na jisté podobnosti s naší českou kopanou. V čem bychom měli napodobit 

německou kopanou, respektive jejich řízení a vedení týmů za účelem například snížení 

výtržností na stadionech čí zvýšení návštěvnosti v ochozech, popisuji také ve své 

práci. 

Při psaní diplomové práce jsem mimo jiné provedl polostrukturovaný rozhovor, 

který je součástí analytické části diplomové práce. Interview jsem provedl se 

sportovním ředitelem pražských FC Bohemians 1905 JUDr. Ladislavem Valáškem. 

FC Bohemians 1905 bylo navíc vhodným příkladem, jelikož právě tento klub 

nesplňuje požadavky týkající se domovského stadionu, kde nyní nemohou hrát své 

zápasy. 
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2. Cíl, úkoly, hypotézy a vědecké otázky diplomové práce 

2.1 Hlavní cíl 

 Hlavním cílem mé práce je deskripce licenčního systému v profesionálním 

fotbale v České republice a jeho komparace s vybraným licenčním systémem v Evropě. 

2.2 Úkoly 

• popsat jednotlivá kritéria pro udělování licencí 

• prostudovat licenční manuál a projekt ligové stadiony 

• provést interview s lidmi zasvěcenými do licenčního řízení 

• navrhnout řešení klubům 

2.3 Hypotézy 

1. Licenční podmínky pro profesionální fotbalové kluby v České republice se liší 

v požadavcích na vlastnickou strukturu fotbalových klubů oproti Spolkové 

republice Německo a zároveň se liší v požadavcích na vybavení stadionu 

využívaných pro utkání profesionálních fotbalových klubů. 

2. Licenční komise FAČR beze zbytku požaduje splnění všech licenčních 

podmínek a neposkytuje žádné výjimky. 

 

2.4 Vědecké otázky 

1. Je existence licenčního systému garantem dohrání klubu v soutěži anebo dohrání 

soutěže? 

2. Existuje v české fotbalové historii případ, kdy nesplnění licenčních podmínek 

bylo překážkou pro postup do vyšší soutěže, byť fotbalový klub prokázal 

výkonnostní splnění podmínek? 

3. Existuje soubor pokynů UEFA pro jednotlivé členské svazy? 
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3. Teoretická východiska 

3.1 Struktura Evropské fotbalové unie (UEFA) 

 

Obrázek č. 1 – struktura UEFA- upraveno autorem 

 

Zdroj: http://www.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/index.html [28. 8. 2011] 

Kongres 

- zastřešuje 53 národních fotbalových asociací 

- zasedá 1x ročně 

- přijímá zprávy od svých orgánů, jako je výkonný výbor, auditor a další 

- volí předsedu, členy výkonného výboru UEFA 

- rozhoduje o pozastavení činnosti členů jednotlivých úseků UEFA či o 

zrušení pozastavené činnosti 

- uděluje čestné členství 
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Výkonný výbor 

- nejvyšší výkonný orgán  

- složen z předsedy, 5 místopředsedů a dalších 10 členů 

- volí prvního až pátého místopředsedu UEFA 

- dohlíží na účetnictví 

- volí 2 interní auditory 

- vymezuje organizační strukturu 

- jmenuje, pokud je nutné, tak i odvolává, generálního tajemníka a jeho 

náměstka 

- dohlíží na správu UEFA, zejména na dodržování stanov, zákonů a předpisů a 

nařízení 

- dohlíží na schvalování ročního podnikatelského plánu 

Předseda UEFA 

- odpovědný za vztah mezi UEFA a FIFA 

- má právo navrhnout vhodné kandidáty na pozici místopředsedy 

- volen na období 4 let 

- odpovědný za vztah mezi UEFA a ostatními národními fotbalovými 

federacemi 

- odpovědný za vztah mezi UEFA a jejich členskou organizací 

- odpovědný za vztah mezi UEFA a politickými orgány a mezinárodními 

organizacemi 

- odpovědný za provádění rozhodnutí Kongresu a Výkonného výboru 

- dohlíží na práci správy UEFA 

- svolává výkonný výbor každé 2 měsíce 
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Je povinen všechny své kroky konzultovat s výkonným výborem UEFA. 

Místopředseda UEFA 

- při absenci předsedy UEFA přebírá jeho funkce a povinnosti 

Generální tajemník 

- jmenován výkonným výborem UEFA na návrh předsedy UEFA 

- odpovědný za řízení, vedení a organizaci správy UEFA 

- překládá roční obchodní plán 

- jmenuje a odvolává ředitele UEFA po konzultaci s předsedou UEFA 

- sestavuje odhady příjmů a výdajů na následující rok 

Výbory 

- 19 výborů, jež se zabývají od lékařských otázek přes transfery hráčů po 

problematikou týkající se rozhodčích a financí 

- mají poradní funkci 

- skládají se z předsedy, místopředsedy, dále druhého, třetího a čtvrtého 

místopředsedy a dalších členů nezbytných pro fungování výborů 

Porota expertů 

- mají poradní funkci 

- skládají se z předsedy, místopředsedy a dalších členů nezbytných pro 

fungování poroty expertů 

Rada profesionální fotbalové strategie 

- složen ze 4 místopředsedů UEFA, kteří zastupují zájmy členských asociací 

- dále se skládá ze 4 zástupců, jež zprostředkovávají zájmy evropských 

fotbalových lig 
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- strukturu tvoří 4 zástupci, jež zprostředkovávají zájmy evropských 

fotbalových klubů účastnících se mezinárodních zápasů organizovaných 

EUFA 

- nakonec je rada tvořena i 4 zástupci, jež zprostředkovávají zájmy 

profesionálních fotbalových hráčů 

3.2 Struktura Fotbalové asociace České republiky (FAČR) 

Valná hromada 

Výkonný výbor FAČR 

- skládá se z 1 předsedy, 3 místopředsedů, 2 předsedů a dalších 7 členů 

nutných pro regulérní fungování asociace 

� Předseda 

� První místopředseda (za Moravu) 

� Druhý místopředseda (za Čechy) 

� Třetí místopředseda (za kluby Gambrinus ligy a II. ligy) 

� Předseda řídící komise pro Čechy 

� Předseda řídící komise pro Moravu 

� Generální sekretář  

� Dva členové za Čechy 

� Dva členové za Moravu 

� Tři členové za kluby Gambrinus ligy a II. ligy 

Sekretariát FAČR 

Generální sekretariát 

Sportovně-technické oddělení 

- součástí je mezinárodní oddělení 

Oddělení public relations 

- odpovídá za komunikaci s médii 
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Oddělení IT 

- odpovídá za provoz webových stránek 

Oddělení profesionálního fotbalu 

- spravuje licenční systém profesionálního fotbalu v ČR 

Oddělení neprofesionálního a mládežnického fotbalu 

- trenéři mládeže, sportovní třídy a sportovní centra mládeže 

Finanční oddělení 

Oddělení logistiky a služeb 

Trenérsko-metodický úsek 

- zajišťuje vzdělání trenérů a trenérské licence 

Oddělení legislativně-právní 

- součástí oddělení je úsek registrace a úsek zahraničních přestupů 

- spravuje právní systém české kopané (např. novelizace základních předpisů 

FAČR) 

Komise a pracovní skupiny 

- obsahuje například komisi rozhodčích, disciplinární komisi, odvolací a 

revizní komisi, licenční komisi, komisi pro vzdělání, komisi pro ženský 

fotbal, futsal a mládež 

3.3 Struktura Německého fotbalového svazu (DFB) 

� Předseda 

� Pokladník 

� Místopředseda 

� Ligový předseda 

� První místopředseda jako ligový zástupce 

� Dva místopředsedové pro ligu 

� Místopředseda pro kvalifikaci 
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� Místopředseda pro prevenci, integraci a fotbalovou zábavu 

� Místopředseda pro mládežnický fotbal 

� Místopředseda pro soudní záležitosti 

� Místopředseda pro dívčí a ženskou kopanou 

� Místopředseda pro společensko-politické úkoly 

� Generální tajemník 

� Sportovní koordinátor svazu 

� Manažer národního týmu 

� Zástupce pro mezinárodní úkoly 

Složky svazu 

Generální sekretariát 

- v čele generální tajemník 

- zabývá se otázkami profesionalismu fotbalu, sociálními otázkami a projekty 

fanoušků 

Právní, finanční, personální, správní oddělení a oddělení rozhodčích 

- zabývá se dodržováním stanov v daných oblastech, zahrnujících navíc 

medicínskou a účetní sekci 

- zahrnuje antidoping, pojištění či případné změny v pravidlech hry 

Oddělení mládeže, vzdělání, trenérů a vedení týmu 

- týká se všech fotbalových reprezentací (muži, mládež) 

- centrum pro talentované sportovce 

- sportovní vzdělání a trenérské licence 

Amatérská kopaná, ženská kopaná a rekreační kopaná 
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- koordinace amatérských lig, včetně rozpisu zápasů a pohárových utkání na 

této úrovni 

- zastřešuje ženskou nejvyšší soutěž 

Oddělení pro komunikaci 

- komunikace s médii 

- public relations 

- redakční podpora publikací vydávaných svazem 

- řeší záležitosti týkající se televizních práv a mediální partnerství 

Marketing 

- záležitosti týkající se marketingu 

- propagace fotbalu či klubu pomocí merchandisingu, reklam (TV, 

rozhlasových) 

3.4 Licenční systém ČR 

Fotbal v České republice byl a nadále také je nejpopulárnějším sportem 

s největší základnou sportovců. V České republice je registrováno asi 690 tisíc 

fotbalových hráčů. (Brož, Šimůnek, 2010). Oproti hokeji, který je v počtu 

registrovaných hráčů na druhém místě s počtem 90-100 tisíc, je kopaná nadále v jasném 

suverénním postavení. O to je ale samozřejmě těžší kopanou sponzorsky zajistit. 

Sponzoři jako hlavní argumenty proti podporování kopané uvádějí neatraktivnost 

kopané, výtržnosti na stadionech, které jsou nadále součástí fotbalových zápasů a také 

korupční jednání některých oddílů, s čímž souvisí i v mnohých případech neprůhlednost 

vlastnické struktury klubu. Právě ta vyvolala v poslední odehrané prvoligové sezóně 

největší rozruch, jelikož ve Slavii Praha byly odhaleny vysoké dluhy, následovaly 

protesty a výtržnosti fanoušků a klubu hrozilo odebrání profesionální licence pro 

následující sezonu.  

Většinu z těchto problémů se snaží řešit licenční systém, respektive licenční 

komise, a díky svědomité práci tak můžou kritéria, která musí kluby plnit, přispět ke 

zvýšení atraktivnosti, snížení výtržností na stadionech a s tím související bezpečnosti na 
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stadionech. Následek toho pak bude i zvýšení návštěvnosti stadionů lidmi, mezi něž 

patří například senioři či rodiny s dětmi.  

Vše je samozřejmě běh na dlouhou trať a tak, se zavedením kritérií, která musí 

kluby a jejich stadiony plnit, se začalo již před mnoha lety, když v polovině 90. let 

licenční systém v pro českou fotbalovou ligu zavedl František Chvalovský. Od té doby 

do současnosti vznikly tři projekty s názvy „Ligové stadiony“. Ten nejstarší měl termín 

plnění v roce 2003. Vzhledem k tomu, že licenční systém funguje i na mezinárodní 

úrovni, kde jako správce a kontrolor fungují orgány evropské fotbalové unie (UEFA), je 

nutné tento systém a tato kritéria stále inovovat a měnit, v některých případech i právě 

vlivem Evropské fotbalové unie. Proto také následně vznikl projekt „Ligové stadiony 

2010“, kde klubům přibylo několik nových povinností, které je nutné, aby klub do roku 

2010 splnil. V opačném případě by fotbalovému oddílu hrozil trest, netvrdší pak v 

podobě neudělení profesionální licence na další fotbalovou sezonu. Zatím poslední je 

projekt „Ligové stadiony 2012“ a dle licenčního manažera má tento projekt 6 fází 

rozdělených do jednotlivých etap. Pátá část ze šesti měla skončit k datu 30. června 

2011.  

A co to vůbec profesionální licence je? Odpověď by se dala zlehčit a licenci 

nazvat vstupenkou do I. a II. ligy. Ano, je to příliš nadnesené označení, ale zároveň 

velmi výstižné. Bez ní ani jednu z obou profesionálních soutěží nelze hrát. Kluby, aby 

certifikát, jak lze licenci také nazvat, mohly získat, musí splnit 5 základních kritérií, 

která jsou uvedena níže. Postupem času, před zahájením nové sezony nebo i v jejím 

průběhu, ji ale lze za nesplnění těchto podmínek odejmout.  

3.4.1 Orgány rozhodující o udělení profesionální licence 

Dva orgány v českém profesionálním fotbale jsou oprávněny rozhodovat o 

udělování profesionálních licencí pro I. a II. ligu. Je jím v prvním stupni Licenční 

komise Fotbalové asociace České republiky. Tento orgán první instance rozhoduje o 

udělení profesionální licence pomocí hlasování, kdy poměrem hlasů rozhoduje o 

udělení či neudělení licence a proto je nutné, aby členů byl lichý počet. Komise dále 

musí splňovat i jiné stanovy, krom počtu členů. Jde o jejich profesní zaměření. Je tedy 

povinné, aby v licenční komisi byl minimálně jeden účetní a jeden právník a aby 

členové tohoto orgánu první instance byli nezávislí, což znamená, že nemají vazby na 

klub, který usiluje o profesionální licenci a to buď jako akcionář, obchodní partner či  
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Druhou instancí, která je součástí licenčního řízení, kdy je klubu udělena nebo 

naopak neudělena profesionální licence pro I. a II. ligu, je Licenční tribunál FAČR. 

Licenční tribunál FAČR vykonává funkci odvolacího orgánu. I zde platí stejné 

podmínky, co se týče složení. Tedy lichý počet nezávislých členů, z kterých je aspoň 

jeden právník a účetní. Pokud se klub dostane k Licenčnímu tribunálu FAČR, musí 

samozřejmě podat odvolání, které vzniklo zamítnutím udělení licence u Licenční 

komise FAČR. Licenční komise je povinna uvést zdůvodnění, proč fotbalovému oddílu 

nebyla udělena licence, v písemné podobě, kde stojí i podmínky pro podání odvolání. 

Licenční odvolání může podat i licenční manažer FAČR. 

Licenční manažer FAČR je osoba, která odpovídá za celý licenční systém a 

provádí také hodnocení žádostí a kontrolu, zda kluby licenční požadavky splňují. Jedná 

se samozřejmě o profesionální fotbalové oddíly, které hrají pouze dvě nejvyšší soutěže 

v zemi. Licenční manažer také těchto 32 klubů informuje o licenčním řízení, které je 

buď ve stádiu přípravy, průběhu nebo je již toto řízení ukončeno a manažer sděluje 

výsledky. 

3.5 Kritéria 

Fotbalové oddíly musí plnit podmínky, které jsou zařazeny v 5 sekcích. Jde o 

sportovní, infrastrukturní, personální a administrativní, právní a samozřejmě finanční 

kritéria, jež rozhodují o udělení či neudělení profesionální licence. Tato kritéria pak 

mají tři stupně. První stupeň A je povinný bez výjimky. Pokud klub toto hledisko 

nesplňuje, licence mu nemůže být udělena a klub nebude moci hrát profesionální 

soutěž, což je Gambrinus liga a II. liga. Druhý stupeň B je pro kluby také povinný a toto 

hledisko musí být splněno. Pokud nastane opak, klub obdrží od vedení svazu dopis, kde 

jsou uvedeny kroky, jak a do kdy lze toto kriterium napravit. Klub při nesplnění kriterií 

B bude sankciován. Následují kriteria označena písmenem C a jedná se o doporučené 

podmínky pro klub žádající o profesionální licenci. Doporučené jsou zejména proto, že 

v budoucnu tyto podmínky mohou přejít do vyššího stupně B nebo A. Předtím než klub 

ale zažádá o licenci, musí projít jistou etapou vývoje, kdy se z prostého fotbalového 

klubu, které ve většině případů má statut občanského sdružení, stane akciová 

společnost.  
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3.5.1 Sportovní kritéria 

Pokud klub chce hrát II. ligu nebo Gambrinus ligu je pochopitelné, že se do dané 

soutěže musí probojovat především sportovní výkonností. Toto sportovní hledisko by 

mělo zajistit atraktivitu dané soutěže a její vyrovnanost.  

Sportovní kriteria neobsahují jen výkonnostní úroveň klubů, ale také další 

přidružené podmínky. Jedná se například o založení mládežnických mužstev. 

Prvoligové kluby tak musí mít 8 týmů ve věkových kategoriích do 10 let (minimálně 1 

tým), 10-14 let (min. 2 týmy) a 15-21 let (min. 2 týmy). Týmy z II. ligy pak 

mládežnických týmů musí mít minimálně 6. S mládeží souvisí i další dvě nutně povinné 

podmínky. Vzdělávání a program rozvoje mládeže. Mladí fotbalisté samozřejmě 

nemohou pouze trénovat a zanedbávat školu a tak jsou v mnohých městech školy, kde 

jsou sportovní třídy, které právě navštěvují hráči těchto mládežnických týmů. Většina 

fotbalových mužstev pak hraje ty nejvyšší soutěže v rámci své věkové kategorie, a i 

když to nejsou muži, jsou jejich tréninky a zápasy velmi fyzicky i psychicky náročné. 

Program rozvoje mládeže tak dbá na to, aby byla zajištěna maximální zdravotní péče, 

do které spadá například masér, fyzioterapeut nebo samozřejmě lékař. Dále zde musí 

být uvedena filozofie a cíle rozvoje mládeže nebo také organizace úseku mládeže. Co se 

týká mládeže, musí být nejinak i u A týmu. Jsou tedy nutné každoroční lékařské 

prohlídky hráčů mající profesionální smlouvu s klubem. Vzhledem k tomu, že se hra 

neustále zrychluje a klade na hráče vyšší a vyšší nároky, jsou prohlídky nutné zejména 

z preventivních důvodů. 

Další podmínkou řádu B je znalost pravidel, což je de facto i předpoklad pro 

hraní zápasů v kopané. Pravidla se téměř každoročně, alespoň částečně, upravují. Je to 

zejména vlivem okolností, které se vždy ve fotbale nově objevují. Poslední výraznou 

změnou je zapojení brankových rozhodčích v mezinárodních soutěžích. Nadále se velmi 

hlasitě diskutuje o definici týkající se hraní rukou. Přednášky o nově vzniklých 

úpravách v pravidlech se alespoň jednou za sezonu musí účastnit trenér a kapitán týmu. 

Aby měli důkaz pro FAČR, dostanou za úspěšné absolvování tohoto školení potvrzení. 

Pravidla by pochopitelně měli znát i ostatní hráči týmu, čímž by měly odpadnout 

následné dohady se sudími. Hráči i zbytek realizačního týmu by měli chovat respekt 

k sudím a během hracího dne by se, pod výhrůžkou trestu, všichni měli zdržet 
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jakýchkoli poznámek vůči sudím v médiích. Podmínkou typu B pak je ve sportovních 

kritériích také „boj proti rasismu“. 

3.5.2 Kritéria Infrastruktury 

Druhý typ podmínek se týká infrastruktury, přesněji pak zařízení a vybavení 

stadionů. Mezi kriterií typu A spadají následující povinné jednotky. Jde o velikost 

střídaček pro hráče, šatna pro hráče i pro rozhodčí, která musí splňovat minimální 

vybavenost. Místnost pro delegáta. Vzhledem k tomu, že se v profesionálním sportu 

nadále objevují případy dopingu a kopaná není dle posledních případů, kdy byly 

pozitivně testovány dvě fotbalistky na MS kopané v Německu (ČTK 2011), výjimkou, 

je nutné, aby součástí stadionu byla také místnost pro dopingové testy. Kluby dále musí 

mít certifikát stadionu, v kterém se schvaluje celková kapacita a který potvrzuje 

bezpečnostní status budovy. Dále je do infrastruktury zařazena bezpečnost, evakuační 

plán, kontrolní místnost či monitorovací systém. Těmto a dalším částem 

infrastrukturních kritérií se zabývám v kapitole „Bezpečnost“.  

