
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA T ĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

 

Financování fotbalového klubu FC Háje Jižní Město 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce:               Zpracoval: 

Mgr. Jan Procházka                Luboš Pamánek 
 

Praha, duben 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně pod vedením svého 

vedoucího Mgr. Jana Procházky. V práci jsem uvedl všechny použité literární a 

elektronické zdroje a řádně jsem je v práci odcitoval. Veškerá použitá literatura je poté 

sepsána v seznamu použité literatury. 

 

V Praze dne 31. 3. 2013                                                                …………………….. 

Luboš Pamánek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Touto cestou bych rád poděkoval svému vedoucímu Mgr. Janu Procházkovi za cenné 

rady a připomínky, kterými přispěl k vypracování bakalářské práce. Dále bych rád 

poděkoval klubu FC Háje Jižní Město za poskytnuté informace a především řediteli 

provozu Janu Horníkovi za spolupráci na rozhovorech. 



 

 

Abstrakt 

Název: Financování fotbalového klubu FC Háje Jižní Město 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je přiblížit činnost a fungování fotbalového klubu, 

popsat specifickou problematiku a provést analýzu financování FC Háje Jižní Město. 

Práce by měla poskytnout důkladné informace nejen o klubu, o jeho chodu a fungování, 

ale i obecné informace o činnosti neziskových organizací v České republice. 

Z výsledků, které analýza přinese, budou vytyčeny návrhy na zlepšení financování 

klubu. 

Metoda: Při vypracovávání bakalářské práce byly použity dvě výzkumné metody. První 

metodou je popisná analýza z interních dokumentů FC Háje Jižní Město a druhou 

metodou je metoda rozhovoru. Z rozhovoru byl vybrán typ neformálního rozhovoru. 

Neformální rozhovor byl prováděn s ředitelem provozu FC Háje Jižní Město Janem 

Horníkem. 

Výsledky: Dosažené výsledky z analýzy by měly přiblížit problematiku financování FC 

Háje Jižní Město. Měly by prezentovat současnou situaci klubu a ukázat slabé stránky 

ve financování. Následně by měly výsledky poskytnout podklad pro vytyčení návrhů na 

zlepšení financování.  

Klí čová slova: financování, neziskové organizace, problematika, sport, rozpočet 



 

 

Abstract 

Title: Financing of football club FC Háje Jižní Město 

Target: The target of this bachelor work is to introduce the activity and functioning of 

the football club, to describe specific problems and provide with a analysis financing 

FC Háje Jižní Město. The work should provide deep information not only about the 

club, its running and functioning, but also some general information about non-profit 

organizations in Czech Republic. The results that analysis will bring, will set out 

proposals to improve the financing of the club. 

Methods: When creating this bachelor work two research methods were used. The first 

method is a descriptive analysis of internal documents FC Háje Jižní Město. The sekond 

method was an interview. The interview was chosen to be an informal one. The 

informal interview was conducted with the director of operations of FC Háje Jižní 

Město Janem Horníkem. 

Results: The results obtained from the analysis should explain the issues of financing 

FC Háje Jižní Město. The results should present the current situation of the club and 

show weaknesses in the financing. Subsequently the results should provide a basis for 

setting out suggestions for financial improvement. 

Key words: financing, non-profit organizations, problematics, sport, budget 
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1 ÚVOD 

Fotbal je v současné době jeden z nejpopulárnějších kolektivních sportů na světě, ne-li 

ten nejpopulárnější. Podle odhadů přibližně 3,5 miliardy lidí sleduje nebo hraje fotbal. 

V roce 2012 jsme mohli sledovat Mistrovství Evropy ve fotbale, které se konalo 

v Polsku a na Ukrajině, a všimnout si jak obrovská akce se na starém kontinentě koná, 

co se týče zájmu médií, fanoušků a sponzorů. Je těžké si nevšimnout, že se ve fotbale na 

vrcholové úrovni točí velké množství peněz. Z ekonomického hlediska je fotbal velký 

byznys, který dává možnost rychle si vydělat velké peníze, a to jak na sportovní úrovni, 

v roli hráčů a trenérů, tak na úrovni podnikatelské. 

 Takovou pozici si fotbal ve světě vydobyl. Zdaleka tomu tak není v českých 

podmínkách, a už vůbec ne na regionální úrovni. Kluby se zde potýkají s finančními 

problémy a jsou povětšinou závislé na podpoře a dotacích od státu a měst. Na regionální 

úrovni se můžeme setkat v drtivé většině s kluby na úrovni neziskových organizací, a to 

v podobě občanských sdružení. Jejich cílem není zisk, jak už napovídá název, ale 

především naplňovat účel, kvůli kterému vznikly. U fotbalu se jedná především o rozvoj 

tělesné zdatnosti u dětí a mládeže a jejich porozumění vlivu pravidelné pohybové 

činnosti na zdraví člověka. Kluby disponují s velmi omezenými finančními prostředky a 

musejí umět velmi efektivně s minimem financí pracovat. Proto je také velmi důležitá 

analýza financování a pomocí analýzy zjistit, kde má klub slabá místa a kde klub může 

zlepšit svoji strategii. 

 V takovéto situaci je i fotbalový klub FC Háje Jižní Město. Nejenže musí klub 

hospodařit s minimem financí, ale musí i bojovat s nezájmem a nulovou komunikací ze 

strany Městské části Prahy 11. Klub má navíc kromě zmiňovaných problémů i spory o 

část travnatého hřiště, která je  v důsledku liknavosti a nezájmu státní správy od roku 

2008 v majetku společnosti ODDITY, a.s., a nelze plochu využívat. Proto je důležité 

věnovat velkou pozornost analýze financování, kterou se tato práce zabývá a která by 

mohla pomoci klubu v tak těžké situaci, v jaké se nachází. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE  

Cílem bakalářské práce je přiblížit činnost a fungování fotbalového klubu, popsat 

specifickou problematiku a provést analýzu financování FC Háje Jižní Město. Práce by 

měla poskytnout důkladné informace nejen o klubu, o jeho chodu a fungování, ale i 

obecné informace o činnosti neziskových organizací v České republice. Z výsledků, 

které analýza přinese, budou vytyčeny návrhy na zlepšení financování klubu. 