Do typu B, což je stále nutné plnit, patří hrací plocha. Tedy její rovnost, rozměry 

či to, aby byla hrací plocha vyhřívaná. Vše totiž přispěje ke kvalitě a úrovni zápasů a 

zejména v zimních měsících je menší pravděpodobnost zrušení zápasu a odložení 

termínu. Týmy, krom hlavní hrací plochy, musí mít i tréninková zařízení a to buď ve 

svém vlastnictví, nebo v pronájmu na celou sezonu. Tréninkové zařízení musí mít i 

mládež. Nepovinné ale doporučené jsou pak například zastřešená sedadla, návštěvní 

řád, zařízení pro tisk a média, sanitární a občerstvovací zařízení a mnohé další, které se 

týkají především pohodlí diváků a to i těch invalidních.  

3.5.3 Personální a administrativní kritéria 

Tyto podmínky, jež jsou také popsány v licenčním manuálu (2009) se týkají 

především struktury klubu. V prvé řadě musí prvoligový či druholigový klub mít 

správu, která má tyto složky: 

• generální ředitel 

- odpovídá za každodenní chod klubu 

• klubový sekretariát 

- poskytuje podporu v administrativě 

• ekonom 



22 
 

- odpovídá za klubové finance 

- zaměstnanec klubu či externí odborník jmenovaný klubem 

• hlavní trenér 

- musí vlastnit trenérskou licenci opravňující vést tým v I. či II. lize 

• asistent trenéra 

- musí vlastnit trenérskou licenci opravňující vést tým v I. či II. lize 

• vedoucí rozvojového programu mládeže 

• trenér mládeže 

• hlavní pořadatel 

- součást pořadatelské služby, která je taktéž povinná 

- zaměstnanec klubu či externí pracovník vázaný s oddílem smlouvou 

- navrhuje základní bezpečnostní principy 

- je v kontaktu s místní policií a navrhuje spolu s úřady evakuační plány 

a strategii týkající se bezpečnosti 

- odpovídá v záležitostech školení a náboru nových pořadatelů 

- nutná kvalifikace: certifikát policisty nebo bezpečnostního pracovníka 

v souladu s národními zákony či bezpečnostní diplom na základě 

specifického kurzu vydaný národním svazem nebo organizací, která je 

uznaná státem 

• technický ředitel 

- buď zaměstnán externě na základě smlouvy či přímo zaměstnancem 

klubu 

• lékař 

- klubový zaměstnanec či externí odborník smluvně vázán s klubem 

- musí vlastnit nutnou lékařskou kvalifikaci a vzdělání 

- odpovídá za prevenci dopingu 

• fyzioterapeut 

- klubový zaměstnanec či externí odborník smluvně vázán s klubem 

- musí vlastnit odborné vzdělání 

• tiskový mluvčí 

- musí vlastnit nutnou kvalifikaci vztahující se k této pracovní pozici 

- odpovídá za komunikaci s médii a podává jim pravidelné zprávy 

- zajišťuje pozápasové a předzápasové rozhovory s trenéry či hráči 
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Veškeré pozice musí být obsazeny, aby klub splnil požadavky pro udělení 

profesionální licence.  Pokud bude tato pracovní pozice neobsazena, musí tato situace 

trvat nejdéle deset pracovních dnů. Podmínkou také je, aby u každé pracovní pozice 

byly písemně popsány povinnosti a práva, která zastává. Je samozřejmé, že lze během 

sezony učinit změnu v podobě náhrady pozice.  

3.5.4 Právní kritéria 

Jelikož je náš stát již součástí Evropské unie, je nezbytné, aby byla licenční 

kritéria české I. a II. ligy sjednocena s těmi evropskými, protože česká mužstva se 

účastní mezinárodních pohárových zápasů UEFA. Právní kritéria obsahují 3 

dokumenty, které musí být předloženy. Jedná se o prohlášení, v kterém je předložena 

právoplatná licence. Druhý dokument obsahuje stanovy klubu. A poněvadž jde o 

akciové společnosti, musí obsahovat i výpis z obchodního rejstříku, kde je pochopitelně 

uveden název, adresa, právní forma a seznam těch, kteří mohou jednat jménem klubu. 

Vše stvrzeno podpisem. Posledním potřebným dokumentem je smlouva s fotbalovou 

společností, která musí být v písemné podobě. Mimo jiné obsahuje například název, pod 

kterým bude společnost vedena ve fotbalové soutěži. 

3.5.5 Finanční kritéria 

Finanční kritéria jsou zřejmě nesložitějším a pro kluby v mnoha případech i 

nejtěžším, co musí pro získání licence splnit. Jsou velmi podrobně definovány 

v licenčním manuálu (2009). Díky různým úpravám stadionu, které jsou v mnohých 

případech nezbytné, aby splňoval podmínky pro udělení licence, kluby musí investovat 

částky, které je nutné zaznamenávat do účetní knihy. Je tedy nutná účetní jednotka, kde 

se uvádí dceřiné nebo mateřské společnosti žadatele o licenci. Vše samozřejmě s cílem 

zviditelnit finanční transakce klubu a snížit tak riziko nekalé soutěže. Dceřiná 

společnost se nemusí uvádět v případě, že jasně nesouvisí s fotbalovou činností anebo 

není významná v komparaci s celkovou skupinou. S ohledem na to, že se jedná 

v profesionálních ligách o akciové společnosti, je samozřejmě dle obchodního zákoníku 

nutné dokládat také roční finanční výkazy, která obsahuje rozvahu pasiv a aktiv či cash 

flow.  

Nejčastěji se fotbalové kluby účastní obchodu s hráči, čímž je míněna hlavně 

přestupová politika. Kluby chtějí být konkurenceschopné a tak neustále najímají skauty, 

dle zahraničních vzorů, a ti se snaží najít talenty, kteří by byli perspektivní pro klub. 
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Fotbalový oddíl ale kupuje i hráče, který se hodí do koncepce klubu a který by byl 

přínosem a díky kterému mají vyšší šance na co možná nejlepší umístění v ligové 

tabulce. Zejména kluby I. ligy se snaží mít hráče, kteří ale mají vysokou cenu a klub 

musí velice rozumně a jemně nakládat s financemi. Jako v jiných finančních 

transakcích, i zde je dáno datum splatnosti, které je nutno dodržovat. Pokud se tak 

neučiní v daném termínu, klub může být následně potrestán. Že se kluby, za hostování 

hráčů či jejich přestup, dohodly úspěšně, je nutné doložit svazu minimálně v podobě 

prohlášení, V prohlášení je pak doložen finanční stav k 31. prosinci roku, který 

předchází roku, na kterou klub požaduje profesionální licenci. Klub musí prokázat do 

stejného data i splnění závazků vůči svým zaměstnancům, ale i úřadům, jak daňovým, 

tak sociálním. 

Pro mnohé případy je součástí Fotbalové asociace České republiky arbitrážní 

komise. Ta řeší také případy, kdy fotbalový klub nesplnil závazky vůči svým 

zaměstnancům. Nejčastějším je dluh vůči hráčům. Ti ve většině případů dostávají 

nesrovnatelně vyšší platy než zbytek zaměstnanců klubu, kteří jsou zmíněni 

v personálních kritériích.  

Pokud má klub potíže většího rozsahu, které mohou ovlivnit bezstarostný chod 

klubu, je povinné, aby žadatel o licenci zaslal komisi prvního stupně prohlášení 7 dní 

před zasedáním, na kterém se rozhoduje o udílení licencí. Součástí tohoto dokumentu je 

například to, zda se v klubu vyskytly či naopak nevyskytly finanční problémy, které 

mohou ohrozit bezpečný chod klubu.  

3.5.6 Nesplnění kritérií 

Klub, který nesplní licenční kritéria, může hrát nejvýše třetí ligu, která je již 

považována za neprofesionální soutěž a tudíž se na ní nevztahuje licenční systém. 

Jediná možnost, jak ještě získat povolení hrát I. nebo II. ligu je podat odvolání či 

požádat, pokud to je možné, o výjimku. Jedná se například o stadion, který nesplňuje 

kritéria, jako jsou například místa k sezení, vyhřívaný trávník, umělé osvětlení. V tomto 

případě klub může odehrát danou soutěž, ale pouze na jiném stadionu, který dané 

podmínky splňuje. 

Sankce 

1) zákaz nebo omezení získávání a registrace nového hráče 
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- kluby, které nesplní kritéria „B“ mohou být sankciováni. Jedním 

z nejpoužívanějších a nejčastějším typem sankce je zákaz registrace 

nových hráčů a to po dobu, dokud nebude kritérium splněno 

2) Vyloučení z profesionální soutěže 

- při nesplnění licenčních podmínek je klub vyřazen z profesionální 

soutěže za předpokladu, že nemá možnost získat výjimku, jež je 

udělována na 1 rok, avšak před začátkem soutěže 

- v průběhu soutěže je klub vyloučen, pokud přestal plnit licenční 

požadavky 

3) Finanční pokuta (před udělením licence) 

- Za porušení některých licenčních předpisů 

3.5.7 Udělení výjimky 

Při nesplnění některých kritérií, může po podání žádosti, být klubu udělena 

výjimka. Klub však musí mít pádný důvod, který uvádí v žádosti o výjimku a který 

následně musí schválit licenční komise svazu.  

Výjimka je udělena pouze na jednu sezonu. Pokud klub bude mít problémy se 

splněním kritéria i pro další sezonu, je nutné opět podat písemnou žádost o výjimku, na 

kterou Licenční komise FAČR odpoví do 30 dnů od data doručení žádosti.  

V případě neudělení výjimky klubu, nemá klub možnost podat odvolání proti 

tomuto rozhodnutí. 
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4. Metodologie 

4.1 Kvalitativní výzkum 

V mé diplomové práci užiji jako hlavní metodu kvalitativního výzkumu. Mnoho 

vědců tuto metodu neuznává a považují ji spíše jako doplňkovou k metodě kvantitativní. 

Významným problémem podle nich je absence čísel. Je to velmi mladá metoda, což lze 

užít i jako argument, proč není tak uznávána.  

Hendl (2005, s. 63) definuje kvalitativní výzkum následovně. „Kvalitativní 

výzkum používá induktivní formy vědeckých metod, hloubkové studium jednotlivých 

případů, nejrůznější formy rozhovorů a kvalitativní pozorování. Cílem je získat popis 

zvláštností případů, generovat hypotézy a rozvíjet teorie o fenoménech světa. 

Kvalitativní výzkum je orientován na explorování a probíhá nejčastěji v přirozených 

podmínkách sociálního prostředí, Plán výzkumu má pružný charakter. To znamená, že 

plán výzkumu se z daného základu rozvíjí, proměňuje a přizpůsobuje podle okolností a 

dosud získaných výsledků.“  

Creswell (1998, s 12) definoval kvalitativní metodu podobně. Tvrdí, že 

„kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o 

názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“  

„Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém 

prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a 

specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka 

provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a 

reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“ Takto 

definoval kvalitativní výzkum Švaříček (2007, s. 17) 

Tuto metodu jsem si vybral, jelikož vyhovovala mému tématu a také 

výzkumnému postupu. Lze totiž během výzkumu operativně jednat, například měnit 

výzkumné otázky či je doplňovat o nové. Tento výzkum můžeme pracovně nazvat jako 

„propletenec“, jelikož jednotlivé etapy výzkumu je možné měnit. Například mohu po 
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sběru dat, tato data analyzovat a následně se opět vrátit ke sběru dat a vybrat si úsek, 

který se mi hodí nejvíce. Kvalitativní výzkum má i další výhody. Například výborně 

reaguje na situace vyskytující se okolo nás. Dále díky němu lze studovat určité procesy 

nebo navrhovat teorie. Nic není v našem životě dokonalé a také každá teorie má své 

nedostatky. Tím zřejmě největším je u kvalitativního výzkumu zejména ten, že data a 

závěry které získáme, nelze aplikovat obecně. Právě díky tomu, že obě metody mají svá 

pozitiva, ale také negativa, stávají se mnohdy součástí jednoho výzkumu a badatel tak 

využívá obě metody v kombinaci. Výzkum může poté probíhat tak, že po získání dat 

pomocí kvalitativní metody a následné analýze, přichází na řadu kvantitativní metoda 

sběru dat. Informace získané ze strukturovaného dotazníku zpracujeme a provedeme 

závěrečné dodatečné hloubkové dotazování. Není tedy už ani v mnoha výzkumech 

výjimkou, že se v kvalitativním výzkumu objevují kvantitativní data. Ve většině případů 

pak nejsou data nástrojem analýzy ani její součástí, ale jsou nezbytným doplňkem 

závěru v kvalitativním výzkumu.  

4.2 Sběr dat 

Pro získání dat v kvalitativním výzkumu, jež byla součástí mé diplomové práce, 

jsem zvolil polostrukturované interview. To provedu se zástupcem prvoligového klubu 

a také s licenčním manažerem FAČR. V kvantitativním výzkumu se vždy používá 

výběr, který je znáhodněný. U kvalitativního výzkumu je tomu naopak a proto metody 

výběru mají nepravděpodobnostní povahu. 

Miovský (2006, s. 130) mezi hlavní nepravděpodobnostní metody výběru řadí:  

a) totální výběr 

b) výběr metodou sněhové koule 

c) samosběr 

d) příležitostný výběr 

e) záměrný výběr 

V mém výzkumu jsem pro sběr dat použil výběru záměrného, tedy prakticky 

nejužívanější metodu výběru v kvalitativním výzkumu. Tato metoda výběru se 



28 
 

používá, pokud chceme zařadit do výzkumu účastníky, kteří disponují jistými 

vlastnostmi a znalostmi. Ti samozřejmě musí navíc souhlasit s účastí ve výzkumu. 

Ke sběru dat se v kvalitativním výzkumu používají jako nejčastěji metody 

pozorování, které může být zúčastněné či nezúčastněné, dále rozhovoru nebo 

triangulace. Místo pojmu sběr dat se dá užít také tvorba dat. Sběr dat je v kvalitativním 

výzkumu zřejmě nevhodný, poněvadž během pozorování čí rozhovorů se tato data spíše 

tvoří, takže by správně mělo být druhá možnost názvu. Pojďme se ale držet 

zaběhnutého. Hendl (2005) uvádí jako jeden z možných způsobů sběru dat i zkoumání 

dokumentů. Jednotlivé typy sběru se dají kombinovat a vzniká tak například zúčastněné 

pozorování doplněné o dotazník či rozhovor. 

Interview lze také doplnit o dokument, který se tak stane součástí sběru dat. 

Dokumenty a jejich obsah vznikl ve většině případů za jiným účelem a cílem, než jaký 

má výzkumník. Data obsažena v dokumentech, jež jsou součástí mého výzkumu, jsou 

virtuální data a úřední dokumenty. U slovního spojení sběr dat, stejně jako výše, i zde 

nejde doslova o sběr, poněvadž data vlastně již existují. Správně by tak bylo 

shromáždění dat. Data nicméně nelze nikterak měnit, jelikož informace v dokumentech 

obsažené jsou de facto fixní. Výhodou je, že údaje nelze zkreslit nebo jen velmi obtížně. 

Jako hlavní metodu pro sběr dat v mé diplomové práci jsem zvolil rozhovor. 

Tato metoda se používá pro sběr dat v kvalitativním výzkumu prakticky nejčastěji. 

Rozhovor může být například skupinový či hloubkový. V mém případě to bude 

hloubkový rozhovor. Švaříček (2007) definuje hloubkový rozhovor jako 

„nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem 

pomocí několika otevřených otázek, pomocí kterých může badatel porozumět pohledu 

jiných lidí, aniž by jejich pohled omezoval pomocí výběru položek v dotazníku.“ Hendl 

(2010) definuje rozhovor následovně. „Rozhovor, nebo též interview, je metoda sběru 

dat, ve které tazatel (výzkumník nebo pověřená osoba) klade otázky informantovi 

(účastníku výzkumu). Tazatel shromažďuje data od informanta, který data poskytuje.“ 

Pro svá interview jsem si vybral někoho, kdo se vyzná v daném tématu, jež jsem 

si zvolil pro diplomovou práci. Jelikož se výzkumník snaží co možná nejvíce přispět 

k věrohodnosti dat, měl by dbát na prostředí a atmosféru, v které je interview vedeno. 

Jako prostředí semistrukturovaného výzkumu jsem tak zvolil pracovní prostředí 

dotazovaných. Měl jsem tak záruku, že nebudou nejistí, nebudou mít obavy odpovídat 
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popravdě na mé otázky a hlavně se budou cítit bezpečně. Dotazovaní, které jsem si 

zvolil k interview, bych se nebál nazvat experty s velkými zkušenostmi v oblasti 

kopané. A právě tyto znalosti jsem využil k psaní mé diplomové práce.  

4.2.1 Typy interview 

Interview se může dělit na několik typů. Můžeme se například setkat 

s takzvaným telefonním interview. To se, už podle názvu, vyznačuje tím, že je rozhovor 

veden přes telefon. Má to výhodu v podobě nízkých nákladů, ale díky absenci osobního 

kontaktu nemáme možnost sledovat nonverbální podněty. Dalším je hloubkový 

rozhovor, kterým jsem provedl sběr dat a který se dále skládá z hlavních tří větví. Tou 

první je nestrukturovaný rozhovor, druhou polostrukturovaný rozhovor a třetí logicky 

strukturovaný.  

Hlavní rozdíl mezi těmito typy rozhovorů je ten, že nestrukturovaný rozhovor 

může obsahovat pouze jednu předem připravenou otázku, z které badatel vychází. 

Přibližuje se tak nejvíce běžné konverzaci a výhodou je jeho flexibilita. Velké problémy 

jsou naopak s následnou analýzou dat tohoto typu interview. Polostrukturovaný 

rozhovor vychází naopak z vyššího počtu předem připravených otázek či dokonce ze 

seznamu otázek a témat, kdy ale přecházíme k dialogu, který nepřímo souvisí 

s vědeckou otázkou anebo lze doplnit připravené otázky o otázku novou, která je 

nasnadě díky odpovědím dotazovaného. Pořadí otázek můžeme libovolně měnit dle 

důležitosti. Strukturovaný rozhovor je naopak veden pouze podle seznamu otázek, které 

si tazatel připravil pro rozhovor s respondentem a které má pevné pořadí, jež nelze 

měnit. Strukturovaný rozhovor se tak velice podobá dotazníkovému šetření. Velkou 

nevýhodou je omezená možnost rozšíření tématu o zajímavé otázky a odpovědi. Tento 

typ interview je nejvíce technicky náročný. Nejpoužívanějším z těchto tří typů interview 

je tak logicky polostrukturovaný rozhovor. 

 Hloubkové interview má několik fází, které je nutné, aby tazatel dodržoval. 

Proces získávání dat začíná výběrem vhodné metody, dále pak z přípravy rozhovoru a 

následný průběh vlastního dotazování. Dalšími fázemi jsou přepis tohoto rozhovoru, 

reflexe rozhovoru a samozřejmě analýza dat.  

Na interview by se měl tazatel připravit a to nejen seznamem otázek, na které se 

bude ptát, ale i teoretickou znalostí, která se týká daného tématu. To by mělo pocházet 
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z ověřeného zdroje, nejlépe pak z odborné literatury či z pozorování. Dobré je mít 

připravené různé alternativy odpovědí, které nám poskytne dotazovaný a tak lze 

snadněji zareagovat a neoddalovat se od toho, co chceme zjistit. Možnost oddálit se od 

tématu je totiž poměrně aktuální a to i vzhledem k délce rozhovoru.  

4.2.2 Fáze interview 

Hloubkový rozhovor by měl trvat, dle Švaříčka (2007), zhruba hodinu, někdy do 

konce až hodinu a půl, přičemž úvodní fáze trvá přibližně 10-20 minut, hlavní fáze 30-

40 minut a fáze ukončovací by pak měla trvat přinejmenším 5-10 minut.  

Úvodní fáze, jejíž součástí je i fáze přípravná, zahrnuje předně kontaktování 

dotazovaného a následně komunikaci mezi tazatelem a účastníkem výzkumu. Důležité 

je mít souhlas k interview. Pokud se tak stane, končí tím fáze přípravná a začíná část 

úvodní. Souhlas bychom měli získat nejen k rozhovoru, ale i ke zveřejnění získaných 

informací, případně dokumentů a jména. Pokud chceme nahrávat rozhovor, měli 

bychom získat svolení i v tomto směru. V úvodní fázi je také dobré pokládat otázky 

jednoduché a z kterých bude patrna empatie s účastníkem rozhovoru.  

V hlavní fázi se tvoří corpus celého rozhovoru a výzkumu. V této části 

pokládáme stěžejní otázky, které musí být pro dotazovaného jasné a srozumitelné a 

neměly by předurčovat odpovědi dotazovaného. Nevhodná je pak sugestivní podoba 

otázek, která se může v rozhovoru objevit především na konci a nabírá spíše podobu 

konfrontačních otázek. Otázky v této fázi rozhovoru mohou vyvolat negativní reakci. Je 

tedy dobré mít již důvěryhodný vztah s dotazovaným, který jsme se snažili vybudovat 

v předchozí části rozhovoru. Hlavní otázky by měly vycházet z hlavní výzkumné otázky 

a ze specifických výzkumných otázek, které se stanovují na začátku výzkumu. Potřeba 

je mít dostatek hlavních otázek, které máme připravené k interview. Je totiž možné, že 

pokud jich bude nedostatek, rozhovor skončí předčasně. Pozor si během hlavní části 

musíme dávat na otázky, jež jsou citlivé, a tudíž bychom je měli klást s ohledem na 

účastníka rozhovoru. Je nepřípustné, abychom dotazovanému pokládali otázky 

způsobem, který by znamenal předčasné ukončení interview ze strany dotazovaného. 

Kromě hlavních otázek se v hlavní části interview užívají také otázky navazující, 

nepřímé a dynamické. Navazující otázky jsou vhodné pro získání hloubky a detailů při 

zkoumání vědecké otázky. Neměly by se naopak týkat irelevantních poznatků, které 
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během rozhovoru získáme. Způsobilo by to především časové prodloužení rozhovoru. 

Tazatel může navazujících otázek využít při dodatečném interview s dotazovaným a to 

z důvodu, že nedokázal navazující otázky vymyslet, protože hned nepochopil význam 

odpovědí na otázky hlavní. Nepřímé otázky podle Švaříčka (2007) mají podobu 

projektivních otázek a jsou velmi obtížně interpretovatelné. Poskytují však projekci 

účastníka rozhovoru do jiné role, což může něco vypovídat o této roli či obecně o jiných 

lidech, ale současně to může mnohé vypovědět o respondentovi. Dynamické otázky jsou 

vhodné pro udržení vzájemné interakce obou stran. Slouží také ke snížení 

emocionálního napětí při rozhovoru.  

Na závěr rozhovoru bychom měli pro dotazovaného užít otázek ukončovacích. 

Ukončení interview by mělo být pozvolné. Do této části bychom také měli zařadit, kde 

informace, které jsme získaly, budou zveřejněny. Badatel by neměl nechat druhou 

stranu v pocitu, že byla zneužita pouze pro získání potřebných informací a interview by 

tak mělo být ukončeno vhodným způsobem.  

4.2.3 Typy otázek 

Krom typů otázek, které jsou uvedeny v kapitole fáze interview, existují i otázky 

vyskytující se v úvodní, hlavní či závěrečné části. Patton (1990) je dělí na šest 

základních typů, jež jsou popsány níže a jsou situovány buď do přítomnosti, současnosti 

anebo budoucnosti.  Pořadí otázek týkajících se času je také velice důležité. Otázky 

týkající se budoucnosti v mnoha případech vyvolávají dohady a domněnky. To je 

důvod, díky kterému vzniká negativní atmosféra mezi oběma stranami. Proto je dobré 

se ptát nejprve na otázky týkající se současnosti, případně minulosti, jelikož se jedná o 

fakta. 

• Otázky o zkušenostech chování 

- zjišťují, co by vypozoroval tazatel, kdyby byl neustále přítomen 

s dotazovaným 

 

• Otázky o názorech a hodnotách 

- odpovědi objasňují, jaké jsou pocity, záměry a cíle dotazovaného 
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• Otázky o pocitech 

- jsou zaměřeny na zjištění citových reakcí dotazovaných ve spojení 

s jejich prožitky a zkušenostmi 

• Otázky o znalostech 

- zjišťují, co dotazovaný ví a zná o řešeném problému 

• Otázky o vnímání 

- jejich pomocí se snažíme zjistit, co dotazovaný viděl nebo slyšel 

• Otázky demografické a kontextové 

- otázky zjišťující identifikační charakteristiky jako je věk, zaměstnání 

či vzdělání 

- nejsou vhodné na začátek interview 

Nadřazené těmto otázkám jsou otázky uzavřené a otevřené, což je vůbec 

nejzákladnější dělení. Pro interview logicky nebude badatel uzavřené otázky (odpověď 

pouze ano-ne) pokládat, jelikož tak může učinit pomocí dotazníku, který tento typ 

otázek obsahuje. Pro rozhovor tak jsou nejlepší otázky otevřené, které donutí 

dotazovaného vypovídat ve strukturovanější podobě a výzkum tak může být více do 

hloubky probrán. 

Badatel by měl při rozhovoru využívat jistých přístupů a to jak k dotazovanému, 

tak i k celkovému rozhovoru. Měl by tedy například usilovat o několik charakteristik 

interview. V prvé řadě by měl usilovat o detail, a jelikož se jedná o hloubkový 

rozhovor, tak samozřejmě o hloubku. To znamená, že pokud nedostane konkrétní 

odpověď, kterou požaduje, může se zeptat podrobněji a zjistit tak detail, který ho zajímá 

nejvíce. Co se týče hloubky, je dobré ptát se tazatele i na otázky, které se nepřímo týkají 

výzkumu. Je možné, že nám respondent odpoví na otázku konkrétně, ale abychom 

zjistili i jednotlivé souvislosti, je dobré další otázkou zjistit hloubku odpovědi a 

poskládat si tak celý obrázek z jednotlivých střípků odpovědí.  

Dalšími aspekty, které bychom měli vyžadovat je jasnost, jemnost a bohatost 

odpovědí. Mít jasnost v odpovědích je velice složité, neboť výzkumník musí být citlivý 
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na zkoumané téma, což je podmínka, aby tazatel mohl porozumět řeči dotazovaného. 

Švaříček (2007, s. 173) říká, že: „ Jemnost v odpovědi znamená, že události nejsou 

jenom přínosné, nebo nepřínosné a výroky nejsou jenom pravdivé, nebo nepravdivé. 

Interpretace reality bývá takřka ve všech případech mnohoznačná, ať už pro 

dotazovaného jedince, nebo jiné účastníky. Dostatečná jemnost či preciznost upřesňuje 

význam řečeného. Doporučovanou technikou je vyhýbání se uzavřeným otázkám a 

formulováním otázky otevřené natolik, aby umožnila respondentovi vylíčit svoje názory 

a přesvědčení.“ Bohatost pak souvisí s tím, jak se nám rozšiřuje rozsah výzkumu. Při 

odpovědích se mnohdy dovíme i to, co nechceme, ale zjistíme, že to s výzkumem může 

souviset a lze tyto odpovědi využít k dalším otázkám. Využívá se také takzvaných 

simulačních otázek, což znamená, že člověk uvede jistý příklad. V daném příkladu by 

měl figurovat dotazovaný. Jde o otázky ve znění: „Popište mi, jak vypadá daný proces.“ 

nebo „Jsem součástí komise, jak bych měl postupovat?“ Právě takový typ otázek bude 

obsahovat i mé interview. Jelikož se snažím zjistit podrobnosti z licenčního systému, 

jsou simulační otázky nezbytné. Respondent si totiž musí danou situaci představit a 

následně začne podrobněji odpovídat a my tak získáme konkrétnější odpovědi. 

4.2.4 Problémy během interview 

Při vedení interview se samozřejmě mohou objevit i problémy či nesnáze. Jak 

jsem již zmiňoval výše, mnohdy nedostaneme odpověď, kterou chceme nebo kterou 

očekáváme. S tím je nutné počítat a být schopen okamžitě zareagovat a být tedy na 

rozhovor pečlivě připraven. Při dotazování se snažíme zjistit, pokud možno, co nejvíce 

informací. To může být ale problém, poněvadž se badatel začne obávat o nedostatek 

času. Následkem toho přichází obava, že nezjistí vše, co si vytyčil ve výzkumu. Může 

tak přijít situace, kdy tazatel pokládá mnoho otázek najednou, aby problémům předešel, 

a nebude mít strach, že během rozhovoru nestihne všechny otázky položit. Z toho pak 

pramení situace, kdy dotazovaný začne odpovídat velmi obecně, což samozřejmě 

nevede k odpovědím na naše hlavní výzkumné otázky, které jsme si položili před 

rozhovorem. Abychom mohli získat odpovědi, musí jim dotazovaný rozumět a to nejen 

z hlediska vědeckého, ale také artikulačního. Jde tedy o to, abychom hovořili 

srozumitelně. Mnohokrát se také stane, že dotazovaný nerozumí otázce, což si ale musí 

tazatel přičíst jako svou vinu. Je tedy vhodné otázku položit jinak. Badatel by také 

neměl mít obavy z toho, jaké odpovědi dostane, a proto je nejlepší se připravit i na 

předpokládané odpovědi. Švaříček (s. 175) doslova říká: „Badatel by si měl zkusit 
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přehrát rozhovor nanečisto a představit si, co by mu na danou otázku dotazovaný 

jedinec odpověděl. Díky této přípravě je výzkumník schopen eliminovat triviální otázky, 

ale hlavně se připravit na to, že může položit doplňující otázku k odpovědi 

dotazovaného.“ 

Zde se také projevuje výhoda polostrukturovaného interview, s kterou souvisí 

možnost pokládání otevřených otázek. „Svoboda dotazovaného při volněji utvářeném 

dotazování má následující výhody:  

• lze přezkoušet, zda dotazovaný otázkám porozuměl; 

• dotazovaný může vyjevit své zcela subjektivní pohledy a názory; 

• dotazovaný může samostatně navrhovat možné vztahy a souvislosti; 

• je možné tematizovat konkrétní podmínky situace dotazovaného.“ 

Hendl (2005, s. 166)   

4.2.5 Záznam a přepis interview 

Po každém rozhovoru, díky kterému jsme získali určitá data a poznatky, je 

samozřejmě žádoucí vše zapsat. Proto je dobré, aby data byla nějakým způsobem 

zaznamenána. Nejlepším způsobem je diktafon, díky kterému provedeme takzvanou 

fixaci dat. Není totiž možné, abychom si zapamatovali doslova celé interview, a užití 

tohoto technického vynálezu nám zaručí doslovnou interpretaci, což je nesmírná 

výhoda. Audiozáznam, který díky diktafonu vznikne, má mnohé další výhody. Lze 

vnímat intonaci, pomlky, sílu hlasu a podobné doprovodné aspekty při rozhovoru 

s respondentem. Pokud není dostatečně slyšet hlas anebo je rušen nějakými zvuky, 

můžeme tuto vadu odstranit pomocí počítače. 

Diktafon se ale může do jisté míry stát i komplikací během rozhovoru. Jde 

zejména o to, že dotazovaný se díky přítomnosti tohoto aparátu, bojí něco říci, jelikož je 

nervózní a snaží se hovořit více dramaticky a zajímavě. V několika případech může 

účastník výzkumu mluvit tak, aby byl přesný, navíc bez chyb. Hlavním důvodem je 

pocit dotazovaného, kdy si myslí, že je v přímém přenosu, což by znamenalo, že 

nemůže své výroky opravit. Tatáž příčina vede i k užívání zdvořilostních frází a vět.  
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Po záznamu rozhovoru následuje přepis. Přepis interview do psané podoby se 

odborně nazývá transkripce. Lze samozřejmě při přepisu redukovat některé údaje, které 

se nám zdají nezajímavé vzhledem k výzkumné otázce. Bohužel lze tímto postupem 

také tato data zkreslovat, což je pochopitelně nežádoucí. Pokud je výzkumník 

nezkušený, může při transkripci přijít o důležité informace. Mnoho badatelů a 

vedoucích výzkumů se tím pádem shoduje v tom, že je dobré doslovný přepis celého 

interview. Jde o velmi časově náročnou činnost, jelikož 10 minut rozhovoru se přepíše i 

za 6krát delší dobu. Během poslechu je až úsměvné, jak badatel poznává, jakých chyb 

se dopustil či jakou intonací právě hovořil a podobně. Švaříček (2007, s. 181) dále uvádí 

důvody, proč přepisovat celé rozhovory. „P ři analýze a interpretaci dat je nebetyčně 

důležité se k údajům opětovně vracet a znovu pročítat a následně kódovat. Pokud jsou 

však některá data uchována v audio podobě, jejich neustálé poslouchání (spojené 

s analýzou a interpretací) by zabralo daleko více času, než kompletní přepis všech 

rozhovorů provedených na začátku analytické části výzkumného procesu. Druhým 

dobrým důvodem, proč přepsat celé rozhovory, alespoň podle našich zkušeností, je 

vizualizace dat. Při jejich analýze je možné je zvýrazňovat, kódovat, komentovat 

analytickými či jinými poznámkami, hledat, jestli se některá mluvčí neprotiřečí, kde se 

jednotlivé úryvky doplňují, ale zejména vytvářet sítě vztahů na všech analytických 

úrovních. Třetím důvodem pro přepis hloubkového rozhovoru je rozvíjení schopností 

vést rozhovor. Ačkoliv je hlavním cílem rozhovoru zaznamenat promluvu dotazovaného 

jedince e jeho perspektivu, výzkumník se může poučit ze svých chyb při čtení přepisu.“  

Aby se podstatná data neztratila během přepisu, je dobré provést kontrolu 

transkripce a to může být provedeno opakovaným poslechem daného audiozáznamu, 

který byl výzkumníkem zachycen během interview. Jak jsem výše uvedl, badatel nebo 

též tazatel se může díky přepisu rozhovoru učit z vlastních chyb a proto je velice 

důležitá reflexe provedeného hloubkového rozhovoru. Nikdo se nestal dokonalým 

tazatelem hned při svém prvním vedení rozhovoru, ale až postupem času a nabíráním 

zkušeností. Díky stále novým zkušenostem se badatel zlepšuje ve směru vedení a 

přípravy rozhovoru, ale i ve směru jeho následné analýzy. 

Nejvhodnější metodou v mé diplomové práci, která bude řešit zpracování 

interview, je doslovná transkripce. V ní je možné přepsat údaje do spisovné češtiny, 

během které jsou údaje zbaveny mluvnických chyb a dialektu. Doslovnou transkripci 

lze různě modifikovat a může mít pak podobu komentované transkripce nebo protokolu. 
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Miovský (2007) mezi úpravy transkripce uvádí redukci prvního řádu, kdy se během 

tohoto procesu transformace doslovné transkripce interview upravuje do plynulejší a 

srozumitelnější podoby. Čermák a Lindénová (2007, s. 18) doslova říkají: 

„Transkribovaná verze rozhovoru je méně přehledná. Nejen vzhledem ke svému 

značnému rozsahu, ale také proto, že jde o obtížně čitelný text. Příčinou jsou rozdíly 

mezi mluveným a psaným jazykem. Některé jevy, jichž si v živém rozhovoru nejsme 

vědomi, např. nečekaná přerušení, nedokončené věty atd., rozdělují text na kratší úseky, 

které na sebe plynule nenavazují a znesnadňují tak čtenáři, jenž není s materiálem 

důkladně obeznámen, sledovat základní linii rozhovoru.“ Lze tak konstatovat, že 

během transkripce nevyužíváme údaje a informace, které jsou pro výzkum irelevantní či 

zbytečné věty, které nenesou důležitou informaci a zbavuje přepis různých zvuků, pauz 

či nedokončených vět. 

V případě, že je hotova transkripce, přichází další etapa a tou je systematizace. 

Data, která prošli touto fází, můžeme následně podrobit analýze. 

4.2.6 Analýza dat 

Může být různý typ analýzy, což závisí například na typu výzkumu či sběru dat. 

Mezi metody analýzy, které lze využít při mém výzkumu, lze zařadit metodu kontrastu 

a srovnávání nebo metodu prostého výčtu. Vhodná je také analýza dokumentů, která 

úzce souvisí s metodou kontrastu a srovnávání, případně obsahová analýza. 

Metoda kontrastu a srovnávání, jak název napovídá, se používá, když se během 

výzkumu snažíme o komparaci dvou a více dat. Jelikož v mé diplomové práci 

srovnávám českou a německou ligu, je tato metoda velice vhodná. Analýza dokumentů 

je také velice aktuální v mém kvalitativním výzkumu. Jelikož se zabývám 

problematikou, jejíž aspekty jsou již obsaženy v jistých dokumentech. Díky interview a 

následnému přepisu z digitální do psané formy, stává se dokumentem také přepis 

rozhovoru, který lze následně analyzovat. Obsahová analýza, která dříve byla výhradně 

metodou kvalitativní, je využívána k analýze dat. Analýza dat, která jsou obsažena 

v dokumentech, a výzkumník se snaží objasnit problematiku, jež tento dokument 

obsahuje, případně vysvětluje. Typické pro obsahovou analýzu je kombinace s různými 

metodami sběru dat, mezi které spadá i interview, které je užito v této diplomové práci. 
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5. Analytická část 

5.1 Kritika licen čního systému a licenčních podmínek ČR 

V době, kdy byl pomalu zaváděn licenční systém v českém profesionálním 

fotbale, objevilo se mnoho negativních názorů a postojů vůči tomuto systému. 

Postupem času se situace obrátila a kromě fanoušků, jež navštěvovali utkání, se kladně 

stavělo i vedení jednotlivých klubů, které se účastnily profesionální soutěže. 

5.1.1 Střet zájmů ve vedení svazových orgánů 

V české kopané je největším problémem struktura, nejen struktura řízení, ale i 

vlastnická. Ve většině případů zde existují struktury, jež nejsou transparentní. 

V licenčním systému se také naráží na podobné nesrovnalosti, které mohou vnést 

nejistotu a nedůvěru v licenční systém. Příkladem je bývalý fotbalový reprezentant 

Karel Poborský, který je členem výkonného výboru FAČR a zároveň i spolumajitelem 

prvoligového týmu SK České Budějovice a může tedy hrozit střet zájmů. 

Nejaktuálnějším možným střetem zájmů pak může být případ nově vzniklé hráčské 

asociace, kde místopředsedkyní je Markéta Haindlová, která ale zároveň vykonává 

funkci předsedkyně svazové odvolací a revizní komise. (Felt, 2011) 

5.1.2 Sportovní kritéria 

Sportovní hledisko od pradávné minulosti rozhodovalo o vítězi závodu či 

zápasu. Nejinak je tomu i v současné době, ale už je vše ovlivněno i mnohými dalšími 

souvislostmi. Když se například před několika lety objevila možnost koupit si 

profesionální licenci, mnoho klubů se vzbouřilo. Šanci měly kluby bohaté, které se 

výkonnostní cestou nedokázaly dostat do profesionální soutěže. Náhle se tak objevila 

možnost, jak si profesionální ligu zahrát. Pokud by se tak nakonec stalo, hrozilo by 

snížení sportovních kritérií a mohlo by se lehce stát, že postupem času by záleželo více 

na finanční stránce klubu než na té výkonnostní. Tato příležitost pro movité kluby byla 

ale zrušena a základ byl tedy opět postaven především na výkonnostní bázi.  

Správným směrem naopak bylo zvýšení podpory mládeže zakládáním mnoha 

mládežnických mužstev, což umožnilo vyšší hráčské zapojení a větší šanci pro mladé 

hráče se prosadit. Díky sportovní i materiální podpoře lze tak dosáhnout lepších 

výsledků u mládežnických mužstev a postupem času sestavit mužstvo dospělých 
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z mladých hráčů a talentů. Snad je již pryč éra, kdy kluby převážně kupovaly hotové 

hráče a svým odchovancům příležitosti nedávaly.       