 

Dílčí úkoly práce 

1. Teoretické vymezení neziskových organizací. 

2. Charakteristika FC Háje Jižní Město (představení, historie, organizační 

struktura). 

3. Popis problematiky financování klubu. 

4. Analýza rozpočtu podle struktury v roce 2012 – příjmy, výdaje. 

5. Srovnání jednotlivých složek z rozpočtu v letech. 

6. Návrhy na zlepšení financování. 
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3 NEZISKOVÉ ORGANIZACE  
 

3.1  Členění národního hospodářství 

Podstatou podnikání je snaha o dosažení zisku, tedy o dosažení přebytku výnosů nad 

náklady. Ovšem v naší společnosti existují organizace, které nejsou zakládány za 

účelem podnikání a dosahování zisků. Neznamená to ale, že by tyto organizace nebyly 

nikdy v přebytku výnosů nad náklady. Tento ojedinělý zisk nerozdělují mezi své členy, 

ale financují jím účely, kvůli kterým byly založeny.  

Podle principu financování se člení národní hospodářství na dva sektory: na 

ziskový (tržní) sektor a na ten neziskový (netržní) sektor, který je dále členěn na veřejný 

sektor, soukromý sektor a sektor domácností. 

 

Obr 1  Členění národního hospodářství podle principu financování 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Rekto řík, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomie, teorie a řízení. 
Ekopress, Praha 2001. 

Ziskový (tržní) sektor - vychází z podmínky, že subjekty v ziskovém sektoru se snaží 

dosáhnout zisku. Zisku dosahují uspokojováním potřeb zákazníků prostřednictvím 

prodeje svých výrobků a služeb na trhu.1 

Neziskový (netržní) sektor - vychází z podmínky, že organizace v neziskovém sektoru 

nejsou zakládány za účelem podnikání. Cílem subjektů není zisk, ale dosažení užitku, 

pro který byly založeny a který má ve většině případů formu veřejné služby. 

Neziskový veřejný sektor – část neziskového sektoru, která je zřizována státem a 

financována z veřejných financí. Cílovou funkcí je zabezpečovat veřejné statky a 

poskytovat veřejné služby.2 

                                                           
1SYNEK, Miloslav a kol.: Podniková ekonomika. 3. vyd. Praha: C.H.BECK, 2002. ISBN 80-7179-736-7. 
2HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K.: Veřejné finance. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 1999.   
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Neziskový soukromý sektor – také označován jako třetí sektor - na rozdíl od veřejného 

sektoru financován ze soukromých zdrojů (fyzické a právnické osoby, církve, nadace 

apod.). Dobrovolně financují organizace bez snahy dosažení zisku, ale kvůli dosažení 

užitku. 3 

Sektor domácností – „v rámci národního hospodářství má důležitou roli svým 

začleněním koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktu, faktorů a kapitálu“4 

Dále je dobré zmínit členění národního hospodářství podle švédského ekonoma 

Victora A. Pestoffa.5 Ten používá plochu trojúhelníku pro znázornění výše uvedených 

čtyř sektorů a vzájemných vztahů mezi nimi. Pro rozdělení do jednotlivých sektorů 

používá tři následující kritéria: Podle financování dělí národní hospodářství na ziskový a 

neziskový, podle vlastnictví na soukromý a veřejný a podle míry formalizace na formální 

a neformální sektor. 

Obr. 2  Členění národního hospodářství podle Pestoffa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 STEJSKAL, Jan. Neziskový sektor - úvod do problematiky. UNES (Účetnictví neziskového sektoru) 

2011/2 [online]. 2011 [cit. 13.10.2012]. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-
d31971v39172-neziskovy-sektor-uvod-do-problematiky/?search_query=. 
4
 REKTOŘÍK, J. a kol: Organizace neziskového sektoru, Základy ekonomiky, teorie a řízení, 

Ekopress,Praha, 2007. Str. 14. 
5
 PESTOFF, V. A.: Reforming social services in Central eastern Europe an eleven nation overview, 

GRYF, Poland, Cracow, 1995. In: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy 
ekonomiky, teorie a Řízení. Ekopress, Praha, 2007. 
 

Zdroj: Rekto řík, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomie, teorie a řízení. 
Ekopress. Praha, 2001. 
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K pochopení všech kritérií poslouží příklad organizací, které se nachází v centru 

schématu členění národního hospodářství. Tuto oblast nazýváme neziskový soukromý 

sektor. V tomto sektoru musí organizace splňovat tři kritéria: 

• Jsou založeny soukromou osobou, která není ničím spojena se státem či jinými 

veřejnými institucemi – soukromé. 

• Jsou neziskové. 

• Jedná se o právnické osoby s dlouhodobým charakterem činnosti, tedy mají 

formální strukturu. 

 

Jak je vidět z obrázku, jednotlivé sektory se v určitých místech překrývají. V těchto 

zónách figurují organizace, které nazýváme hraniční, či smíšené. V zónách mohou 

například fungovat organizace, které jsou soukromého charakteru, ale svou činností a 

účelem zasahují do veřejného sektoru a jsou z něj financovány. Opačným příkladem je 

státní instituce, která je založena za účelem dosažení zisku.  

  

Obě popsaná členění národního hospodářství jsou velmi důležitá také proto, že rozlišují 

sektor domácností a neziskový nestátní sektor. Některá členění slučují tyto dva sektory 

pod jeden obecný název občanská společnost. 

 

3.2   Příčiny vzniku neziskového sektoru a jeho poslání 

Jednou z hlavních příčin vzniku neziskových organizací je samotná svoboda 

sdružování, která patří k základním pilířům demokratického státu. Lidé žijící v určité 

společnosti mají snahu organizovat a vzájemně usměrňovat své jednání ke společnému 

užitku. Možností je i podílení se na veřejné politice v rámci občanské společnosti.6  

 Další příčinou vzniku neziskových organizací jsou makroekonomické a 

mikroekonomické jevy. Důvod vzniku dává situace, kdy trh není schopen řešit veškeré 

problémy a selhává – tržní selhání. Jedná se především o veřejné statky, které nelze 

poskytovat cenovým mechanismem, a proto jsou z trhu vyloučeny. V tuto chvíli 

                                                           
6
 STEJSKAL, Jan. Neziskový sektor - úvod do problematiky. UNES (Účetnictví neziskového sektoru) 

2011/2 [online]. 2011 [cit. 13.10.2012]. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-
d31971v39172-neziskovy-sektor-uvod-do-problematiky/?search_query=. 

 



13 

 

nastupuje stát jako instituce a snaží se těmto selhání zabránit. Avšak i u státu může také 

dojít k selhání – vládní selhání. Proto je tu prostor pro neziskové organizace, které se 

snaží napravit tržní i vládní selhání.  

Mezi mikroekonomické příčiny tržního selhání patří nedokonalá konkurence, 

která existuje vždy, když prodávající mají alespoň částečně pod kontrolou cenu 

produktů ve svém odvětví. Dalšími příčinami jsou přirozený monopol, asymetrie 

informací, zmíněná existence veřejných statků a pozitivní či negativní externality. Do 

makroekonomických příčin se řadí neefektivní využívání zdrojů a lidského potenciálu. 

Zásahy státu proti tržnímu selhání se dají rozdělit do tří hlavních fiskálních funkcí: 

alokační, která zefektivňuje zabezpečování hlavně veřejných statků, redistribuční, 

jejímž cílem je zamezit nespravedlivému rozdělování důchodů, a stabilizační, která se 

snaží zmírnit dopady cyklického vývoje v hospodářství. 

Poslání nám udává důvod vzniku a existence neziskových organizací. Na rozdíl 

od ziskových organizací, které jsou zakládány za účelem zisku, tak u neziskové 

organizace nám poslání udává jasný směr a zaměření organizace. Proto je důležité, aby 

bylo poslání jasně formulované a tím odlišovalo organizaci od ostatních podobně 

zaměřených. Dobře zvolené poslání nám pomáhá i v obtížnějších chvílích, kdy nám 

v krizi může pomoci rozhodnout a určit směr.7 

 

3.3   Klasifikace neziskových organizací 

Neziskový sektor, také často nazývaný třetí sektor, obsahuje mnoho organizací 

s různými vizemi, cíli i posláními. Právě bohatost a rozmanitost neziskových organizací 

napříč celou občanskou společností dává důvod k jejich systematizaci. Podle Novotného 

(2006) je lze klasifikovat podle několika znaků a charakteristik:8 

• podle kritéria zakladatele, 

• podle kritéria globálního charakteru poslání, 

• podle kritéria právně organizační normy, 

• podle kritéria způsobu financování. 

                                                           
7
 PLAMÍNEK, J. Řízení neziskových organizací. 1.vyd. Praha: Nadace Lotos, 1996. 

8
 NOVOTNÝ, Jiří a kol.: Ekonomika a řízení neziskových organizací (zejména nevládních organizací), 

Praha:Oeconomica, 2006. 
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Kritérium zakladatele člení neziskové organizace na: 

• Veřejnoprávní organizace – jedná se o organizace, které jsou založeny veřejnou 

správou, tj. státní správou, nebo samosprávou. 

• Soukromoprávní organizace – založené soukromou fyzickou nebo právnickou 

osobou. 

• Veřejnoprávní instituce – účel veřejné služby je dán jako povinnost ze zákona 

(veřejná škola). 

Rektořík (2007) poté podrobněji vysvětluje zbylá kritéria, a to Kritérium globálního 

charakteru poslání, které člení neziskové organizace: 9 

• Veřejně prospěšné – organizace uspokojující potřeby veřejnosti produkcí 

veřejných a smíšených statků (charita, zdravotnictví, vzdělání…). 

• Vzájemně prospěšné – vzájemně podporují skupiny občanů, které pojí společný 

zájem. Tímto zájmem se myslí uspokojování vlastních potřeb a zájmů. Nesmí 

ovšem odporovat jiným občanům a právnickým osobám. Jedná se například o 

realizaci aktivit v kultuře apod. 

Kritérium právně organizační normy 

• Organizace založené podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

• Organizace zřízené podle zákona č. 531/1991 Sb. obchodního zákoníku, které 

nabývají pak podoby např. akciových firem, družstev. 

• Organizace zřízené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace. 

Kritérium financování 

• Organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (složky státu a územních 

celků). 

• Financované zčásti z veřejných rozpočtů (občanská sdružení, církve). 

• Financované z různých zdrojů (sponzoring, dary). 

• Financované především z výsledků své činnosti. 

 

                                                           
9
 REKTOŘÍK, J. a kol: Organizace neziskového sektoru, Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: 

Ekopress, 2007. 
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Jak už se psalo výše, mezi základní práva člověka patří právo shromažďovat se a 

sdružovat se ve spolcích a společnostech. Tato práva jsou popsána v Listině základních 

práv a svobod v článku 19 a 20. Samotné právo shromažďovací je popsáno v zákoně č. 

84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.10 Mezi další důležité zákony spojené se 

základními svobodami projevu patří zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,11 který 

nám říká, jak správně sestavit petici, co všechno musí obsahovat a jiné potřebné 

informace pro správné sestavení petice. Samotný zákon o neziskových organizacích, 

který by je přesně definoval, neexistuje. Proto se jejich právní forma odvozuje od 

zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. 