Sportovní třídy, které vznikaly, byly a jsou nadále velmi přínosné z hlediska 

vzdělávání mládeže. V současné době je kladen velký důraz na studium a trenéři 

například využívají donucovací metody, díky kterým mladý hráč začne více pracovat na 

svém prospěchu. Pokud se tento prospěch zhorší, trenér hráči zakáže trénovat a tento 

zákaz trvá do doby, kdy se známky opět nezlepší. Žák pokud kopanou opravdu miluje, 

bude se ve škole více snažit, aby se mohl věnovat naplno tomuto sportu.. Profesionální 

kopaná je velmi náročná a to fyzicky i psychicky. Každoroční prohlídky, jak jsem si již 

v této práci zmínil, působí zejména jako preventivní nástroj. Nelze ale svůj zdravotní 

stav podceňovat. Již se v nedávné minulosti objevilo několik případů, kdy na hrací ploše 

zkolaboval profesionální fotbalista. Například v roce 2007 zemřel dvaadvacetiletý 

španělský fotbalista klubu FC Sevilla Antonio Puerta a pár měsíců po něm, v závěru 

utkání skotské fotbalové ligy, zkolaboval pětatřicetiletý kapitán Motherwellu Phil 

O'Donnell (ČTK, 2007) Ovšem je jisté, že nelze všem tragickým případům zabránit. 

V některých případech se jednalo o skrytou vadu srdce a bylo velmi složité toto 

onemocnění srdce odhalit.  

V případě boje proti rasismu, se v české kopané velmi razantně změnil postoj. 

Dříve nebylo vůbec výjimkou, pokud se na stadionech objevil projev rasismu. Důvodem 

je, že v jednotlivých fotbalových ligách se stále častěji objevují hráči jiných národností 

a především pak hráči různé barvy pleti. Naše profesionální fotbalová soutěž není 

samozřejmě výjimkou a i zde se objevují hráči z exotických zemí, především pak 

z Afriky. Za Spartu Praha tak loni bylo možné na trávníku vidět dvojici Afričanů 

Wilfried Kweuke, za Duklu Praha pak hrál Kamerunec Chigou. Projev rasismu ale 

nemusí přijít pouze z tribuny, ale také ze hřiště. Na to tedy může negativně reagovat 

naopak osazenstvo tribuny. I zde se totiž mohou objevit lidé jiné barvy pleti. Podobný 

případ se stal v roce 2009, kdy Pavel Horváth, tehdy hrající za Spartu Praha, šel uklidnit 

fanoušky do kotle Sparty a udělal gesto, které bylo velmi propíráno v médiích, a také 

veřejnost tuto kauzu velmi citlivě vnímala. Jednalo se o náznak hajlování, což bylo 

bráno jako projev rasismu. Vše se tedy následně řešilo u disciplinární komise FAČR. 

Tato gestikulace je absolutně nepřípustná. Hráč se omluvil za zkratovité jednání a 

následně dostal dvousettisícovou pokutu. O této kauze se také zmínil bývalý předseda 

disciplinární komise Alexander Karolyi v knize Vejvody (2009). Všem klubům jde 
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samozřejmě o návštěvnost, a pokud se na stadionu objeví takový gestikulační projev, 

může to mít vliv právě na příliv diváků do ochozů. Příliv exotických hráčů do českých 

klubů přinesl pozitivum v podobě snížení rasistických projevů na stadionu, kterých se 

dopouštěli zejména fanoušci hooligans. Důvodem je i fakt, že exotický hráč je součástí 

jejich klubu a tím by tak šli proti hráči svého klubu. V některých případech se to 

dokonce změnilo v oblibu. Příkladem můžou být fanoušci Sparty Praha, kteří si velmi 

oblíbili již výše zmíněné hráče reprezentující africké státy. 

5.1.3 Kritéria Infrastruktury 

Největší reakce v oblasti kritérií, jež se týkají infrastruktury, zaznamenala 

podmínky vyhřívaného trávníku na hlavní hrací ploše využívané pro mistrovská utkání 

svého týmu. Vyhřívaná hrací plocha totiž přinesla mnohým klubům velké problémy a to 

zejména finanční. Je to velmi nákladná položka a klubům nebylo povoleno vybudovat 

hrací plochu s umělým povrchem, což je výrazně méně nákladné. V České republice, na 

rozdíl například od ruské fotbalové soutěže, je odehrání mistrovských zápasů na hřišti 

s umělým povrchem zakázáno. Ve většině případů klub, který neměl vyhřívaný trávník, 

dostal výjimku a mohl odehrát své zápasy na stadionu, který tímto vylepšením 

disponuje. Podobný osud postihl i tým FC Bohemians 1905, který vyhřívaný trávník na 

svém domovském stadionu nemá a hraje tak v azylu Synot tip arény. Vše zmiňuje také 

ředitel tohoto klubu v interview. 

5.1.4 Kritéria personální a administrativní 

Největším problémem profesionálních klubů je obsazenost všech pozic, které 

jsou podmínkou licenčního řádu pro udělení profesionální licence. V případě změny 

pozice je pak nutná v řádné lhůtě náhrada této pozice jiným kvalifikovaným 

pracovníkem. Nejčastějším jevem v českých profesionálních ligách je výměna hlavního 

trenéra. Důvodem jsou především neuspokojivé výsledky mužstva. Dalo by se říci, že je 

to takový český fenomén, protože v jiných ligách se to v tak hojné míře nevyskytuje. Za 

loňskou fotbalovou sezonu 2010/2011 bylo odvoláno několik trenérů od profesionálních 

mužstev, kterých bylo více než deset a prvoligové mužstvo FK Příbram učinilo změnu 

na postu hlavního trenéra během sezony 2010/2011 dokonce třikrát. Velmi netradiční je 

odvolání trenéra Karola Marka z pozice hlavního trenéra Baníku Ostrava a to již po 

prvním odehraném kole Gambrinus ligy v sezoně 2011/2012. S porovnáním s nejdéle 
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sloužícím trenérem, kterým je sir Alex Ferguson, jež vede mužstvo anglického 

Manchesteru United již 25. rok, je situace v českém prostředí velmi úsměvná.  

5.1.5 Finanční kritéria 

Zřejmě nejvíce diskutované téma, nejen v profesionálním fotbale. Kluby, aby 

byly konkurenceschopné, musí vynakládat vysoké částky na nákup kvalitních hráčů, jež 

české prostředí mnoho nenabízí. A pokud se občas vyskytne kvalitní ‚artikl‘, bývá 

zpravidla ve velmi raném období prodán do zahraničí. Fotbalový hráči jsou tedy 

takovým spotřebním zbožím. Samozřejmě už zesílily hlasy, které nabádají k rozumným 

finančním transakcím, jež v mnoha případech dosahují až iracionálních výšin.  Velmi 

častým je i návrh platových stropů, který již fungují v basketbalové lize v USA (NBA) 

či hokejové lize (NHL).  

V českém prostředí se kluby dostávají do velmi tíživých finančních situací. 

Mnozí investovali vysoké částky do rekonstrukcí svých fotbalových stadionů, což bylo 

nezbytné pro udělení profesionální licence, a následkem toho neměly dostatek financí 

na zaplacení pohledávek vůči svým zaměstnancům, ve většině případů pak vůči hráčům. 

Ti ve většině případů dostávají nesrovnatelně vyšší platy než zbytek zaměstnanců 

klubu, kteří jsou zmíněni v personálních kritériích. Bohužel se v posledních letech 

objevil nešvar, kdy žadatel o licenci si nechá od hráče, jemuž dluží určitou sumu, 

podepsat prohlášení, kde hráč svým podpisem potvrzuje, že všechny dlužné částky od 

klubu dostal. Tento dokument je následně zaslán licenční komisi a ta potvrdí, že klub 

má všechny závazky vůči svým zaměstnancům splněny. Mezitím hráč dostává 

potvrzení, kde klub udává, do kdy je schopen hráči peníze vyplatit a vše je většinou 

řešeno splátkovým kalendářem. Bohužel v mnohých případech hráč s tímto postupem 

nesouhlasí a snaží se dostat peníze najednou. Pokud neuspěje, většinou podá stížnost 

k arbitráži. S tím souvisí riziko pro hráče, kdy klub hráče například vyřadí z „A“ týmu a 

přeřadí do rezervy. Posledním takovým případem byl René Bolf z Baníku Ostrava. 

(ČTK, 2011). Baník svému věrnému hráči dlužil poměrně vysokou částku a hráč odmítl 

přistoupit na splátkový kalendář. Následně ukončil profesionální kariéru a nakonec mu 

byl umožněn přestup do Karviné, která hraje druhou nejvyšší soutěž. Některé kauzy 

mohou skončit až u civilního soudu. Příkladem opět může být talentovaný hráč Jan 

Morávek, jehož přestup do zahraničí, dle některých zdrojů, byl nezákonný.  
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Nejznámějším případem, kdy klub zasáhla velmi tíživá ekonomická situace, je 

případ Slavie Praha. Ta v poslední sezoně řešila velmi vysoké dluhy vůči svým 

zaměstnancům a věřitelům, jež ohrožovaly setrvání tohoto klubu v profesionální lize. 

Vše se nakonec vyřešilo, nicméně klub musí svazu posílat podrobné informace o svých 

finančních plánech týkající se budoucího období, včetně aktualizací těchto informací. 

Tuto povinnost mají ale i další kluby, které žádají svaz o udělení profesionální licence.  

Velmi podobná, ba téměř totožná byla situace klubu, který má domovské sídlo 

nedaleko od Edenu, kde hraje své domácí zápasy Slavia. Jde o klokany z „Ďolíčku“, 

pod současným názvem FC Bohemians 1905. Tento klub zachvátila v roce 2002 krize 

v podobě dluhů, které postupem času narostly až do výše 40 milionů korun. Na jaře 

roku 2005 pak byl klub vyřazen z druhé ligy, protože mu nebyla udělena licence a na 

fotbalový oddíl byl dokonce uvalen konkurs. Tomu přispěla i pokuta od FAČR za 

nedohrání klubu v soutěži ve výši 3 milionů korun. Tato situace by znamenala, že by 

„klokani“ nemohli nastoupit k zápasům třetí ligy. Následně zde vzniklo něco 

nevídaného. Fanoušci se nehodlali smířit s faktem, že by tradiční klub zmizel 

z fotbalové mapy a uskutečnili sbírku, díky které se klub zachránil a mohl hrát třetí 

nejvyšší fotbalovou soutěž České republiky. V tomto roce již FC Bohemians 1905 

nastupuje ke svým zápasům opět v nejvyšší soutěži a vlastní profesionální licenci.  

Hlavním důvodem, který byl příčinou vysokých dluhů, ať už u Slavie Praha či 

Bohemians 1905 bylo neprůhledné hospodaření s financemi. Velkými proměnami tak 

poté prošla zejména pozice majitele klubu.  

Na tomto příkladu je vidět, jak jednotlivá kritéria jsou provázána a je třeba vše 

spojit v jeden harmonický celek. Nejdůležitější je hlavně zviditelnit vlastnickou 

strukturu klubu a tím tak následně odhalit případné nepřiměřené manipulování 

s financemi klubu.  
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Fandění v Evropě 

V mnoha fotbalových zemích se řeší vztah diváka s hráči, respektive s klubem. 

Jsou to spojité nádoby a jedno bez druhého nemůže existovat. Stará pravda tvrdí, že 

fotbal se hraje pro diváky. V poslední době se ale, především tedy ve fotbalové soutěži 

v České republice, přesvědčujeme, že tomu tak nemusí být. Kopaná je přeci jenom 

byznys a mnoho klubů se zaměřilo, více než na atraktivitu hry, na výsledky. K vidění 

tak bylo mnoho výsledků, které nabízeli utrápená vítězství 1:0 či dokonce mnoho 

zápasů., kde žádný gól nepadl. Ke všemu přispíval v mnoha případech i nekvalitní 

terén, který ztěžoval hru zejména kombinujícímu mužstvu, které pak mělo těžší cestu ke 

skórování. Diváci neměli také správné pohodlí. To vše se ale postupem času změnilo a 

můžou za to zejména projekty „Ligové stadiony“ s lhůtou plnění na rok 2003, 2010 a 

2012. V nich je popsáno, jak mají postupovat kluby, aby získaly licence, čímž bylo 

splnění mnoha inovačních podmínek. Díky nim se zlepšila kvalita stadionů, jejich 

bezpečnost pro diváky a ti následně měli více komfortu pro sledování fotbalu naživo. 

Poslední odehraná sezona ale ukázala i změnu v herním projevu mužstev. Vše by se 

dalo přičíst vzoru, který dal, nejen českým, ale i dalším evropským klubům, nejznámější 

světový klub FC Barcelona. Ta svým atraktivním pojetím kopané, kdy vítězila 

nádherným kombinačním fotbalem s ofenzivním nasazením, ukázala, že lze vítězit i 

útokem. Podobným stylem hrají i hráči Španělska, kteří se pyšní titulem mistrů světa 

z loňského roku. Pryč tak jsou snad časy, kdy Itálie vítězila obranným stylem bez 

mnoha gólů a díky své propracované defenzívě se probojovala až do finále Mistrovství 

světa v roce 1990 nebo Řecko, které dokonce vyhrála evropský šampionát v roce 2004 

v Portugalsku. Konečně při aplikaci na český fotbal lze uvést příklad prvoligové Plzně, 

která právě především atraktivním ofenzivním fotbalem, získala český titul před Spartou 

a dala tak příklad i dalším klubům preferovat tento styl. Za taktiku samozřejmě 

odpovídají především trenéři a ti právě toto pojetí začínají více a více preferovat. 

Příkladem může být trenér české mládežnické reprezentace do 17 let Csaplár, který na 

mistrovství světa této věkové kategorie, kam se Česká republika probojovala poprvé 

v historii, preferoval především útočnou hru, a i když hráči vyhráli pouze jediný ze tří 

zápasů, bylo se při jejich stylu kopané na co dívat a lze konstatovat perspektivu do 

budoucnosti.  
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Většina aktivit, které klub činí, by měla být ku prospěchu diváka a ten se také 

velmi aktivně zapojuje do přímých aktivit klubu. Příkladem je FC Bohemians 1905 

5.2 Bezpečnost 

Jeden z povinných bodů, který musí být splněn, aby klubu byla udělena licence 

pro fotbalovou sezonu, je bezpečnost, respektive bezpečnostní parametry a kritéria, 

které musí splňovat stadion, kde klub hraje svá domácí utkání. S postupem času se 

situace na stadionech stále zhoršuje a nedaří se tyto problémy vymýtit a to i díky stále 

absenci zákonů a vyhlášek, které by více postihovaly účastníky nepokojů na stadionech, 

kdy slovně či jinak nebezpečně napadají hráče, rozhodčí či jiné činovníky klubu, 

případně diváky. V některých případech poškozují stadion a jeho vybavení. 

Čáslavová (2009, s. 156) považuje bezpečnost jako samozřejmost, kterou si kupujeme 

prostřednictvím vstupenky. Doslova říká: „získáním vstupenky si divák kupuje možnost 

účastnit se sportovního klání se všemi dílčími užitky. nastíněné konkrétní užitky lze 

využít i z druhé strany pro podporu prodeje vstupenek a zvyšování účasti na přímém 

diváctví. Užitky fotbalového utkání pro přímého diváka jsou sportovní výkon, stadion, 

bezpečnost, doprovodný program, VIP služby.“ 

Jak jsem psal již v části týkající se nutných bodů, které musí být splněny, aby 

klubu byla udělena licence, tak klub, respektive jejich stadion, musí splňovat 

bezpečnostní kriteria, kterou jsou nařízena svazem a jsou popsány v projektu ligové 

stadiony 2012. Stadiony totiž musí mít vnitřní a vnější ozvučení a také vnitřní a vnější 

monitoring. Monitoring však bude sledovat jen přístupové komunikace, chodby, vchody 

(východy) neboť soukromí hráčů, rozhodčích, delegátů i ostatních nesmí být 

monitoringem v žádném případě narušeno. Ozvučení a monitoring slouží právě ku 

prospěchu bezpečnosti, protože součástí bezpečnosti jsou samozřejmě i evakuační plány 

a právě ozvučení, zejména to vnitřní je pak nutné k organizaci při řízení evakuace. 

S evakuací také souvisí potřebné bezpečnostní značení piktogramy, dále pak šíře schodů 

a průchodů či nám dobře známé žluté značení potřebných míst jako jsou rámy dveří či 

první a poslední schod apod. I když se to přímo netýká diváků, je nutné, aby stadion 

splňoval i další bezpečnostní kriteria. Ta se pak týkají přímo hrací plochy a tedy 

bezpečnosti účastníků utkání. Je nezbytné, aby za čarou, a to pomezní i brankovou, byl 

minimálně 1,5 metru široký travnatý pás, který tak zajistí bezpečný doběh hráčů, kteří 

samozřejmě v mnoha případech nemohou zastavit na místě. S tím souvisí samozřejmě 
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fakt, že se na mnohých hracích plochách odehrávaly boje v lehké atletice a tak je 

potřeba pro bezpečnost, aby v okolí nebyly například betonové obrubníky, vrhačské 

kruhy či odvodňovací kanálky, nezakrytá doskočiště nebo ocelové poklopy. 

Níže je popsáno riziko skýtající fotbalové zápasy a tím je narušení bezpečnosti 

fanoušky, kteří toto utkání navštívili. Je proto nutné zajistit bezpečný příchod aktérů 

utkání na hrací plochu a samozřejmě i odchod zní. To je nutné zajistit krytým tunelem, 

který je vzdálen alespoň 7,5 metru od nejbližšího sedícího diváka v první řadě tribuny. 

Gifford (2006) zmiňuje tragické případy z minulosti. „Již několikrát byl svět 

svědkem tragédie, jež se odehrála na fotbalovém stadionu. Zchátralé stadiony, 

překročení kapacity, nedostatečná bezpečnostní opatření a chabá kontrola davů, to 

bývají příčiny katastrof na stadionech. K nejhorší fotbalové tragédii vůbec došlo 

v Limě, v Peru, kde v roce 1964 zahynulo přes 300 fanoušků a více než 500 dalších bylo 

zraněno v nastalé panice. V roce 1985 došlo ke dvěma velkým katastrofám: při požáru 

dřevené tribuny v Bradford City přišlo o život 56 lidí a tragédií skončilo i finále 

evropského poháru. Na stadionu Heysel v Belgii se zřítila zeď a vypukly nepokoje, když 

někteří příznivci Liverpoolu napadli fanoušky Juventusu. Výsledkem byl jeden mrtvý 

Belgičan a 38 italských diváků.“  

Diváci nicméně v případě nebezpečí, které je zapříčiněno ze strany jiných 

fanoušků, či jinou nebezpečnou událostí, musí mít zajištěn bezpečný odchod ze 

stadionu. K tomu je nutné, aby každý stadion měl pro jednotlivé sektory své vlastní 

východy, které navíc oddělují hostující fanoušky od těch domácích. Projekt ligové 

stadiony 2012 (2007) pak doslova nařizuje: „Každý sektor musí mít minimálně 1 

velkoprostorový únikový východ pro řízenou evakuaci, dále pak potřebný počet vstupů 

(min.1) opatřených retardéry a turnikety odpovídajících kapacitě jednotlivého sektoru a 

dále pak ten samý počet východů (min. 1), které svým počtem musí odpovídat dané 

kapacitě.“   Při utkání je domácí tým povinen zajistit pořadatelskou nebo bezpečnostní 

službu, pokud pak pořadatelská či bezpečnostní služba nestačí zajistit bezpečnost a to 

zejména při potyčkách s fanoušky, je povolána policie České republiky. I pro tyto 

složky je třeba zvláštního vedlejšího vchodu na hrací plochu. Tohoto přístupu na hrací 

plochu pak mohou využít i akreditovaní fotografové.  