 Za neziskovou organizaci lze považovat každou organizaci, která je založena za 

jiným účelem než podnikání. To nám dává široké spektrum organizací. Řadíme sem 

veškerou veřejnou neziskovou sféru (rozpočtové a příspěvkové organizace, státní fondy 

a veřejnoprávní instituce), církve, odbory, profesní komory, politické strany a dále 

nadace, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. Při vyloučení politických 

stran, odborů a profesních komor zbývá neziskový sektor nazývaný jako nestátní 

neziskový sektor (NNO). Patří sem:12 

• občanská sdružení – zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

• nadace a nadační fondy – zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech, 

• obecně prospěšná společnost – zákon č. 248/1995 Sb., o O.P.S., 

• zájmová sdružení právnických osob - §20 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 

zákoník, 

• církve a náboženské společnosti a organizace – zákon č. 3/2000 Sb. o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 

některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), 

• obchodní společnosti založené pro potřeby obecného zájmu – zákon č. 513/1991 

Sb., Obchodní zákoník. 

 

                                                           
10

 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím [online]. 2012 [cit. 22.10.2012]. Dostupné z: 
http://www.mohelnice.cz/zakon-o-pravu-shromazdovacim-c-84-1990-sb/ds-5679/archiv=0&p1=78445. 

11
 Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním [online]. 2012 [cit. 24.10.2012]. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=85~2F1990&rpp=15#. 

12
 REKTOŘÍK, J. a kol: Organizace neziskového sektoru, Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: 

Ekopress, 2007. 
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3.3.1 Občanská sdružení 

Občanská sdružení popisuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.13 Občanským 

sdružením se rozumí spolek, hnutí, sportovní klub či jiný útvar, který vznikl za účelem 

realizace společného zájmu sdružovaných občanů, ne však za účelem realizace 

podnikatelského, politického, či náboženského záměru. V zákoně se píše, že občanské 

sdružení mohou založit minimálně tři občané ČR – tzv. přípravný výbor, kde alespoň 

jeden je starší 18 let, a ti vypracovávají stanovy a podávají návrh na registraci. 

Občanská sdružení registruje Ministerstvo vnitra ČR na základě předložené žádosti, 

k níž je připojeno dvojí vyhotovení stanov. Ke stanovám je důležité připojit jména, 

příjmení, data narození a bydliště členů přípravného výboru a uvést člena výboru, který 

je určen jako zmocněnec pro jednání. Návrh na registraci musí podepsat všichni členové 

přípravného výboru.14 

Stanovy musí osahovat: název (nesmí být už použito jinou právnickou osobou), 

sídlo, cíle činnosti, orgány sdružení a způsob jejich ustavení, ustanovení o 

organizačních jednotkách, zásady hospodaření (zdroje příjmu, způsob jejich užití, 

kontrola peněžních toků). Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada 

členů, výkonným orgánem je výkonný výbor, předsednictvo nebo rada a kontrolním 

orgánem je dozorčí rada, kontrolní a revizní komise. Zánik sdružení může nastat dvojím 

způsobem: dobrovolným rozpuštěním, či sloučením s jiným sdružením, nebo 

pravomocným rozhodnutím MV ČR o rozpuštění sdružení.15 

 

U neziskových organizací v oblasti sportu se používá především typ občanského 

sdružení. I fotbalový klub FC Háje Jižní Město byl založen jako občanské sdružení. 

Ovšem pro úplné pochopení neziskových organizací ve sportu je dobré si alespoň 

legislativně vymezit funkci ostatních typů, které mohou působit ve sportovním 

prostředí, a tedy možnosti, jaké nám nabízí. 

 

                                                           
13

 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2012 [cit. 
22.10.2012]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1505/z83_1990.pdf. 

14 Registrace občanského sdružení. Portál veřejné správy [online]. 2012 [cit. 15.10.2012]. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/171/6078.html. 
15Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2012 [cit. 
22.10.2012]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1505/z83_1990.pdf. 
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3.3.2 Nadace a nadační fondy 

Nadace a nadační fondy popisuje zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech. Charakterizuje je jako „ú čelová sdružení majetku zřízená a vzniklá  podle 

tohoto zákona pro dosahování obecně prospěných cílů.“ 16 Mezi obecně prospěšné cíle 

se řadí například podpora a rozvoj tělesné výchovy, vědy a vzdělaní nebo ochrana 

lidských práv, životního prostředí atd. Orgány nadace a nadačního fondu jsou správní 

rada a dozorčí rada a ředitel. Minimální jmění po celou dobu fungování nadace nesmí 

být nižší než 500 000 Kč. Nadace a nadační fondy vedou účetnictví podle zvláštních 

předpisů a roční uzávěrka musí být každoročně ověřena auditorem. Nadace a nadační 

fondy mohou dostávat dary, nikoliv však dávat.  

 

3.3.3 Obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) 

O.p.s. je „subjektem poskytujícím obecně prospěšné služby všem za stejných 

podmínek.“17 Obecně prospěšnou společnost popisuje zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech. Může být založena fyzickou i právnickou osobou. Orgány 

o.p.s. jsou dozorčí rada, správní rada a ředitel. Vedou podvojné účetnictví, které 

podléhá povinnému auditu. Obecně prospěšná společnost vzniká momentem zapsání do 

rejstříku obecně prospěšných společností u příslušného krajského soudu, pomocí 

zakládací smlouvy podepsané všemi zakladateli. Zaniká dnem vymazání z rejstříku. 

Společnost svůj zisk nesmí použít ve prospěch svých zakladatelů či zaměstnanců, ale 

jak už z názvu vyplývá, musí být použit za účelem obecně prospěšných služeb.18 

 

3.4   Neziskové organizace ve sportu 

Charta sportu definuje sport jako „všechny formy tělesné činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované účasti, či nikoli si kladou za cíl projevení či zdokonalení 

                                                           
16 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech [online]. 2012 [cit. 22.10.2012]. Hl. 1, §1. 
Dostupné z: http://i.iinfo.cz/urs-att/p_227-97-112397857010940.htm. 
17

 NOVOTNÝ, Jiří a kol.: Ekonomika a řízení neziskových organizací (zejména nevládních organizací), 
Praha:Oeconomica 2006. Str. 88. 

18 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
[online]. 2012 [cit. 23.10.2012]. Dostupné z: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/248-95.htm. 
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tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovních.“19 

 V oblasti sportu působí v České republice mnoho organizací. I ve sportu fungují 

organizace ziskové i neziskové, ovšem ziskové organizace ve sportu a jejich činnosti 

(akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným atd.) se příliš neliší od činností 

organizací působící mimo sportovní sféru. Do sportovních organizací můžeme zařadit 

výše zmíněné občanské sdružení, organizace mezinárodního charakteru (mezinárodní 

sportovní federace) se sídlem v ČR, nebo prostřednictvím organizační složky, 

rozpočtové nebo příspěvkové organizace, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení 

právnických osob, obchodní společnosti a družstva a obecně prospěšné společnosti. 

Drtivá většina sportovních organizací působící v České republice funguje jako občanská 

sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.20 

 Podle Čáslavové (2009) lze občanská sdružení rozdělit do 4 typů: na zastřešující 

sportovní asociace, samostatné sportovní asociace, sportovní kluby a tělovýchovné 

jednoty, sportovní oddíly nebo odbory. V následujících podkapitolách vycházím 

především právě ze zmiňované publikace.21 

 

3.4.1 Zastřešující sportovní asociace 

Jedná se o organizace, které mohou zastřešovat více samostatných asociací. Mají právní 

subjektivitu, jsou napojené na státní správu a z jejího státního rozpočtu tak čerpají 

peníze na financování chodu organizace. Mezi příklady zastřešujících sportovních 

asociací najdeme Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), Česká obec sokolská (ČOS), 

Orel a další. 

 ČSTV, vzniklý 11. března 1990, patří k největší zastřešující organizaci u nás 

čítající přes 1,5 milionů členů a sdružující mnoho sportovních svazů: fotbal, hokej, 

tenis, atletiku a další. Jedná se o dobrovolné sdružení svazů podle zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů. Svazy musejí splňovat řadu požadavků (min. 35 oddílů, min. 

                                                           
19 Evropská Charta sportu [online]. 2012 [cit. 26.10.2012]. Dostupné z: 
http://aplikace.msmt.cz/PDF/ECHS.PDF. 
20 STANJURA, J. a TOPINKA, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha: Olympia, 2001. ISBN 80-7033-
223-9. 
21 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing ve sportu. Praha: Olympia, 2009. 228 s. ISBN 978-80-
7376-150-9. 
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500 členů v 7 krajích), aby mohly být řádnými členy. ČSTV tyto svazy financuje a dává 

možnost svazům žádat přes ČSTV o finanční dotace od Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT). „Jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a 

turistiku, sportovní reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit 

práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke 

vzájemné spolupráci potřebnou platformu.“22 

 

3.4.2 Samostatné sportovní asociace 

Další typem občanského sdružení jsou samostatné sportovní asociace s právní 

subjektivitou. Zaměřují se na jeden určitý sport či skupinu sportů. Vůči svým partnerům 

a sponzorům vystupují jako samostatný subjekt. Příkladem mohou být veškeré svazy, 

které zastřešuje výše zmíněný Český svaz tělesné výchovy a právě přes něj se snaží 

získávat dotace ze státního rozpočtu (Český atletický svaz, Fotbalová asociace ČR, 

Český svaz ledního hokeje, Český svaz plaveckých sportů a další). 

 

3.4.3 Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty 

Jedná se o variantu občanského sdružení, která může získávat dotace ze státního 

rozpočtu jak přes zastřešující sportovní asociace (ČSTV), tak i přes samostatné 

sportovní asociace (FAČR). Při získávání dotací z ostatních rozpočtů, jako jsou 

rozpočty krajů, obcí, městských částí, vystupují jako samostatné subjekty. 

U sportovních klubů se můžeme setkat i s jinou formou organizace než je občanské 

sdružení. Nejčastěji se setkáváme se sportovními kluby ve formě obchodní společnosti, 

ty už ale do naší problematiky nezapadají. 

 

3.4.4 Sportovní oddíly nebo odbory 

Posledním typem jsou sportovní oddíly, které jsou zároveň nejnižším typem, kde oddíly 

fungují v rámci sportovního klubu. Oddíl je ekonomicky vázán na svůj klub a také přes 

něj získává finance na svůj chod. Nemá právní subjektivitu a je regulován právě 

sportovním klubem. Sice tento typ nefunguje samostatně jako občanské sdružení, ale 

má své vlastní orgány, přes které jsou reprezentovány vůči orgánům klubu a dokážou 
                                                           
22
ČSTV. Český svaz tělesné výchovy [online] [cit. 25.10.2012]. Dostupné z: http://www.cstv.cz/index.php. 
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zastupovat celý sportovní klub vůči konkrétnímu sportovnímu svazu. Zásadní rozdíl 

mezi odbory a sportovními oddíly je ten, že odbory sdružují sporty nezávodního 

charakteru, jako jsou turistika a jiné, a také jak už je výše zmíněno, sportovní oddíly 

mají alespoň minimální organizační strukturu. 

 

Příklady všech typů sportovních organizací a jejich postavení v hierarchii uvedu na 

zařazení FC Háje Jižní Město. Zastřešující organizací je v tomto případě ČSTV, 

samostatnou sportovní asociací je pak Fotbalová asociace ČR, konkrétním sportovním 

klubem je zde Tělovýchovná jednota Háje, pod kterou spadá zmiňovaný fotbalový oddíl 

FC Háje Jižní Město a házenkářský oddíl HC Háje Jižní Město. 