K případnému zásahu musí dát samozřejmě někdo pokyn a ten je veden většinou 

ze strany policejního velitele. Ten se nachází v místech, odkud je dobře vidět na celou 
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hrací plochu stadionu, ale samozřejmě i do sektorů hlediště. K tomu slouží bezpečnostní 

místnost, která je další povinnou výbavou stadionu, kterou musí splňovat. To vše je do 

detailu sepsáno v projektu „Ligové stadiony 2012“. Zde se píše, že krom výhledu na 

hrací plochu a sektory, jsou součástí této místnosti monitorovací panely operátorů, které 

sledují oblasti kolem občerstvení, WC či přístupové koridory. Dále musí být umístěn 

v bezpečnostní místnosti jeden hlavní monitor pro policejního velitele kvůli 

vyhodnocování kamerového systému a také samostatný reproduktor. Monitoring v této 

místnosti musí mít pak funkční zdroj elektrické energie, který musí být zcela nezávislý. 

Monitoring samozřejmě nemůže probíhat bez kamer a tak jde s prvním nařízením ruku 

v ruce druhé a tím je bezpečnostní kamerový systém, který snímá výše uvedená místa. 

Tento kamerový systém je ovládán z řídící komise, kam má přístup policejní velitel. 

Vše se navíc zaznamenává, aby později bylo možno určit původce incidentu. To, co 

bylo výše uvedeno, je tedy velmi potřebné, aby byla zajištěna bezpečnost na stadionu.  

Bohužel, dle posledního příkladu, který se stal na stadionu v Edenu, kde svá 

domácí utkání odehrávala dvojice klubů, SK Slavie Praha a FC Bohemians 1905, ani 

velmi dobrá bezpečnostní kriteria, která tento stadion splňuje, nezabránila agresi diváků. 

Po „tradičních“ výtržnostech, které začínají pískotem a pokračují vhazováním předmětů 

na plochu stadionu či na aktéry zápasu, a končí ničením stadionu, se tito „fandové“ 

uchýlili k té poslední variantě. Příznivci „sešívaných“ během pohárového utkání 

v poločasové přestávce velmi agresivně napadli VIP prostory fotbalového stánku a 

poškodili vybavení stadionu, včetně zařízení České televize, která daný zápas vysílala 

přímým přenosem. Slavia Praha byla totiž ve velmi těžké finanční situaci, kdy dlužila 

nejen hráčům svého klubu, ale také několika dalším společnostem a to částku 

převyšující 100 milionů korun českých, což ohrožovalo existenci tohoto českého 

tradičního klubu v nejvyšší soutěži. Situace vyvrcholila protestem skalních diváků při 

zmiňovaném utkání. Fanoušci, po vyslechnutí slov od prezidenta klubu, projevili 

nesouhlas s jeho vyjádřením a napadli VIP sekci, kde právě sledovalo utkání vedení 

Slavie, po kterém žádali vysvětlení situace a nastínění plánů do budoucna.  

Dle výzkumu Slepičky (2010, s. 71), který prováděl výzkum mezi několika 

dalšími sporty, počet těch, kteří takto reagovali, se mírně zvýšil zejména mezi 

fotbalovými diváky, což může souviset s obecně uznávaným nárůstem projevů agrese 

v chování zejména mladších jedinců, kteří mezi fotbalovými diváky převažují. Svou roli 

může hrát i větší míra tolerance k obdobným projevům, které jsou pokládány za běžnou 
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součást sebeprosazení, charakteristické pro současné společensko-politické klima. Už 

jen to, že navzdory zákazu nošení jakýchkoliv nebezpečných předmětů do hlediště s 

vědomím toho, že je lze použit jako zbraň, neodradilo přes 4% účastníků občasné 

nošení těchto předmětů do ochozů, což nadále utvrzuje názor okolí, že by měl existovat 

tvrdší postih za porušení a nerespektování těchto nařízení. Z života všichni víme, že pro 

něco, co bychom udělali jen těžko či z donucení, existuje urychlovač reakce a tím je 

alkohol, ve fotbalovém prostředí pak především pivo. Tento pro mnohé diváky lahodný 

nápoj některé ale dovede k provedení skutků, které by za střízlivosti neudělali a své 

chování by drželi na uzdě. V jiných státech již prodej tohoto nápoje na stadionech 

zakázali a tím v mnoha případech snížili i výtržnosti v ochozech a související negativní 

reakce diváků. V českém státě tomu tak ale zatím není a pivo je na stadionech stále na 

prodej. Fotbalová utkání byla nejen v našich podmínkách tradičně příležitostí ke 

konzumaci alkoholu (Duke, Crolley, 1996) A co se týče piva, tak to je tradiční nápoj. 

Mnozí argumentují krom tradice i tím, že už tak špatná návštěvnost utkání, která je v 

naší lize, by byla ještě horší.  

V zápase Slavie Praha, kde diváci napadli VIP sektor a vybavení stadionu, 

alkohol sehrál důležitou roli, ale většina účastníků nereagovala afektovaně. Již dopředu 

o jisté formě protestu hovořili a lze s trochou nadsázky hovořit o plánované akci. 

Nicméně, nejvíce hromadnému útoku pomohlo skupinové řešení situace. Diváci 

v mnoha případech imitují chování druhých a ve skupině pak vzniká skupinová agrese, 

kdy jeden druhého podpoří anebo naopak díky okolí padají zábrany. Co mohl udělat on, 

udělám já také. A proč fanoušci Slavie takto reagovali? Důvod byl jasný. Klub, jehož 

barvami jsou červená a bílá a v české lize působí mnoho desetiletí, hrozil pád až do třetí 

nejvyšší soutěže, jelikož klub měl vysoké dluhy a díky tomu, že nedokáže bezdlužnost, 

nedostane profesionální licenci, která je nutná pro I. A II. ligu. Fans Slavie se chtěli 

dostat ke generálnímu řediteli, jelikož je jeho slova neuspokojila, ba právě naopak. Díky 

tomu, že se k němu nemohli dostat přes zavřené dveře, začali ničit vybavení stadionu a 

následně nakonec pronikli i dveřmi, které prorazili, do VIP sektoru, kde se nacházelo 

vedení i s generálním ředitelem. O této situaci hovoří i profesor Slepička (2010, s. 79) 

ve své publikaci, kdy doslova říká: „ Ne vždy existují podmínky pro zaměření 

agresivních diváckých reakcí přímo na původní objekty agrese z důvodů jejich aktuální 

nedostupnosti. Nelze většinou přímo fyzicky „zaútočit“ na hráče soupeřova družstva, na 

rozhodčího a při prostorovém oddělení fanoušků soupeřících družstev ani na ně. 
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V těchto případech se objevují divácké výtržnosti zaměřené proti předmětům 

vyskytujícím se v okolí diváků na tribunách stadionů. Dojde k ničení zařízení stadionů, 

jako je vytrhávání sedadel, pokusy o zničení a rozbíjení bariér oddělujících fanoušky a 

další podobné chování označované jako přenesená agrese. Ta se nejčastěji objevuje 

v situacích frustrace z neúspěchu družstva, kterému diváci fandí, a je doprovázena 

intenzivním emočním napětím, zejména afektem vzteku. Vzhledem k tomu, že, jak již bylo 

poukázáno, nelze agresi projevit vůči zvažovanému původci nezdaru a následné 

frustrace, vybije se afekt vzteku vůči náhradnímu objektu, zařízení stadionu. Redukuje 

se tak emoční napětí s frustrací spojené.“ 

Člověk se jistě zamyslí nad tím, kdo může být takto nebezpečný a dokáže 

provést něco podobného. Do publika chodí převážně tři typy diváků, mezi které řadíme 

„běžné“ diváky, dále pak ultras a hooligans. Už dle názvu mezi ty jedince, kteří jsou 

něčeho takového schopní, jistě zařadíme hooligans a řekl bych, byť je to pouze 

neověřená hypotéza, že máme pravdu. Právě tito jedinci z této skupiny mezi své prvotní 

cíle řadí bitky s hooligans soupeřícího týmu. Většinu svého volného času plánují a 

organizují bitky a výtržnosti na stadionech. Jak sami potvrzují, zápas pro ně není tím 

hlavním tahákem, kvůli kterému na stadion přijdou a některé z nich pak samotný zápas 

ani nezajímá a nesledují jeho průběh. Ultras se naproti tomu věnují aktivnímu fandění a 

podpoře svého týmu, což dokazují tím, že během zápasu zpívají chorály a klubové 

písně. Dále pak mají na zápas připravenu velmi kreativní choreografii, na kterou se 

připravují celý týden před zápasem a která je velmi časově, ale i finančně náročná. 

V několika případech pak jsou někteří členové ultras součástí hooligans a stanou se tak 

účastníky bitky. To samé ale lze říci o některých členech hooligans, kteří se také mohou 

účastnit zpěvu chorálů či choreografii. Hlavní pro ultras ale je výsledek týmu a jeho 

podpora. „Běžní“ diváci pak za svou prioritu považují pouhý zážitek ze zápasu, na který 

za tím účelem přišli. Vzhledem ale k videozáznamům, které poskytla Česká televize, ve 

skupině, co napadla VIP sektor stadionu, bylo jen pár jedinců, kteří měli na sobě 

oblečeni nesoucí klubové barvy a symboly, jako jsou například klubové dresy či šály. 

Dle Slepičky (2010) se hooligans takto neoblékají a to z hlavního důvodu, kterým je prý 

snaha splynout s davem.  

 Další otázkou, kterou se člověk zaobírá, je, proč tak hooligans dělají? Jak jsem 

již uvedl, mnoho fanoušků jedná nápodobou a kopírují tak chování a jednání ostatních 

členů skupiny, která pak reaguje na spouštěč, kterým je vůdce skupiny. Nechtějí tak 
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navenek ukázat menší vůli a odhodlání, či dokonce strach, něco zničit či nezmlátit. 

Slepička (2010, s.156) osvětluje důvody následovně: „Tito diváci přicházejí na stadiony 

pro dosažení silných prožitků, kterých v běžném životě nedosahují. Prožitky, které 

vycházejí z uspokojení určitých sociálních potřeb a jsou vázány na příslušné hodnoty, 

kompenzují částečnou deprivaci určitých sociálních potřeb v jejich běžném životě. 

Nejdůležitějším hodnotovým typem je u všech dotazovaných otevřenost změnám. 

Hodnoty obsažené v hodnotovém typu otevřenost změnám jsou kreativita, svoboda, 

nezávislost, zvědavost, určování si vlastních cílů, sebeúcta, odvážný život, různorodý 

život, vzrušující život, Tyto hodnoty zjevně nejsou naplňovány v pracovním životě 

dotazovaných. Fotbalové utkání vytváří sociální rámec, ve kterém je možné dosahovat 

prožitku, které jsou nedostupné v běžném životě, částečně i proto, že jsou za hranicí 

sociálních norem. Fotbalové prostředí je však k překračování sociálních norem 

benevolentní a během relativně dlouhého období, kdy jsou časté negativní jevy 

s fotbalem spojeny, si diváci zvykli je do určité míry tolerovat. Fotbalová utkání tedy 

představují specifický sociální rámec, ve kterém je určitým jevům, které jsou v běžném 

životě chápány jako deviantní, přisuzován jiný význam. Díky této částečně akceptaci 

sociální-deviantního chování jsou některé negativní jevy trvale přítomny na českých 

fotbalových stadionech. Hodnotové orientace nejsou tím, co by vysvětlovalo odlišné 

chování různých diváckých skupin. Nicméně kombinace zjištěných sociálně 

demografických charakteristik, hodnotové orientace, motivace návštěvnosti a posouzení 

vlivu situačních podmínek mohou výrazně osvětlit příčiny negativních jevů na českých 

fotbalových stadionech. Zejména se to týká členů výše uvedených diváckých skupin, 

které, jak bylo poukázáno, jsou mnohdy spouštěči rozsáhlejších diváckých výtržností, 

které jsou následně obtížně zvladatelné.“ 

Dobrým počinem, který nicméně pomohl k bezpečnosti na stadionech, je 

monitoring a to nejen monitoring prostorů na stadionu, který je povinen, aby klub dostal 

licenci, ale i monitoring pomocí policie ČR, která například v důsledku monitoringu 

doprovází skupiny rizikových fanoušků na stadion. Díky tomu klesly výtržnosti a 

někteří se tak mají možnost poprat pouze na odlehlém a prázdném místě a ti, kteří chtějí 

vidět zápas, se těchto akcí neúčastní, jelikož by přišli o značnou část utkání svého týmu.  

Proces policejního monitoringu je ale poněkud složitější. Je třeba totiž vytipovat 

rizikové zápasy, aby právě policisté věděli, které fanoušky mají doprovázet například 

cestou vlakem a z nádraží na stadion.  Které zápasy jsou rizikové a hrozí tedy možný 
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výskyt násilí a tedy i možné porušení zákona, se zjistí na společném jednání, kterého se 

účastní zástupce sportovního klubu či obecního úřadu a policie. Dle zkušeností lze tuto 

hrozbu identifikovat již dopředu a to díky klasifikaci jednotlivých fotbalových utkání. 

Ta se rozdělují na 3 kategorie. V kategorii A jsou zápasy, kde se nepočítá s žádným 

výskytem nebezpečných fanoušků a tím pádem není utkání označeno jako rizikové. 

Do kategorie B jsou zařazení zápasy, v kterých se může vyskytnout výtržnosti. Hrozí 

však potíže s mírně rizikovými fanoušky. Do kategorie C pak spadají zápasy, kde reálné 

riziko konfliktu je vysoké a v těchto zápasech se na tribunách vyskytují fanoušci, kteří 

přímo vyhledávají násilí nebo ho organizují.  

 Nejlepším způsobem je ale krom prevence, do které se právě monitoring dá 

zařadit, právní postih účastníků těchto výtržností na stadionech. V minulosti stačily 

pouze neformální normy, co se může a nemůže v hledišti dělat. Ale postupem času, i 

společensko-ekonomickým vlivem, tyto normy přestaly mít preventivní vliv na stále se 

nově vyskytující výtržníky, kteří se začali stále častěji v hledištích projevovat a to i 

zejména vzrůstajícím počtem diváků na zápasech, přičemž se samozřejmě zvyšovalo 

procento výskytu těchto diváků-výtržníků. Následně tak nastal čas kodifikovat normy 

ve formě zákonů, vyhlášek a předpisů, které by takové fanoušky postihovaly.  

 Stěžejním bodem při právní při je určení subjektů. Sem lze zařadit diváky, 

pořadatele či orgány veřejné správy. 

 5.2.1 Možnosti regulace chování sportovních diváků z právního 
hlediska 

První známky regulace chování sportovních diváků můžeme pozorovat v podobě 

neformálních pravidel chování tak, jak byly utvářeny ve vývoji divácké základny 

jednotlivých sportů. Takto vytvořené sociální normy určovaly, i když zprvu nezávazně a 

bez možnosti uložení sankce, přípustné a nepřípustné chování v hledištích sportovních 

utkání. To, co bylo považováno za akceptovatelné, a což už bylo za hranicemi 

dovoleného chování, bylo odlišné pro jednotlivé druhy sportu.  

Vzrůstající společenský význam pořádaných sportovních akcí se stále více 

prosazovalo diváctví, jakožto jev neodmyslitelně spjatý se sportem. Bohužel se tento jev 

projevoval zejména ve výtržnostech páchaných fandícími diváky před, během i po 

sportovních utkáních. Na základě uvedeného vyvstala potřeba právně regulovat chování 
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fandící veřejnosti, neboť bylo zřejmé, že doposud uznávaná neformální pravidla platná 

pro návštěvy sportovních utkání jsou již nedostatečná.  

Postupně tak byla kodifikována tato oblast veřejného života, tak aby bylo možné 

korigovat a v případě nutnosti také postihovat chování fandící veřejnosti. Zákony, 

právní předpisy, stejně tak neformální pravidla založená na morálce a etice by měly být 

základem pro prevenci negativního chování sportovní veřejnosti, tak jak je při 

sportovních utkáních pozorována. 

Nutno je podotknout, že obecnost právní normy nemůže postihnout celou 

problematiku chování na sportovních akcích a veškeré právní vztahy, jež při nich 

vznikají. Z tohoto důvodu se kodifikace zaměřuje zejména na právní regulaci velkých 

sportovních utkání a to zejména fotbalových a hokejových. Právní úprava sportovního 

diváctví se musí vypořádat s několika specifiky, jež jsou pro danou oblast typické. 

Zejména je důležité s pohledu práva rozlišit jednotlivé subjekty práv a povinnosti, tak 

jak je vymezuje právní řád České republiky. K těmto subjektům řadíme samozřejmě 

sportovní diváky, osoby podílející se na organizování či pořádání sportovní akce, 

orgány veřejné správy a v neposlední řadě také pořadatelé sportovních akcí. Během 

sportovních utkání dochází mezi výše uvedenými subjekty k interakci, v rámci níž 

dochází ke vzniku mnoha právních vztahů. Pouze však některé právní vztahy jsou 

právně relevantními skutečnostmi, jež mohou způsobit důsledky právním řádem 

předpokládané. 

Do právně relevantních vztahů vstupují sportovní diváci, které je ovšem 

z pohledu práva nutné oddělit od běžné veřejnosti. Pro právní úpravu dané problematiky 

není významné chování osob pouze směřujících na sportovní chování, tyto osoby 

vstupují do právního vztahu s orgány veřejné moci, jedná se o tedy běžného občana, 

který v tomto momentu porušuje zákonné a podzákonné předpisy České republiky. 

Skutečnost, že se tento občan případně chystá navštívit sportovní zápas, není podstatné, 

i když je prezentován před okolím jako sportovní fanoušek. 

Problémové chování sportovních fanoušků během dopravy na sportovní utkání 

je řešeno bilaterálními nebo multiraterálními mezi sportovními svazy, kluby a orgány 

státní správy a samosprávy. Tyto dohody mají eliminovat negativní důsledky 

sportovního nadšení poskytnout smluvním stranám co nejvíce informací pro koordinaci 

případného postupu. Prevenci výtržností páchaných během přepravy případných diváků 

zajišťuje zejména policie ČR, která tím naplňuje ustanovení §2 zák. č. 273/2008 Sb. O 



51 
 

Policii České republiky o povinnosti chránit bezpečnost osob, majetku a veřejného 

pořádku.  

Z právního hlediska se běžný občan stává sportovním divákem zakoupením 

vstupenky, která ho opravňuje ke vstupu do sportovního areálu, v němž se bude konat 

sportovní utkání. Zakoupení vstupenky je mezi divákem a pořadatelem sportovní akce 

uzavřena inominátní smlouva dle občanského zákoníku. Jedná se o právní úkon, jehož 

obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti mezi pořadatelem a subjektem, který si 

zakoupil vstupenku. Zák. č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu stanoví pro vlastníky 

sportovních zařízení povinnost vydat návštěvní řád, který upravuje právní vztah mezi 

pořadatelem sportovní akce a držitelem vstupenky. Návštěvní řád odpovídá svou 

povahou obchodním podmínkám, jež upravují kupní smlouvy. Takto obecně 

koncipovaný návštěvní řád dává široký prostor pro vymezení práv a povinností, které 

jsou obsahem právního vztahu mezi divákem a pořadatelem. Lze v něm stanovit i 

možnost odejmutí práv držiteli vstupenky, pokud dojde z jeho strany k porušení 

návštěvního řádu resp. innominátní smlouvy, bez nároku na vrácení peněz. Zakoupením 

vstupenky divák přistupuje k podmínkám, které jsou představovány návštěvním řádem. 

Sportovní akce a vztahy mezi jejich pořadatelem a divákem se řídí 

soukromoprávními normami, proto je zcela na uvážení pořadatele koho do areálu 

sportoviště vpustí, samozřejmě s ohledem na podmínky stanovené návštěvním řádem. 

Soukromoprávní vztahy jsou kontrolovány ČOI aby odpovídaly právnímu řádu ČR. 

ČOI nemůže ze své pozice stanovit pořadateli povinnost vpustit do areálu toho, kdo 

nesplňuje podmínky stanovené v innominátní smlouvě, jejíž součástí je návštěvní řád.  

Právní řád České republiky a stejně tak návštěvní řád poskytuje řadu prostředků, 

kterých lze využít k postupu prosti negativním projevům sportovního diváctví. Pokud 

dojde k významnějšímu porušení ustanovení obsažené v návštěvním řádu má pořadatel 

sportovní akce následující prostředky k nápravě: vyzvání k opuštění areálu, k zanechání 

chování, které je v rozporu s řádem, dále je možné použít i svépomoc dle § 6 

Občanského zákoníku k donucení opuštění areálu či zanechání nevhodného chování. 

Dojde-li vedle porušení návštěvního řádu také k porušení právních norem České 

republiky má pořadatel zejména možnost obrátit se na Policii a to dle § 2 zákona č. 

273/2008 Sb. o Policii České republiky, ta postupuje dle zák. č. 200/1990 Sb. o 

přestupcích, Trestního zákoníku zák. č. 40/2009 Sb., a zák. č. 141/1961 Sb. Trestního 

řádu. Policie nejčastěji využívá k naplnění cílů stanovených v § 2 zákona o policii 

zadržení a předvedení diváků a dále posouzení okolností k zahájení přestupkového či 
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trestního řízení. Velkým průlomem do právní kodifikace se stal nedávno přijatý trestní 

zákoník, který zavádí nové tresty, jež umožňují uložit trest zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce, s odlišením dle jednotlivých sportovních klubů nebo 

sportovních odvětví, a to až do výše deseti let. V přestupkovém řízení jsou nejvíce 

naplňovány skutkové podstaty přestupků proti občanskému soužití, proti majetku, proti 

veřejnému pořádku, v trestním řízení je nejčastější trestný čin výtržnictví.  

Nezbytné je zmínit v dnešní době často probíranou problematiku pořadatelské 

služby, jakožto souboru fyzických osob pověřených pořadatelem k dohledu nad 

dodržováním návštěvního řádu diváky. Postavení pořadatelské služby je vzhledem 

k absenci speciálního zákona, které by jim umožňovalo činit úkony podobné úkonům 

polici, složité. Z právního hlediska je jejich činnost posuzována dle ustanovení 

občanského zákoníku a trestního zákoníku o krajní nouzi a nutné obraně, to samozřejmě 

vyžaduje adekvátní posouzení dané situace, aby nedošlo ze strany pořadatelské služby 

k excesu. Nesmíme na tomto místě opomenout zmínit zvláštnosti vztahu mezi policií 

ČR a pořadateli sportovních akcí. Následkem změny zákona o sportu došlo přesunutí 

části povinností z orgánu policie ČR na samotné pořadatele. Následek změny spočívá 

v tom, že policie už není povinna být uvnitř sportovních areálů, a má být nadále 

připravena  k zásahu pouze v případě, že pořadatel nezvládá průběh sportovní akce 

vlastními silami. 

Právní kodifikace sportovního diváctví a vztahů vznikající v souvislosti 

s návštěvou sportovních areálu není v této komplexní a systematická. Je nutné zejména 

odstranit nejasnosti a tuto stále významnější oblast života upravit tak, aby i pro běžného 

občana byla srozumitelná. 

Fenomén sportovního diváctví přesahuje hranice pouze jednoho státu, z tohoto 

důvodu je nezbytné na evropské úrovni koordinovat postup v rámci jednotlivých 

právních řádů evropských zemí, proti negativním vlivům sportovního fandění. 

V Evropě tuto úlohu naplňuje Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování 

při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech, která se stala pro Českou 

republiku závaznou roku 1995, ale vzhledem k neratifikování této úmluvy Parlamentem 

ČR se neřadí mezi mezinárodní smlouvy dle čl. 10 Ústavy a nemá přednost před 

zákonem. Se vstupem České republiky se na našem území stalo závazné rozhodnutí 

Rady EU z roku 2002 týkající se bezpečnosti v souvislosti s mezinárodními fotbalovými 

zápasy. Na základě tohoto rozhodnutí Rady EU se vytvořil při policejním prezidiu ČR 

Národní fotbalový informační bod, který funguje jako ústřední bod pro výměnu 
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důležitých informací o mezinárodních fotbalových zápasech. V souvislosti se 

závazností Úmluvy pro ČR bylo vládou vydáno usnesení, na jehož základě byla 

uzavřena mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy Dohoda o zřízení Koordinační komise k problematice diváckého násilí a 

nevhodného chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech.  

Jak na evropské tak vnitrostátní úrovni je řada právních norem, která se snaží 

koordinovat a předcházet výtržnostem sportovních diváků a stejně tak upravit vztahy 

vznikající při návštěvách sportovních akcí. Jejich efektivita se ovšem snižuje, z důvodu 

nestejného výkladu právních norem, neochotě normy i s jejich důsledky a v neposlední 

řadě z důvodu neznalosti právních pravidel. 

5.3 Interview 

- Ředitel fotbalového klubu FC Bohemians 1905 

1) Mohu prosím náš rozhovor nahrávat? 

• Ano, samozřejmě 

2) Jste ředitelem prvoligového fotbalového klubu Bohemians 1905. Jak vnímáte tento 

klub? 

• Tak samozřejmě je to klub, který má velkou tradici a klub, který navzdory 

těžkostem v minulosti se snaží znovu modernizovat a navázat na tu tradici a 

uplatnit se v této sportovní oblasti jak v seniorském fotbale tak 

v mládežnickém. Takže pracovat v takovém klubu, je vždycky výzva aby se 

tradice spojily s moderním rozvojem. Samozřejmě tím, že klub nemůže hrát 

na svém vlastním stadionu první ligu, tak máme spoustu těžkostí, ale věřím, 

že se to podaří prostě zvládnout a že Bohemka i v Synot Tip aréně a s tou 

mládežnickou základnou vychová pro český fotbal zase špičkové fotbalisty a 

sama bude hrát dobrý a atraktivní fotbal, a že taky přispěje výchovou trenérů 

a nejenom hráčů. 

3) Zmínil jste vlastně tu krizi, kterou měla Bohemka, když nedostala licenci a v roce 

2005 vlastně fanoušci zpátky zachránili tento klub. Vy jste v tu dobu působil myslím 

v Plzni, jestli je to pravda, jak jste vnímal tuhletu kauzu Bohemky, že byla de facto 

v průběhu soutěže vyřazena? 

• Samozřejmě pro fotbal je to vždycky špatně když klub krachuje, z druhý 

strany ty ekonomické zákonitosti jsou neúprosné a pokud se nedaří finančně 

zvládnout hospodaření tak ten subjekt krachuje. Protože v profesionálním 
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fotbalu to jsou akciové společnosti a pokud nezvládnou dluhy a nezvládnou 

ztráty tak samozřejmě jdou do likvidace, do konkurzu, nebo do insolvence a 

podobně. Takže ten osud sledovat zvenku bylo nepříjemné, protože to pro 

fotbal není dobře, samozřejmě z druhé strany se ukázalo i poučení pro jiné 

kluby, v tom smyslu, že když nebudete dobře pracovat a nebudete dobře 

hospodařit tak skončíte jako Bohemka. Takže to byla výzva, aby jiné kluby 

dělaly pokud možno lépe. Samozřejmě je řada klubů, které si toto si poučení 

nevzaly a mají těžkosti finanční, nejen v Čechách, ale v celém světě. 

4) Vy jste se nějak zapojil tehdy do záchrany klubu Bohemky, jakožto fanoušek nebo 

některý váš známý? 

• Taky samozřejmě jsme se zapojili. Já osobně jsem přímo nefiguroval jako 

člen družstva, ale agitovali jsme samozřejmě i v těch nefanouškovských 

kruzích, aby podpořili Bohemku, takže po linii třeba Sparty nebo jiných klubů 

jsme podporu dali. 

 

5) Předtím jste působil jako prezident Plzně a předseda Zlína. Sledujete situaci v těchto 

klubech i nadále nějakým způsobem? 

• Tak samozřejmě jako člověk, tak jako v životě civilně sleduje školy kde 

studoval nebo města kde žil a kde pracoval, tak samozřejmě to i já sleduji a 

mám radost, že některé ty věci, které se nám podařilo v Plzni zakořenit 

dneska nesou plody a zase jak v tom seniorském fotbale tak v mládež.  Mezi 

tím se stala mistrem Ligy dorostu, teď Viktorka bojuje o Ligu Mistrů, staví se 

nový stadion, všechny ty věci: tréninkové zázemí, vybudovali jsme tam 

umělou trávu. Takže rád na to vzpomínám a přeju jim všechno dobrý. 

Samozřejmě na hřišti jsme konkurenti, když hrajme, teď jsme je porazili tak to 

bylo takové bratrovražedné. Ve Zlíně se tradičně daří ta mládežnická 

základna, mají mladé reprezentanty. Věřím, že se zpátky do Ligy dostanou, s 

tím že oni taky prosazují fair play. Zlín i navzdory tomu zákulisí, kdy 

sestoupili a kdy upřednostnili dodržování regulí, výstavbu trávníku 

vyhřívaného i za cenu toho, že sestoupili. Takže věřím, že zlínský i plzeňský 

fotbal bude prospěšný, rád je sleduju. 

6) V Plzni se nyní přestavuje stadion, aby splňoval licenční podmínky.  Jaké kriterium 

z daných 5-ti, jež jsou nutné pro udělení licence, je pro kluby nejhůře splnitelné?  
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• Tak samozřejmě oni jsou tak úzce propojené, že se to úplně nedá říct, které je 

nejdůležitější, potřebujete ruce, nohy, zrak, sluch. Takže, čím více toho všeho 

máte, tak je lépe a podobně  je to i v tom klubu. Takže ten moderní fotbal 

vyžaduje moderní infrastrukturu, moderní stadiony, hrací plochy, zázemí, 

vybavení, komfort pro diváky, to je trend, která nejde zastavit. Samozřejmě 

v Čechách to bylo trochu předsazený těm ekonomickým možnostem a bohužel 

na to některý kluby doplatily, anebo odkládaly, včetně Bohemky, ta řešení. 

Radši investovaly do hráčů nebo do nějakých jiných věcí místo do 

infrastruktury. Tak myslím, že postupně to sedá a že se najde, kde má být a 

kde nemá být výjimka, že se postupně ty kluby ztotožňují s tím viz. Viktorka 

Žižkov, že za cenu nedostatku peněz prostě staví. Asi se to zřejmě neobejde 

bez pomocí měst a obcí respektive bez podpory státu, protože ta veřejně 

prospěšná část fotbalu jde za tu komerci, jde za ten vrcholový fotbal . 

 

7) Jaký je Váš postoj k udělování výjimek? 

• V zásadě samozřejmě jako život vždycky přináší nějaké výjimky. Problém 

v Čechách je, že se ty kriteria pro výjimky nestanoví, a že se odehrává hodně 

v zákulisí a disproporčně a často opravdu nespravedlivě., kdyby bylo v tomto 

trošku více citu a férovosti. Tak se určitě ty výjimky daly se posuzovat včetně 

pro Bohemku jinak a lépe. 

8) Nyní jsem četl článek ohledně Ústí, kolem něhož byla veliká diskuze. Ohledně toho, 

že hráli v Teplicích a chtěli si vybudovat stadion a chtěli dostat výjimku. Vy jste 

prorokoval, že se to stejně za rok bude stejné, což se de facto nyní potvrdilo, že v Ústí 

nezačali ani stavět, takže to bude pro ně problém i dále? 

• Je to škoda pro celý český fotbal, když ta výjimka se udělí jaksi s vědomím 

toho, že není reálno to dodržení. Tak je to samozřejmě podpásová záležitost 

nejenom pro ty konkurenty jako tehdy třeba Zlín nebo pro jiné kluby, které 

tam mohly hrát a byla by to prospěšnější investice pro všechny. Z druhé 

strany samozřejmě i Ústí se ukázalo, že kluby, které sestupují z ligy 

v Čechách, nemají žádný tzv. systém solidarity zejména v oblasti marketingu-

Payment, když se podílí dlouhá léta na lize, Zlín třeba deset let hraje ligu, 

sestoupí, a nedostane žádnou podporu. V Anglii, v Německu když sestoupíte 

tak za to, že jste se minule podílel, tak za to dostanete nějaký podíl a kluby 

pak mají větší šanci se vracet zpátky do ligy. Když se podíváte v Anglii 



56 
 

v Německu, který kluby padají, je to určitý okruh klubů, které splňují 

podmínky v infrastruktuře, mají mládežnické základny. Ústí nemá ani stadion 

ani vyspělou mládežnickou základnu. Takže ty modernější země, modernější 

svazy pak ty výjimky mají logičtější a mají jasně nastavený kritéria, že ta 

dlouhodobá prosperita nebo dlouhodobá úspěšnost je důležitější, ne jen ten 

momentální záchvěv, že získáte o jeden bod víc nebo míň. 

Oni tam mají rozdělení třeba ohledně těch peněz poněkud jiné  – je to složitější, jsou 

tam jako různé mechanismy, to asi ten prostor tady v tom rozhovoru není, ale pro 

vás jako pro tuto tématiku je důležité, aby někdo si myslím, se zase mohl začít 

zajímat o tak jak to je se solidaritou,  výchovou hráčů a podobně pro klub jako 

celek, jako téma samostatný. 

9) Zhruba před rokem jste hovořil o situaci, kdy klub po sestupu do II. ligy nedostane 

žádnou refundaci, i když během doby co byl v nejvyšší soutěži, investoval do splnění 

kritérií, která nejsou pak do druhé ligy tak přísná. Můžete trošku tuto myšlenku 

připomenout a osvětlit? 

• Zjednodušeně řečeno to tak je a investovali, nejenom jaksi bych řekl, do 

splnění těch licenčních podmínek, to by člověk bral jako nutnou součást. Oni 

investovali do té nadstavby toho produktu, protože hráli úspěšně fotbal, 

návštěvnost, podíl na televizních právech, investovali do reprezentace, 

vychovali hráče, byli spanningpartnerem Sparty před postupem do Ligy 

mistůr, takže plní i takovou tu roli i neekonomickou, která je důležitá a 

v jiných státech si ji váží, protože čím větší konkurence tak samozřejmě ta 

kvalita fotbalu je lepší, proto mají plné stadiony a my nemáme. 

A myslíte si, že se dá nějak zlepšit tahle ta situace? – každý musí nějakým malým 

dílečkem přispět, ale zatím se to bohužel nedaří.  Celá česká společnost je 

nemocná na úrovni politiky, je nemocná samozřejmě ve vedení svazu, je 

nemocná v mnoha klubech, takže to je obtížný proces, protože těch zdravých 

součástí je bohužel málo, ale věřím, že ten styl, který se postupně prosazuje 

třeba na hřišti atraktivnější útočnější fotbal, že přiláká více diváků, a že diváci 

začnou mít takový, bych řekl, společenskopolitický tlak na radnice, na kluby, aby 

lépe hospodařili. 

10) V Německu existuje pravidlo 50+1, kdy součástí řízení klubu a vlastnické struktury 

jsou fanoušci. Může vzniknout něco podobného u nás? 
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• Jde trošku o jinou tématiku, ale úzce souvisí s tím, co to je vlastnictví 

fotbalového klubu a kdo ho vlastní, to jsou ty tři skupiny – mecenáši, kteří 

klub vlastní, jako je Chelsea, nebo tady v Čechách jsou jednotlivý vlastníci a 

pak jsou skupiny klubů jako je třeba Barcelona, Real Madrid a to jsou vlastně 

členské, přirovnal bych to k občanskému sdružení u nás, a pak jsou mixované, 

kde jsou vlastně na půl například Hradec Králové je městský klub placený  

z veřejných peněz, tak tomu se lehce hospodaří a konkuruje. Kdežto my tady, 

jako Bohemka, jsme ze soukromých peněz, městská část nás skoro 

nepodporuje a v jiném  městě, třeba dostanete 15 milionů dotací, tak to jsou 

potom obrovské rozdíly. Takže i v Čechách se ukazuje, že ten fotbal se trošku 

vykloubil a ta vlastnická struktura není domyšlená a stejně tak  její výhody a 

nevýhody. Proto UEFA a FIFA se snaží podpořit, aby ten fanouškovský prvek 

tam byl, aby tam byl také komunální - tedy město nebo obec a samozřejmě 

aby tam byl i ten business a dynamika. 

11) Ty struktury jsou takové neprůhledné a právě to dělá finanční problémy klubům a 

právě s tím, souvisí i de facto, že po záchraně klubu Bohemky získali fanoušci podíl na 

tomto klubu. Můžete prozradit kolik to je procent? 

• Tady u nás to je jedna z velkých výjimek, že ten příběh Bohemky1905 byl 

spojený se založením družstva fanoušků, ze kterého se stal organizovaný 

subjekt, organizovaná jednotka - právnická osoba,která se stala akcionářem 

Bohemky. Tady byly dvě takové, kromě družstva fanoušků tu bylo ještě 

občanské sdružení Mláděž, toto občanské sdružení mělo velký podíl a 

postupně ho snížilo, dneska má 20 procent, fanoušci měli a mají 10 procent. 

Na fanoušky navázali někteří individuální akcionáři, kteří jsou členy družstva 

fanoušků, např. pan Dienstbier, Fráňa a takoví, takže tu je skupina fanoušků 

jako fyzické osoby. Takže tím se to vymyká v Čechách. Jako přímí fanoušci 

jako jejich organizovaná forma nejsou součástí struktury v žádném jiném 

klubu v Čechách než v Bohemce, občanská sdružení jsou, ale nikoliv družstvo 

fanoušků. 

12) Jaké práva fanoušci mají? (mohou hovořit do řízení klubu?) 

• Prostě to co vyplývá ze zákona o akciových společnostech, samozřejmě mají 

práva desetiprocentního akcionáře- sezvat valnou hromadu a takové. Pak 

mají, to není právo nebo nárok, ale vyplývá to z té jejich pozice, že 

v současné době mají místopředsedu představenstva, takže mají přehled o 
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dění v klubu nebo jejich zástupci, to co v jiných klubech nemají. Toho se teď 

dožaduje třeba Baník, Petera jim nabízí to členství a tak. 

Takže mají práva akcionáře, mají práva fanouškovská jako taková a mají 

samozřejmě vliv a tlak, protože bohemkáští fanoušci jsou hodně loajální, 

takže si kupují ve fanshopu, takže pomáhají koupeným vstupným a fanshopem  

financování klubu. Tím se blíží těm loajálním fanouškům Liverpoolu a nejen 

tam, v Něměcku v Bayern – Mnichov, kde fanoušci klub reálně podporují, 

nejenom hlasitě na hřišti, ale i penězi, taky prostřednictvím vstupného a z 

fanshopu. 

13)  Domníváte se, že je reálné, aby tady v Čechách podobnou cestu, byť v tomto 

případě to bylo díky záchraně klubu, vznikly takovéto fanouškovské organizace, které 

by byly součástí struktury nebo by byly akcionáři? 

• Já myslím, že jako trendově to k tomu spěje. Jednak ekonomické těžkosti celé 

země a krize ve světě, druhá věc je, že ty sociální sítě vaší generace a ta 

technologie umožňuje, aby se lidi rychle a transparentně dozvídali věci, které 

dřív nevěděli, mohli se tak organizovat, tam to má nebezpečí nějakého 

možného vzniku radikalismu a extremismu až po nějaké revoluce. Z druhé 

strany to má výhody, že fanoušci mohou vytvořit platformy a opravdu se 

sjednotit a ten klub komunikovat, milovat tak aby se zvýšila návštěvnost a 

zvýšily se peníze a tím pádem mít vliv třeba až po koupení podílu většího než 

je deset procent.Takže myslím si, že trend k tomu směřuje, v Čechách je ale 

pomalejší než jinde. 

� Ale byl byste pro?- Já, určitě. 

14) Jeden čas (myslím rok 2005) bylo možné si profesionální licenci koupit, jak jste 

tento fakt vnímal? 

• Tak já jsem to zažil. Samozřejmě součást toho vrcholového fotbalu je, že 

vnímáte, že si můžou koupit licenci, byly tyto doby. Samozřejmě to se 

netýkalo jenom fotbalu, kupovali se i licence bankovní takzvaně, i když 

právně to většinou nemělo úplně charakter přímo koupení licence, ale 

vytvořilo se tu prostředí, které mělo ten dopad, že si licenci moli koupit. Byla 

tady Opava, ta si koupila licenci od Kroměříže, to bylo v první, druhé lize. 