 

3.5   Financování neziskových organizací 

Zásadní rozdíl mezi ziskovými a neziskovými organizacemi je ten, že neziskové 

organizace se nesnaží vykazovat zisky k uspokojení vlastních potřeb. Jejich hlavní 

snahou je pomocí získaných prostředků uspokojovat veřejné potřeby, které z různých 

důvodů nedokáže uspokojovat stát nebo soukromé zdroje. Jejich financování vychází ze 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

V něm se píše, že může být ze státního rozpočtu poskytnuta dotace nestátním 

neziskovým organizacím, jako jsou právě i občanská sdružení a jiná.23 

Zdroje, ze kterých organizace získávají finance, lze rozdělit do tří hlavních 

skupin. První skupinou jsou finance získávané z veřejných zdrojů. Do této skupiny se 

řadí všechny příspěvky ze státních i územních rozpočtů, fondů a nadací většinou ve 

formě dotací i různé veřejné zakázky či smlouvy o poskytování služeb. Podle Boukala 

(2009) hlavními oblasti, kam směřují peníze ze státního rozpočtu, jsou: dotace na 

poskytování sociálních služeb, ochrana zdraví, rozvoj kultury a vzdělávání ochrana 

kulturního dědictví a dále i důležitý rozvoj sportu a tělovýchovy a mnohé další. Druhou 

skupinou je myšleno veškeré dárcovství, ať už firemní (podnikatelská sféra) či 

individuální dárci z ČR i ze zahraničí a také tuzemské a zahraniční nadace. Třetí 

skupinou jsou vlastní příjmy. Jedná se o tržby z vlastní činnosti, členské příspěvky a 

příjmy z loterií a her. Jako další zdroj příjmů, i když nepřímý, můžeme chápat úlevy na 
                                                           
23 Financování nestátních neziskových organizací. Ministerstvo financí České republiky [online]. 2012 
[cit. 2.11.2012]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/nezisk_organizace.html. 
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daních, které neziskové organizace mohou využít (daň z příjmu, daň silniční, daň 

z nemovitostí…).24 

 

Tab. 1 – Porovnání zdrojů příjmů neziskového sektoru v roce 1999 

Zdroje příjmů 

neziskového sektoru 
ČR Průměr 19 zemí 

Veřejné zdroje 33,50% 42% 

Vlastní příjmy 35,10% 47% 

Dárcovství 31,40% 11% 

Zdroj: Salamon, L.M. a kol. Nástup neziskového sektoru. Mezinárodní srovnání. AGNES, Praha 

1999.  

3.5.1 Fundraising 

Jen ze státních dotací organizace nemůže fungovat. Musí hledat další zdroje příjmů, 

které jí pomohou zabezpečit činnost. Získávání prostředků neboli fundraising se proto 

stává běžnou operací každé neziskové organizace. Lze ho popsat jako činnost, při které 

se organizace snaží získat finanční i nefinanční zdroje k fungování organizace a ke 

zbavení se nedostatku prostředků. Podle Rektoříka (2007) zdroje, kde může organizace 

získávat prostředky, můžeme rozdělit do pěti hlavních skupin:25 Státní instituce a 

samospráva, nadace, podniky a podnikatelé, individuální dárci a vlastní činnost a 

daňové úlevy, kterými se zabývám podrobně v dalších kapitolách. 

 Státní instituce a samospráva – k největším zdrojům z této skupiny patří 

jednotlivá ministerstva, která udělují dotace různým organizacím pomocí tzv. 

grantových systémů. Některé organizace mají právo na dotace ze zákona. Mezi takové 

patří i církve a politické strany. Mezi další zdroje patří státní fondy, např. Fond 

kinematografie. Nezisková organizace tedy může získávat státní příspěvky a dotace od 

jednotlivých ministerstev, zmiňovaných státních fondů i grantů od agentur a také i 

                                                           
24 HYÁNEK, V., ŠKARABELOVÁ, S. a ŘEZUCHOVÁ, M. Rozbor financování nestátních neziskových 
organizací z vybraných veřejných rozpočtů [online] [cit. 26.10.2012]. Dostupné z: http://www.e-
cvns.cz/soubory/Rozbor_metody_problemy_reseni.pdf. 
25

 REKTOŘÍK, J. a kol: Organizace neziskového sektoru, Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: 
Ekopress, 2007. 
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příspěvky od jednotlivých krajů, obcí a měst. Speciální kapitolou v současné době jsou 

programy EU, které se staly v poslední době významným zdrojem financování u NNO. 

Nadace – patří sem nadace, u kterých je možné zažádat o dotaci. V ČR není mnoho 

nadací, ale zažádat o dotaci lze i u zahraničních nadací či zdrojů, které byly založeny na 

našem území.  

Podniky a podnikatelé (firemní dárci) – u velkých firem se jedná o vyspělé grantové 

systémy, kde organizace podá žádost o dotaci s informacemi o firmě a projektu a tu 

posuzuje skupina lidí ve firmě. U malých firem lze získat dotaci většinou osobním 

jednáním se zástupcem firmy.26 

Individuální dárci – do této skupiny patří různí dobrovolníci, členové, příbuzní členů, 

předplatitelé či různí lidé se stejným zájmem. Jedná se především o dlouholeté členy, 

kteří poskytují dar bez nároků na protislužbu. Dárci skrývají čím dál větší potenciál a 

záleží jen na organizaci, jak je dokáže získat pro spolupráci. Mezi postupy, které může 

organizace využít k získání daru, jsou podle Boukala (2009): Oslovení za účelem 

získání prvního daru, opakovaného daru či pravidelného daru.27 

Vlastní činnost - tyto příjmy spadají spíše do hospodářské činnosti organizace. Je to 

schopnost samofinancování dané organizace, které dokáže výrazně zvýšit objem 

finančních prostředků. Do této oblasti řadíme členské příspěvky, pokud má organizace 

členskou základnu, příjmy z prodeje výrobků a služeb poskytovaných organizací, 

poplatky od klientů za organizaci poskytované služby a z výnosů investic. Velikost 

příjmů z vlastní činnosti mohou pro neziskovou organizaci znamenat určitý stupeň 

nezávislosti na veřejných zdrojích. Neziskové organizace nejsou zakládány za účelem 

podnikání, ovšem nic jim nebrání k získávání finančních prostředků z vlastní činnosti, a 

tím se finančně zabezpečit.28 

Členské příspěvky u většiny neziskových organizací tvoří pravidelný příjem. 