Koupili si licenci Slovácko od Čáslavi, to byl poslední případ od té doby už 

ne. Samozřejmě FIFA a UEFA upřednostňuje to sportovní kriterium, aby 

postupovali ti, kteří, kumulativně splňují kriteria. To znamená, že postupuje 
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první z těch sportovců, když splňuje ekonomické a ostatní podmínky licence. 

Pokud nesplní, tak postupuje druhý v pořadí a to byl třeba případ Ústí, ano 

sportovně první, ale nemá mládě , nemá stadion a nemá to a to. Tak by měl 

postoupit druhý v pořadí. Druhý byl Zlín, tne měl stadion, měl vyhřívání, 

takže měl postoupit ten, protože splnil kumulativně ty podmínky. Protože se 

ale dala výjimka, takže to nebylo potřeba. 

15) Co říkáte jako právník na právní úpravu ohledně pořadatelské služby, respektive 

toho, že Police ČR nemusí být přítomna na zápase, četl jsem, že je to spekulativní? 

• Ten výklad je spekulativní. Ono to souvisí s postavením policie a kdy fotbal 

je soukromá akce a kdy veřejná. Tím, že byl fotbal privatizivaný z bývalého 

režimu, kdy byl vlastně státní nebo státně ovládaný, tak se najednou 

odliberalizovala jsou to vlastně soukromé firmy, soukromí podnikatelé a 

mění se i Policie. Takže se nyní hledá pro přechodné období nějaký lepší 

mechanismus. V zahraničí tam je samozřejmě kontinuita, tam nebyla změna 

režimu. Tak proto právě v Anglii, v Německu to jde více přirozenější cestou 

ta spolupráce s  policií. Tam chápou, že policie opravdu musí sloužit a 

pomáhat, že není jenom represivní složkou. Více zde chápou, že pro policii je 

výhodnější, když sice musí hlídat na stadionu nebo kolem něho, než když má 

pak musí řešit pouliční boje. Ten vývoj v Anglii ukázal, že to hooliganství se 

dá vymýtit na stadionech, teď jim paralelně roste na ulici mimo fotbal. To 

jsou takové paradoxy života. Jsem soupencem, že současný stav není moc 

dobrý, protože bezpečnost od policie je jako až ta druhá a mohla by být 

první a jindy zase obráceně. Kluby ve spolupráci s městem problematice 

bezpečnosti nevěnují tolik pozornosti, takže zde není ta symbióza, není to tak 

jak by mělo být. 

 

16) Jak jsou bezpečné stadiony? 

� Synot Tip Aréna je příklad toho, jak má stadion vypadat z pohledu 

licenčních kritérií. Přesto se tam odehrálo asi největší vzbouření 

fanoušku v poslední době, včetně ataku VIP sektoru. Dá se tomu 

nějakým způsobem zabránit? 

• Svým způsobem se dá všemu předejít, z druhé strany se určitým excesům, 

tragediím plánovitě úplně předejít nedá, vždycky tam je nějaká událost, 

která se nedá úplně předpokládat a naplánovat. Jestli je nejbezpečnější 
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Synot Tip aréna, to bych nechtěl hodnotit, prostě splňuje kritéria 

civilizovaného světa. Pokud ovšem ten svět nedodrží ty kritéria , tak 

bezpečnost je omezena  a dokonce nejsou ani žádné bariéry , které na těch 

méně moderních stadionech jsou. Kdyby tam ty bariéry byly, tak by tam 

nevymlátili ty věci. O no je to spíše o těch hodnotách, o těch kriteriích a o 

schopnosti lidí, aby tyto hodnoty a kriteria dodrželi. 

15) Jak vnímáte záležitost, kdy klub dává podepisovat hráči dokument o bezdlužnosti, 

kterou pak klub pošle na svaz? Narážím tak na spor Baníku Ostrava s René Bolfem, jež 

tento postup odmítl a následně odešel do Karviné. 

� Nemyslíte si, že se tím de facto porušují licenční kriteria? 

•       Tak podepsat jim to dat můžou, jiná věc je jestli to odpovídá realitě nebo ne. 

Já bych ten případ Bolfa rozebírat, nemám o tom konkrétnější 

znalosti.Samozřejmě problém je širší. To je taková ta , jak bych řekl 

spravedlnost ve sportu a v životě a pak to druhé je finanční zdraví. Co je ale 

zdravý klub? Proto UEFA chce aby se bojovalo nejen proti dopingu, který 

znevažuje soutěž a není fér, bojuje se i proti korupci, bojuje se proti 

zadluženosti, protože dosáhla obrovských rozměrů. Pokud sem tak 

zadlužený, že nejsem schopný splácet Bolfovi nebo nějakému jinému hráič, 

tak to potom mě to vede k nějakým snahám k obcházení nebo nedodržování 

režimu a pak si toho neváží ani strana věřitelů a ani strana dlužníků. Tak to 

jsou spíše negativa, nešvary , které provází vrcholový fotbal. V Čechách 

některé kluby a Baník patří mezi ně, chtějí naslibovat hráčům více než 

ekonomicky můžou a samozřejmě s pak tzv. kupují spot a sportovní úspěchy 

penězi. Sportem se vydělají peníze a za ty se koupá další úspěch, to  jsou ale 

filozofické koncepce, které se klub od klubu liší. Bohemka naopak jede 

obráceným směrem, je skromná , nemá peníze, tak si nemůže samozřejmě ten 

sportovní úspěch koupit nemusí, nemůže. Pokud ovšem vyhraje, pak peníze 

přijdou a může si tak polepšit. Jsou ale kluby, a to zejména ty mecenášské, 

nebo ty, které ovládají právě nikoliv fanoušci, ale majitelé, podnikatelé jako 

pan Petera a spol., , které mají trochu jiné pojetí fotbalu. Samozřejmě 

vyžadovalo by to větší pozornost na obou stranách , jak při sjednávání 

kontraktů, tak při jejich plnění 
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17) Jak se díváte obecně na situaci, kdy klub musí opustit svůj stadion a jít do azylu, 

který ale splňuje licenční kritéria? Myslím tím například, Ústí n/L, Bohemians 1905, ale 

i Brno či Ostravu. 

� Bude se situace nadále zhoršovat? 

• To je trochu spojený nejenom s fotbalem a jeho možnostmi, ale s celou 

ekonomickou situací v dobách prosperity. Vyspělé země v Americe, v Anglii, 

v Německu postavily v Kuvajtu, v Arábii, Dubaji, Kataru obrovské nádherné 

arény, ale v dobách krize se ukazuje, že to byl zbytečný přepych . Ukázalo se, 

že tak přepychové arény vlastně fotbal a ani žádny jiná sport nepotřebují. 

Krize ukazuje, že maximalistické požadavky nejsou dobré. Města jako je 

Brno, Ostrava, to jsou města, u nichž se zdá, že by měla mít přiměřené 

stadiony. Mě samozřejmě mrzí, že se je nemají, a že se za 20 let nebyly 

schopni dohodnout z jedné ani z druhé strany. Každý je strůjcem svého 

osudu.My musíme hrát, tady my máme Ďolíček a výjimku nedostaneme, 

město nás ani nepodporuje a přitom tady dáváte zaměstnání, lidem zábavu a 

podporu nedostanete. Jiné kluby podporu dostanou, například Hradec 

Králové chce stavět stadion, plzeňský stadion staví město, to nestaví 

Viktorka. Takže záleží na symbióze s městem, záleží na symbióze 

podnikatelů, záleží na transparentnosti vlastníků. V době kdy stavíte záleží, 

kdo to bude stavět, jak to bude financováno, to znamená , jestli na to je 

půjčka , nebo máte dotaci. Je to v podstatě konglomerát problémů , které do 

tohoto rozhovoru nejde vměstnat, ale ten trend je k tomu, že má-li být fotbal 

atraktivní a bezpečný, potřebuje kvalitní stadiony. Má-li chodit hodně lidí 

v Brně na fotbal, tak musí mít pořádný stadion, stejně tak Ostrava. 

18) V Edenu mají Klokani smlouvu. Jak to vidíte do budoucna? 

• My jsme v Edenu v nájmu na pět let, ale jsou tu samozřejmě obrovské tlaky 

těch ortodoxních fanoušků, kteří se chtějí vrátit.My jako manažeři musíme 

plnit smlouvy, které tady někdo před námi podepsal, pacta sun servanta –

smlouvy musí být plněny. Z tohoto hlediska, my chceme vyhrát v Synot Tip 

aréně, jako všude jinde, my to takhle nebereme, ale fanoušci to samozřejmě 

vidí jinak a bohužel další setrvání v Edenu bojkotují. My chceme fanouškům 

nabídnout a stejně tak i obchodním partnerům něco více, zase se v Edenu 

jedná o modernější stadion než byl Ďolíček, je jen dvě zastávku odsud, 

člověk by řekl, že je to logické. Bojuje se tu hlavně o identitu a o kulturu, 
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protože s fotbalem resp, se vznikem moderního fotbalu před 150 nebo 13O 

lety, je tradičně spojené náboženství domácího hřiště a s tím i fanoušků. 

V poslední dobách to moderní fotbal trochu potlačuje. Je zde řada příkladů, 

kdy na jednom městském stadionu se hraje špičkový fotbal, třeba Bayern-

Mnichov a Mnichov 1860, v Miláně hrajou taky dva kluby na jednom 

stadionu.  

19)  Myslíte, že se Bohemka ještě vrátí do Ďolíčku? 

• No je to sice klišé, ale všechno je v životě možné. Za určitých okolností ano, 

pokud by městská část odkoupila ten stadion a spojila se s nějakým 

investorem, tak rozhodně by se mohli vrátit. Jiná věc je, že se zase proslýchá, 

že městská část chce odkoupit Eside i Synotip arénu, takže jako jedno město 

Praha 10 bude mít dva fotbalové stadiony, ekonomicky absolutně nesmysl, 

pro nefotbalistu až nepochopitelný. Těžko říct jakou tu politiku ta městská 

část zvolí nebo jaký partneři se jí nabídnou, jestli jsou to schopni 

ufinancovat. Takže je to předmětem různých tahanic. Ty ortodoxní se chtějí 

vrátit , někteří hráči se chtějí vrátit, jiní říkají: první je klub a jestli hraje 

rok, dva pět někde jinde je jedno. Bohemka taky od svého vzniku nehrála 

jenom na jednom místě, Sparta nehrála, Slavie se stěhovala, ten život přináší 

změny.  

20) Od doby, kdy vznikl první projekt „Ligové stadiony“, první byl v roce 2003, 

následně v roce 2010 a 2012 .Jak hodnotíte tento projekt zpětně? 

Měl spoustu pozitiv, protože na rozdíl od některých jiných zemí, jak bych řekl 

postkomunistických, třeba Polsko, Slovensko, Maďarsko, tak donutil ty fotbalové kluby 

aby ve spolupráci s městem to modernizovali, aby se ty peníze takzvaně jenom 

neprojedli pro hráče , jen pro takovou spotřebu, ale že se zainventovalo, to bylo hodně 

pozitivní. Tím se Česko posunulo hodně, měl v té době hodně úspěchy, Sparta v Lize 

Mistrů, Nároďák na Mistrovství Evropy, světa. Takže tučné doby, to bylo plus, 

samozřejmě v některých věcech to bylo mínus, protože ty požadavky byly příliš 

uniformní a byl tak i příliš velký tlak na ty, které na to tzv. neměly, tak ty zbytečně 

vypadly , zkrachovaly, protože se pustili do investic, na které neměly. Kdyby dali 

výjimku Bohemce , že by mohla mít tribunu na stání nebo něco jako dali Dortmundu. 

Kdyby jsme se více chápali v té férovosti v těch podmínkách, ale my buď všichni mají 

všechno nebo nikdo nic. 
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5.4 Komparace české a německé kopané 

Stát Německo jsem si vybral, jelikož je svým typem a strukturou nejvíce 

podobný České republice, respektive českému fotbalu. Jasným prvkem, který již na 

první pohled jasně ukazuje rozdíl a který nás od Německa odděluje, je velikost a 

finanční síla státu. Z fotbalového prostředí pak můžeme závidět našim západním 

sousedům zejména jejich návštěvnost jednotlivých utkaní. Té se ani zdaleka 

nepřibližujeme. Ale je nesmírně důležité do naší kopané a dalších věcí, jež jsou 

s kopanou velmi úzce spjaty, abychom některé elementy zkoušeli zařadit a napodobili 

tak úspěšné prvky Německa. 

Největším problémem se v České republice zdá vlastnická struktura. Ta není 

dostatečně průhledná a za majitelem, jež je oficiálně uveden, se v mnoha případech 

skrývá zcela někdo jiný, a který má hlavní vliv na klubovou strategii. V několika 

případech se pak vyskytnuly problémy v podobě finanční krize klubu. Říká se, že 

sportovní akce a sportovní činnosti jsou největšími „pračkami na peníze“. Jak jsem 

zmínil výše, do finančních problémů se dostalo již několik klubů. Z nedávné minulosti 

jsou hlavními aktéry FC Bohemians 1905 a SK Slavia Praha.  

Pokud se zmíním o posledním případu, tedy o pražské Slavii, mnoho fanoušků a 

zastánců tohoto klubu nemělo sebemenší vliv na změnu situace. Pro většinu veřejnosti 

bylo velkou záhadou, kam zmizelo tolik miliónů korun, jež Slavia získala v pohárech, 

především pak za účast v základní skupině ligy mistrů. Všechny nitky, které by mohly 

vést k odhalení viníka, který stál za krachem, byly zpřetrhány. Velkou roli v tom hrála 

právě neprůhledná struktura vlastnictví klubu. Tento samý důvod přináší pro klub jeden 

problém za druhým. S odvoláním na tento fakt, nemá fotbalový klub FC Baník Ostrava 

hlavního sponzora na sezonu 2011/2012. A je to logické. Nikdo ze sponzorů nebude 

investovat peníze někam, kde nemá jistotu správného nakládání s těmito financemi. 

Fanoušci klubu nemají možnost na chodu klubu cokoliv změnit.  

Naproti tomu v Německu existuje pravidlo 50+1, které je vysvětleno níže. 

Dalším problémem je již zmíněné výtržnictví na stadionech. Ani to není v Německu 

rozšířeno v takové hojnosti jako u nás. Opět je zde výhoda pravidla 50+1.  Možná je za 

vším to, že organizace fandů a i samotné fandění nemá tak dobrou organizaci jako 

v Německu. Pravda, na organizaci a přesnost jsou němečtí občané velmi hrdí a tuto 
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vlastnost si snaží udržet a jsou touto charakteristikou známí po celém světě. Fandění u 

nás možná nemá ani takovou historii jako v této velmoci.  

Pravidlo 50+1 je známé především tím, že fanoušci, respektive organizace 

fanoušků je velmi úzce spjata s klubem a to díky vlastnické struktuře. Fanoušci jsou 

totiž součástí klubu a jsou i většinovými vlastníky. Jisté je to, že se logicky tábory 

fanoušků dělí na dvě poloviny. Na ty, kteří jsou rádi nezávislí a nechtějí být součástí 

žádné vlastnické struktury a mít vliv na dění v klubu není jejich prioritou. A na ty, co 

chtějí opak. Většina fanoušků nadále spatřuje hlavní úlohu v tom, že podporují klub 

fanděním na stadionu, cestováním s klubem na venkovní zápasy.  

Pravidlo 50+1 

Stejně jako v České republice, i v ostatních fotbalových zemích existuje licenční 

systém a nejinak tomu je v Německu, kde je zaveden od sezony 2000/2001. Jeho 

hlavním úkolem a zároveň cílem je zabezpečit stabilitu německé profesionální soutěže a 

profesionálních fotbalových klubů. Díky německé důslednosti a preciznosti, kterou jsou 

němci známí, plní licenční požadavky důsledněji než požaduje UEFA. Důležitým 

aspektem je podíl fotbalového klubu, který je ve vlastnictví členů či mateřské 

společnosti, kterou ve většině případů je členská organizace. Podíl musí činit alespoň 50 

+ 1 % pro volební účely. Toto stanovisko je hlavně kvůli tomu, aby se klub nedostal do 

nesprávných rukou a nebyla narušena regulérnost sportovní soutěže.  

 Struktura české kopané 

Jak bylo řečeno, neziskové organizace se po revoluci změnily na akciové 

společnosti a kluby tak začali vlastnit soukromí vlastníci. S touto dobou samozřejmě 

souvisí otevření hranic státu a tak následně mnoho hráčů z českých klubů odešlo 

směrem na západ, kde si vydělá nesrovnatelné peníze. Česká klubová úroveň tak velmi 

výrazně klesla. Za přestupy hráčů do zahraničních klubů ale také znamenal přísun 

velkých částek do klubové kasy. Negativum té doby byl i fakt, že v roce 1993, kdy se 

odděluje Česká republika od Slovenské, musí mezeru po slovenských klubech zaplnit 

kluby z nižší soutěže. To bohužel ale přineslo bankrot některých klubů, které neměli 

dostatek financí na hraní nejvyšší české soutěže. 

 V české fotbalové soutěži kluby převzal soukromý vlastník, ale ten byl 

v mnoha případech spjat s komunistickým systémem a klub byl tak v nepřehledném 
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stavu, který vyvrcholil korupčním skandálem roku 2004. Mnoho „bafuňářů“ tehdejší 

doby tak bylo pozatýkáno a některé mafiánské vazby byly zpřetrhány. Bohužel již 

zajeté koleje systému, který zde byl mnoho let, se nepodařilo stále definitivně 

eliminovat. 

Řízení a vláda   

 Díky změně statusu fotbalových klubů a vzniku profesionálního fotbalu, 

bylo nutné změnit zákony či vyhlášky týkající se sportu a jistým způsobem celý systém 

předefinovat, včetně reforem, aby bylo vše v souladu, jak právním, tak etickém. Jelikož 

kluby byly ve vlastnictví soukromé osoby, staly se více nezávislé. Bylo v tom případě 

nutné, aby kluby dodržovaly obecná stanoviska a nařízení.  Kluby nicméně dostávají 

peníze od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které zčásti řídí sport 

a poskytuje finanční částky sportovním organizacím a tedy i fotbalovým klubům. Další 

peníze pro kluby jdou z vládních i nevládních fondů. Do roku 2011 to byla i loterijní 

společnost Sazka, která zajišťovala většinu peněz do vládních fondů. Bohužel právě 

v tomto roce byl na Sazku uvalen konkurz, což způsobilo problémy ohledně pokrývání 

provozních nákladů, jež měly sportovní asociace, včetně té fotbalové. 

Českomoravský fotbalový svaz, nyní přejmenovaný na Fotbalovou asociaci 

České republiky (FAČR), vznikl v roce 1993, tedy v roce, kdy vznikla samostatná 

Česká republika. Pod její křídla spadá profesionální soutěž, tedy I. a II. liga, dále 

národní fotbalová reprezentace 

Německé společnosti stojí na systému správy a řízení. Jejich dvoustupňová 

struktura řízení se skládá z dozorčí rady a správní rady, které jsou samozřejmě na sobě 

nezávislé. Při bližším pohledu na dozorčí radu lze charakterizovat typické subjekty. 

Jedním jsou akcionáři, kteří ve většině případů představují bohaté rodiny, pojišťovny či 

banky a vlastní 50% a více daného podniku. Dalším subjektem jsou samozřejmě 

zaměstnanci či odboráři a dále pak bývalí manažeři. V roce 2002 pak bylo díky Kodexu 

řízení a správy společnosti zvýšena míra transparentnosti, čímž se posilnila role dozorčí 

rady. Jak bylo napsáno výše, největší podíl v řízení společnosti mají akcionáři 

s většinovým podílem. Ti, kteří vlastní méně jak 5% akcií, prakticky nemají vliv na 

řízení společnosti.  
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Správní rada je druhým stupněm ve struktuře řízení. Je odpovědna dozorčí radě a 

její hlavní složkou, která vede tuto obchodní společnost, je skupina hlavních 

pracovníků. Dozorčí rada sice nemá vliv na řízení správní rady a nemá právo dávat 

správní radě nařízení, ale je povinna zabývat se návrhy, které správní rada přednesla. Je 

to zejména z důvodu, aby akcionáři a další jednotky, jež jsou provázány se správní 

radou, byli informování o řízení podniku. 