Podle Novotného (2011) je můžeme dělit na zápisné, které se platí jednou při vstupu 

člena do organizace. Dále na členské příspěvky placené ročně, ze kterých se financuje 

aparát organizace, a oddílové příspěvky placené ročně či měsíčně, které slouží čistě 

                                                           
26

 REKTOŘÍK, J. a kol: Organizace neziskového sektoru, Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: 
Ekopress, 2007. 
27

 BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-
245-1650-9. 
28

 NOVOTNÝ, Jiří a kol.: Ekonomika a řízení neziskových organizací (zejména nevládních organizací). 
Praha: Oeconomica, 2006. 
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k financování činnosti organizace. Velikost členských příspěvků je rozdílná u 

jednotlivých organizací, které si jeho výši schvalují na valné hromadě.29 

 

Proces plánování hraje u fundraisingu mimořádnou roli. Nejedná se o jednoduchou 

záležitost, při které se nahodile určují další kroky postupu, ale o dlouhodobý proces 

systematického naplánování fundraisingu. Postupuje se podle následujících bodů: 

Definovat poslání organizace, jasně a stručně, aby ho každý ze členů byl schopen 

interpretovat. Organizace si musí také určit cíle konkrétní i měřitelné a vypracovat 

realizační a časový plán, podle kterého se vypracuje roční rozpočet. Dále se organizace 

musí ujistit, zda správně reaguje na potřeby společnosti a zdali není vhodné zapojení 

dobrovolníků. Musí vybrat metody, které bude používat pro získávání prostředků, 

sestavit seznam možných zdrojů, které jsou nejvhodnější a v závěru specifikovat okruh 

dárců, kteří se ztotožňují s naším posláním a „mají na to“, aby pomohli organizaci. Pak 

už stačí požádat o dar a snažit se udržet si dárce. Je dobré po plánování provést 

zhodnocení, které nám napoví, jaká metoda je nejúčinnější a co pro příště zlepšit. 

 Mezi hlavní způsoby, jak získat finanční prostředky patří: osobní návštěvy 

(jeden z nejúčinnějších způsobů), telefonické kontaktování, direkt mail, dobročinné 

akce a sbírky, žádosti o grant a v neposlední řadě inzerce ve sdělovacích prostředcích.30 

Fundraising je v neziskovém sektoru brán jako samozřejmost. Ovšem z pohledu 

efektivnosti a rozvinutosti je v ČR stále využíván nedostatečně. Neziskové organizace 

nejsou schopny plně rozvinout tento prostředek získávání financí a spíše se zaměřují na 

už osvědčené dárce.31 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v Ekonomice. 1.vyd. Wolters Kluwer, 2011. 512 s. ISBN 978-80-7357-666-0. 
30 PLAMÍNEK, J. Řízení neziskových organizací. 1.vyd. Praha: Nadace Lotos, 1996. 
31 Současný stav fundraisingu v neziskových organizacích. Market Vision s.r.o. [online]. červenec 2003 
[cit. 8.11.2012]. Dostupné z: http://new.neziskovky.cz/data/vyzkum_FR_Spiralistxt8540.pdf. 
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Graf 1 – Poměr finan čních zdrojů u neziskových organizací v Česku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČEPELKA, O. Financování rozvoje venkova – výsledky výzkumu. TiMa Liberec, 2003. 

3.5.2 Sponzoring 

 Jednou z možností financování ze soukromých zdrojů je sponzoring. Sponzoring může 

pro neziskovou organizaci znamenat stálý příjem, který potřebuje pro fungování své 

organizace. Jeho velikost může pokrýt velkou část nákladů a může pomoci k rozvíjení 

samotné organizace. Právě ve sportu zažívá sponzorství obrovský vývoj a skýtá v sobě 

obrovský potenciál. Sponzoring je založený na spolupráci dvou subjektů, kteří si 

vzájemně poskytují určitou službu. Tato spolupráce je stvrzena sponzorskou smlouvou 

či smlouvou o reklamě. Sponzor očekává za své peněžní či věcné prostředky určitou 

protislužbu. Většinou se služba týká zviditelnění sponzora na některých místech 

vlastněných organizací (budovy, sportoviště, internetové stránky). Subjekt používá 

sponzoring, jako jeden z marketingových nástrojů ke zviditelnění firmy. Mezi příčiny, 

které vedou podniky ke sponzorství, jsou podle Novotného (2011) zvýšení povědomí 

veřejnosti o podniku, zlepšení znalostí o sponzoru, vytváření dobrého jména, osobní 

preference vedení podniku či pomocí sportu podporovat identifikaci sponzora.32 

Mezi formy sponzorování ve sportu patří podle Čáslavové (2009):33 

Sponzorování jednotlivých sportovců – jedná se především o nástroj používaný ve 

vrcholovém sportu. Sportovci většinou vystupují v reklamách a garantují tak kvalitu a 

úspěch značky. Může se také dále jednat o autogramiády, předvádění výrobků apod. 

                                                           
32 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v Ekonomice. 1.vyd. Wolters Kluwer, 2011. 512 s. ISBN 978-80-7357-666-0. 
33 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing ve sportu. Praha: Olympia, 2009. 228 s. ISBN 978-80-
7376-150-9. 
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Sportovci dostávají vedle finanční odměny většinou i další hmotné dary sponzorů, jako 

například oblečení, auto apod. 

Sponzorování sportovních týmů – často využívané i u sportu pro všechny. Týmy 

nabízejí většinou svoje místa na dresech a získávají tím zejména finance, sportovní 

vybavení, služby, dopravu apod. 

Sponzorování sportovních akcí – u tohoto typu má sponzor široké spektrum možností, 

jak na sebe při sportovní akci upozornit. Jedná se například o reklamní možnosti 

vstupenek, reklamy o pauzách nebo o připomínání sponzorů akce. Záleží především na 

tom, o jakou akci se jedná. 