 Pokud jde o volby do správní a dozorčí rady či o důležité obchodní 

transakce, je v Německu všeobecně užíváno pravidlo, jedna akcie, jeden hlas. Pro 

schválení stačí většinový poměr hlasů. Pokud jde ale o změnu stanov, snížení či zvýšení 

základního kapitálu, pak je zapotřebí alespoň 75% hlasů. 

V Německu jsou 3 typy společností s ručením omezeným.  

• GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 

- soukromá společnost s ručením omezeným 

- nejvyšší zastoupení na německém trhu (téměř milión společností 

s tímto statutem 

• AG (Aktiengesellschaft) 

- je to de facto veřejná společnost s ručení omezeným, i když doslovný 

překlad by byl akciová společnost 

- v některých případech je uveden na Burze cenných papírů, ale není to 

podmínka 

- proti GmbH existuje pouhých cca 20 300 AG 

• KG (Kommanditgesellschaft) 

- komanditní společnost s jedním hlavním partnerem, jež je za 

tento podnik zodpovědný 

- v mnoha případech je hlavním partnerem GmbH, jejímž vlivem 

se pak pro společnost užívá označení GmbH& Co. KG 
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- minoritní zastoupení na německém trhu v počtu asi 330 

Komanditních společnosti 

Jelikož v německém fotbale a fotbalových organizacích působí mnoho 

dobrovolníků a tedy i společností, jež jsou založeny na bázi dobrovolníků, existují 

společnosti se zkratkou eV (eingetragener Verein ) neboli registrované sdružení. 

Takových to samoorganizací je v Německu zhruba na 550 tisíc.  

 

Všechny příjmy, které klub během sezony obdrží, musí být dle zákona 

reinvestován zpět do klubu a nesmí být s nimi jinak nakládáno. Je to dáno i tím, že 

kluby jsou registrovány jako členské organizace, což jsou de facto neziskové 

organizace.  

Je velmi zajímavé, že například Bohemians 1905 nedostalo povolení hrát na 

svém domácím stadionu v Ďolíčku, jelikož za bránou jsou sektory pro domácí fanoušky 

na stání. Kdežto v Německu, ačkoliv nadále chodí plné stadiony a jejich kapacita se za 

poslední dobu zdvojnásobila, místa na stání nebrání tomu, aby se tam nadále hrála 

nejvyšší fotbalová soutěž, německá bundesliga.  

DFB (Deutscher Fussball-Bund) od roku 1990, kdy byla založena, zahrnuje 

krom nejvyšší fotbalové soutěže a i druhou profesionální soutěž Německa, druhou 

Bundesligu. Dále zastřešuje nejvyšší amatérskou ligu, národní tým Německa, německý 

národní pohár, rozhodčí a také propagaci talentů. Posledním prvkem, jenž je DFB 

zastřešován, jsou mezinárodní soutěže. V roce 2008 se rozhodlo, že vznikne nová liga, 

jež byla třetí nejvyšší a v sezoně 2008/2009 se jí zúčastnilo 20 klubů. Tyto kluby byly 

profesionální a díky tomu se celkový počet profesionálních klubů zvýšil na 56.  

Operativní obchodní stránku provozuje Německá Fotbalová Liga (DFL), jejíž 

regulační a marketingová role je definována stanovami Německé Fotbalové Asociace. 

DFL byla založena až v roce 2001, ale už nyní přebírá celkovou pozici DFB, která byla 

v Německu založena před více než sto lety, konkrétně v roce 1900.  DFL řeší problémy 

jednotlivých klubů, které se týkají hlavně licenčního plnění, konkrétně pak požadavky 

sportovní, ekonomické, administrativní a požadavky týkající se řízení klubu. Německá 

Fotbalová Liga je založena na demokratické bázi. Je zde tedy většinový volební systém, 

kdy každá liga má svého zástupce na schůzi. Celé zasedání je logicky řízeno stanovy 



68 
 

národního svazu DFB. Celý proces přechodu z vedení Německou Fotbalovou Asociací 

na řízení Německou Fotbalovou Ligou není stále ukončen. Obě strany se tak nadále 

snaží vymezit okruh, v kterém budou působit, a za kterou část budou nést odpovědnost. 

Samozřejmě není dobré, že obě organizace nemají strukturované jednotlivé úlohy a 

úkoly. Následkem toho totiž fanoušci vidí celou situaci jako nepřehlednou a snaží se 

urgovat za změnu. 

Fanouškovská kultura v ČR 

 Fanoušci nemají v ČR velkou historii jako v německém fotbale a 

organizace fandění je také výrazně horší. Stále v České republice panuje strach 

z docházení na stadion a řada lidí se tak na stadion neodváží. Za vše zřejmě může i fáze 

násilí v 80. letech. Důkazem, jakým stylem se fandilo, je natočený český film „Proč“, 

který je založen na skutečné události a v kterém je vyobrazen styl fandění sparťanských 

fanoušků, kteří se v mnoha případech dopouštěli násilí vůči okolí. V mnoha případech 

se pak divácký potenciál obracel spíše k lednímu hokeji, který se stal více populární a 

byl tedy i více podporován. Vyšší návštěvna na fotbalových stadionech bylo možné 

vidět pouze na atraktivních zápasech a zápasech národního týmu. Ačkoliv ceny za lístky 

na utkání byly nadále dobře dostupné a poměrně levné, liga díky odlivu kvalitních hráčů 

do zahraničních lig, byla stále neatraktivní. Aspektem, který to mohl změnit, byl 

sportovní marketing, který ovšem prakticky nefungoval. V současné době je marketing 

a management na velmi dobré úrovni, ale stále se nedaří mít výsledky takové, jak se 

očekává. Vše je dáno neočekávaným chováním diváků, které bylo těžké předvídat. 

Akce pro fanoušky byly v mnoha případech inspirovány zahraničím, ale přesto se zde 

nesetkaly s úspěchem. Diváci v České republice jsou poměrně spontánní, co se týče 

docházení na fotbalové stadiony. V některých případech to nesouvisí ani s klubovou 

příslušností. Jasným důkazem jsou zápasy, které nejsou pro český fotbal obvyklé. Jsou 

jimi například zápasy Ligy mistrů či Evropské ligy, kdy na stadion českého týmu, 

přijede atraktivní zahraniční soupeř.  

Velmi výrazný rozdíl je i v samotné době nákupu lístků, což opět dokládá jak je 

český fanoušek spontánní a rozhoduje se na poslední chvíli. V Německu je v případě 

předprodeje lístků již brzy vyprodáno. Naopak v České republice se lístky kupují na 

poslední chvíli. Příkladem je atraktivní zápas Slavie Praha, která hostila Anglický klub 

Tottenham. Týden před začátkem zápasu bylo prodáno pouhých 6 tisíc lístků, ačkoliv 
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kapacita stadionu je 20 tisíc. Vše je dáno nejspíš společensky. Před rokem 1989, bylo 

málo možností pro trávení volného času a návštěva fotbalových utkání byla jednou 

z nich. Po revoluci ale vzniklo více možností, jak daný volný čas atraktivně využít. A 

proč chodit na zápas, jehož výsledek je již dán? Tuto otázku si mnoho fanoušků kladlo 

po korupčním skandálu v roce 2004. Ano, následně se vše začalo zlepšovat. Dohled nad 

výkony rozhodčích, dohled nad regulérností zápasů, ale v hlavách fanoušků to bude 

nadlouho zakořeněno. 

 V českém fotbale není tak běžné, aby měli fanoušci větší vliv na chod 

klubu. Tak jako tomu je v Německu. Fanoušci v České republice nemají ani tendenci 

něco změnit. Jediným příkladem, který existuje, je Družstvo Fanoušků Bohemians, což 

je velmi málo. Tento spolek vznikl na základě záchrany klubu, který se jmenuje FC 

Bohemians 1905. 

3.1 Kluby příznivců 

 Mnoho klubů fanoušků, jež jsou zakládány kvůli podpoře klubu, mají 

neformální strukturu, což je z důvodu snížení nákladů a jednodušší z byrokratického 

hlediska. Některé kluby prohlašují, že jsou vedeny jako nezisková asociace, i když 

kolikrát nejsou ani takto registrované. Jako v každé správné organizaci, i tento klubu má 

svůj vlastní rozpočet, který je schvalován, stanovy, podle nichž se klub řídí a také radu, 

do které jsou voleni členové. Snahou těchto klubů je do jisté míry ovlivnit chod 

fotbalového klubu, pod který spadají. Jednotlivé kluby se navzájem od sebe liší a mají i 

rozdílnou šanci ovlivnit chod klubu. V některých případech více udělala neformální 

skupina drsného jádra fanoušků, která si vynutila vyšší vliv než formální registrovaná 

skupina. 

Klub fanoušků je z většiny financován členskými příspěvky. Do klubu může za 

poplatek vstoupit každý. Vstupní poplatek je ve výši 1 000 Kč. Dalším finančním 

příjmem tohoto klubu jsou peníze, jež přispívá fotbalový klub, pod který spadají. Ze 

státní kasy neputují do klubu fanoušků žádné peníze. Pokud klub fanoušků chce něco 

změnit na chodu fotbalového klubu, účastní se zasedání fotbalového oddílu. Družstvo 

fanoušků Bohemians je jedinou skupinou v České republice, jež se může účastnit 

zasedání a které má navíc svého zástupce v radě klubu. Tuto možnost by samozřejmě 

chtělo mít více klubů fanoušků. Ačkoliv existuje v České republice osamocený případ, 

kdy se jedinec, jež vlastní jednu nebo dvě akcie, účastní klubového zasedání a setkává 
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se s vedením oddílu. Bohužel malý podíl v klubu nedává družstvu fanoušků velké slovo 

v rozhodovacích procesech. Vlastní pouhých 10,23% klubu FC Bohemians 1905, který 

koupili za 200 tisíc korun českých při záchraně klubu. Právní statut Družstva fanoušků 

Bohemians je, jak název napověděl, družstvo. Velkou výhodou je, že členové 

neodpovídají za dluh, který je držen věřiteli. Minimální kapitál musí být 50 000 Kč, což 

bezpečně splňují. 

Od vzniku Družstva fanoušků Bohemians se účast v zasedáních klubu výrazně 

snížila. Iniciativa v roce 2005, kdy bylo potřeba fotbalový klub zachránit a jak se také 

nakonec stalo, byla vyšší než v současné době. Dle výzkumu Landy (2008) byla v roce 

2005 účast v počtu 750 členů. Kdežto v roce 2007 pouhých 50. Přesto by bylo velmi 

dobré, aby podobných fanouškovských klubů a družstev vzniklo více a byly založeny i 

kvůli jinému důvodu než je záchrana existence oddílu.  

V nedávné době byl založen a následně vylepšen fanklub české fotbalové 

reprezentace. Díky registraci a aktivní podpoře získává člen této skupiny mnohé 

výhody. Samozřejmě ale na této úrovni nemá šanci jakkoli ovlivňovat chod 

reprezentačního týmu či jakékoliv další možnosti zásahu do chodu týmu nebo zásahy do 

vedení. 

Fanouškovská kultura v Německu 

První německý fanouškovský klub vznikl v roce 1974 během světového 

šampionátu a byl inspirován a ovlivněn fanoušky Anglie. Postupem času si němečtí 

fanoušci vytvořili vlastní image a způsob fandění. V dnešní době, jak jsem již také 

zmínil, mají kluby německé ligy nejvyšší návštěvnost utkání v Evropě. Pro mnohé 

fanoušky není ani možné sehnat permanentku čí lístek na venkovní utkání. Každý klub 

má tak velkou podporu, že není schopen pokrýt poptávku. 

Německá kopaná zahrnuje 5 hlavních typů fanouškových organizací 

� Kluby nezávislých fanoušků 

- zastřešuje mnoho fanklubů, jež jsou zastupovány svými členy 

- pracují na nových stanovách s dozorčí a správní radou klubu 

- hlavním cílem je průhlednost vlastnické struktury klubu 
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- organizují cesty na venkovní zápasy, včetně zajištění a prodeje lístků 

� Fanouškovské oddíly (odbory) 

- jsou začleněni do struktury řízení klubu 

- volí proti změně z členské asociace na s.r.o. 

- profesionální organizace oddílu 

� Fanouškovská iniciativa 

- součástí klubů na nižší výkonnostní úrovni 

- snaží se zajistit peníze pro kluby 

- snaží se zapojit do řízení klubu přes internet, což umožňuje častější 

zapojení než na zasedání klubu, které je 1x ročně 

- snaží se zvýšit vliv fanoušků na chod klubu 

� Skupiny Ultras 

- převládají neformální struktury 

� Národní skupiny fanoušků 

Němečtí fanoušci jsou více součástí klubu a to je velmi významný rozdíl oproti 

jiným ligám, včetně té české. Fanoušci se například účastní klubových zasedání. 

Fanoušci si ale nadále myslí, že nemají dostatečný vliv na chod klubu a na některé 

nařízení, s kterými nesouhlasí.  

Projekty fanoušků 

Tyto projekty existují v Německu skoro 20 let a snaží se pomocí zprostředkovat 

komunikaci mezi jednotlivými účastníky kopané v Německu. Jsou dotovány 

jednotlivými městy. Mnoho fanoušků tyto projekty neschvaluje a raději by byli, kdyby 

peníze šlo spíše na „referenta fanoušků pro spojení“.  

Národní organizované skupiny fanoušků 
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Německo má nejvíce národních organizovaných skupin fanoušků v celé Evropě. 

Skupiny jako BAFF, Unsere Kurve a ProFans jsou registrované na fotbalovém svazu 

(DFB) i u německé fotbalové ligy (DFL).  
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6. Diskuze 

 Na začátku výzkumu jsem si stanovil otázky, na které jsem chtěl během bádání 

najít odpověď. V mnoha případech je badatel úspěšný, ale občas se stane opak a 

odpověď na otázky, jež si klademe, nezjistíme. Přichází pochybnosti, zda je to chyba 

právě badatele. Ovšem není tomu tak vždy. 

 V mém výzkumu jsem měl stanoveny vědecké otázky. Abych získal relevantní 

odpovědi, bylo potřeba využít vědomostí a zkušenosti lidí, kteří jsou do dané 

problematiky zasvěceni nejvíce.  

Po provedení interview s ředitelem prvoligového týmu FC Bohemians 1905, 

jsem byl spokojen. Odpovědi na otázky, jež jsem položil dotazovanému, byly buď 

úplně, nebo zvětší části zodpovězeny. Člověk mohl následkem toho vyvodit závěry. 

Můj výzkum byl zaměřen především na licenční systém v české profesionální kopané. 

Jak hierarchie napovídá, existují tu hlavní dvě strany. Klub a Svaz. Obě strany musí 

mezi sebou komunikovat a plnit závazky, které vůči sobě. Bylo tedy nezbytné po 

provedení interview se zástupcem klubu, obrátit se také na svazového činitele. V České 

republice se za nejvyššího muže v licenčním systému považuje licenční manažer. 

Bohužel právě fakt, že tuto pozici zaujímá jedinec, nikoliv skupina, přináší mnohé 

úskalí. Největším problémem bylo navození komunikace s licenčním manažerem a 

sjednat si schůzku. Právě fakt, že tento jedinec zastává samostatnou funkci a není 

možné obrátit se na kompetentní osobu, která by ho mohla zastupovat a to z důvodu, že 

taková osoba jednoduše neexistuje, je tu riziko, že se na možnost provést interview čeká 

velmi dlouhou dobu. Bohužel právě to se stalo při výzkumu mně. Vzhledem k velmi 

vytíženému programu licenčního manažera Fotbalové asociace ČR bylo možné 

uskutečnit rozhovor až po termínu, v kterém měl být kvalitativní výzkum dokončen. 

Důsledkem toho je pak absence odpovědí na některé výzkumné otázky. Právě pohled 

svazového činitele mohl být pro tuto diplomovou práci velmi přínosný a považoval 

jsem ho za stěžejní. Bohužel není možné ovlivnit všechny události, které se nám 

přihodí.  

V mé diplomové práci jsem si stanovil 2 hypotézy a 3 vědecké otázky. Pouze na 

část z nich mohu odpovědět.  
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Na první hypotézu lze odpovědět jasně. Při zkoumání systému v německé 

kopané člověk došel k závěru, že vlastnická struktura klubů v Německu a v České 

republice se liší. V Německu mohou být kluby buď společností s ručením omezeným 

anebo členskou asociací. V České republice pak profesionální kluby mají statut 

akciových společností. Podotázkou této hypotézy bylo, zda se liší v požadavcích na 

vybavení stadionů. K této odpovědi lze říci jen tolik, že základní vymezení toho, co má 

stadion obsahovat je dané Evropskou fotbalovou unií. Pravda, Německo, díky vysoké 

návštěvnosti, má nesrovnatelné požadavky s našimi stadióny, ale v jádru je důležité, aby 

jisté aspekty byly splněny. Jde hlavně o bezpečí na stadionech, o monitorovací systém 

či pohodlí fanoušků. Pokud se zaměříme na kapacitu stadiónů, už právě průměrná 

návštěvnost utkání v Německu je nepoměrně vyšší a tím pádem jsou vyšší také 

požadavky na kapacitu. 

Druhou hypotézou bylo, zda Licenční komise FAČR beze zbytku požaduje 

splnění všech licenčních podmínek a neposkytuje žádné výjimky. Pro potvrzení této 

hypotézy jsem chtěl provést interview s licenčním manažerem, ale jak bylo uvedeno 

výše, rozhovor nebyl uskutečněn. Nicméně dle poznatků lze tuto hypotézu vyvrátit. Už 

samotný licenční manuál obsahuje poznámku, že lze klubu udělit výjimku. Vše 

samozřejmě souvisí i s tím, které kriterium licenčních požadavků klub nesplnil. Klub 

má jistotu, že výjimka se uděluje na celou fotbalovou sezonu a lze ji také prodloužit.  

První vědecká otázka s sebou nese odpověď, kdy klub může být v průběhu 

fotbalové sezony vyloučen z profesionální ligy, přičemž se klubu odebere profesionální 

licence, byť ji klub před začátkem sezony obdržel. Nutné totiž je, aby klub licenční 

podmínky nesplňoval pouze před začátkem sezony, ale i v jejím průběhu. 

Další vědecká otázka byla velmi komplikovaná a i zde bylo nutné získat 

odpověď od licenčního manažera během interview. Lze se tedy domnívat, že pokud 

klub nesplňuje licenční podmínky, nemůže hrát profesionální soutěž. Jediná šance, jak 

se klub může této soutěže zúčastnit, je udělení výjimky a následně být iniciativní 

v nápravě plnění toho kriteria, které klub nesplňuje. 

Poslední vědecká otázka byla zřejmě neobtížnější. Existují směrnice UEFA, 

podle kterých se kluby musí řídit,ale bohužel nevím, zda pro jednotlivé svazy. Fakticky 

lze dokázat jen to, že směrnice platí pro celou fotbalovou Evropu a kluby, kteří se 
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účastní mezinárodních soutěží, musí tyto směrnice a požadavky splnit. V opačném 

případě se nebudou moci zúčastnit mezinárodních soutěží a zápasů. 
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7. Závěry 

 Během psaní diplomové práce a během výzkumu člověk zjistí mnoho nových 

poznatků, které neočekával, ale které jsou přínosné. Bylo tedy nesmírně přínosné setkat 

se lidmi, kteří mají v české fotbalové společnosti tak vysoké postavení. Ačkoliv nemohl 

být uskutečněn rozhovor s licenčním manažerem, už pouhé setkání člověka posílí. 

 Kluby v české zemi jsou velmi ovlivněni strukturou a to jak vlastnickou, tak 

strukturou řízení. Německý příklad je velice přínosný a bylo by dobré to zavést v České 

republice. 
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