Sponzorování sportovních klubů – u této možnosti má sponzor nejširší pole působnosti 

jak svůj sponzoring provádět. Klub většinou disponuje sportovci, sportovními mužstvy, 

zázemím, pořádá různé akce apod. Klubu může sponzor nabídnout produkty, finance, 

nabídky služeb, akcí atd. 

Sponzorování ligových soutěží – v posledních letech je o sponzoring ligových soutěží 

velký zájem především u populárních sportů v ČR (fotbal, lední hokej). Firmy často 

využívají možnosti mít v názvu soutěže vlastní název (Gambrinus liga, Pohár České 

pošty). 

 Podle typu sponzorování, kolik a jak se subjekty účastní, ho dělíme na exkluzivní 

sponzorování, kde sponzor je jeden hlavní a za vysokou cenu přijímá všechny reklamní 

možnosti. Hlavní sponzorování se dělí na hlavního sponzora, který získává 

nejlukrativnější možnosti, a na vedlejší sponzory, kteří si rozdělují méně atraktivní 

možnosti. A nakonec kooperativní sponzorování, které dělí reklamní možnosti několika 

zúčastněným sponzorům. 

Důležité je vědět, že na rozdíl od dárcovství se sponzoring projeví v nákladech 

firmy, neboť podle zákona se zahrnuje do předmětu daně. V zákoně č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, §18 odst. 3 se píše: „U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni 

za účelem podnikání, jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků 

a příjmy z nájemného s výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. D).“34 K těmto příjmům 

přiřadí občanské sdružení odpovídající náklady na zajištění reklamy (propagace) a 

rozdíl mezi těmito položkami je součástí daňového základu. 

                                                           
34 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [online] 2012 [cit. 4.2.2013]. §18. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/. 
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3.6   Účetnictví a daňová evidence 

Účetnictví lze charakterizovat jako organizovanou soustavu finančních informací, která 

se snaží zachycovat, měřit a hodnotit hospodářskou situaci nebo činnost dané firmy. 

Podává informace o stavu a pohybu majetku, o nákladech a výnosech, o výdajích a 

příjmech i o výsledku hospodaření účetní jednotky. Účetní informace slouží jak 

manažerům podniku, tedy k vnitřním záležitostem, tak externím uživatelům, jak 

českým, tak i zahraničním, kteří se o informace zajímají z různých důvodů.35 

 Kromě informační funkce plní účetnictví funkci registrační (vedení zápisů o 

činnosti), funkce kontrolní, slouží jako důkazní prostředek, dále slouží jako základ pro 

vyměření daní a v neposlední řadě pomáhá při rozhodování jak vnitropodnikové, tak 

podnikové činnosti. Základním kritériem, bez kterého by účetnictví nemělo význam, je 

nutnost podávat informace, které jsou pravdivé, spolehlivé, srovnatelné a 

srozumitelné.36 

 Účetnictví spadá pod zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Byl novelizován roku 

2003, kdy bylo jednoduché účetnictví ze zákona vyškrtnuto a dáno do zákona o dani 

z příjmu. V roce 2008 byl zákon opět novelizován z důvodu vyžádání situací (finanční 

trh, globalizace). Zákon vymezuje, co jsou účetní jednotky. Jsou jimi všechny právnické 

osoby i fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních 

předpisů, organizační složky státu nebo fyzické osoby, které vedou účet na základě 

rozhodnutí. V paragrafu 13a zákon stanovuje, že některé organizace mohou vést 

účetnictví ve zjednodušené verzi. Vztahuje se to na občanská sdružení, církve a obecně 

prospěšné společnosti, bytová družstva, příspěvkové organizace a územní samosprávné 

celky. Dále zákon stanovuje, co je předmětem účetnictví, jak se vede a co je obsahem 

účetních zápisů a účetních knih. Přesně vymezuje obsah účetní závěrky, podává 

způsoby oceňování, provádění inventarizace a úschovu účetních záznamů.37  

Většina podniků účtuje v soustavě podvojného účetnictví, které vedou v plném 

či zjednodušeném rozsahu. Podvojné účtování je charakteristické svým systémem 

zaúčtování. Každá účtová operace musí být zaúčtovaná dvakrát, jednou na straně MD 

                                                           
35 REKTOŘÍK, J. a kol: Organizace neziskového sektoru, Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: 
Ekopress, 2007. 

36
 KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon, 2012. 412 s. ISBN 978-80-

7273-169-5.  
37 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [online] 2012 [cit. 27.12.2012]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/. 
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(má dáti – debet, přírůstky), podruhé na straně D (dal – kredit, úbytky). Podvojně 

účtovat mohou fyzické a právnické osoby, buď z vlastního rozhodnutí, nebo ze zákona. 

Podvojné účetnictví ze zákona musí vést osoba, které překročil obrat za loňský rok 25 

miliónů korun. Dále povinně vedou podvojné účetnictví osoby zapsané v obchodním 

rejstříku a také ve chvíli, kdy to ukládá zvláštní předpis. V ostatních případech vede 

osoba daňovou evidenci. Daňovou evidenci mohou účtovat organizace uvedené v další 

kapitole.38 

 Důležitá pro účetnictví je směrná účtová osnova, která zajišťuje srovnatelnost 

účetních dat jednotlivých organizací. Dalším důležitým prvkem jsou jasně dané účetní 

postupy, podle kterých se organizace řídí a kterým se u nás říká České účetní standardy. 

Nesmíme zapomínat na důležitost zaznamenávání účetních informací, které musí vést 

každá organizace a které se nazývají účetní doklady. Mezi doklady patří účetní knihy, 

jako deník, hlavní kniha a soustava knih analytické evidence. Výsledky účetních prací 

se pak píší do účetní závěrky. 

 

3.6.1 Daňová evidence (Jednoduché účetnictví) 

Do roku 2003 se v zákoně používal pojem jednoduché účetnictví. Novelizací zákona 

bylo jednoduché účetnictví vyškrtnuto a nahrazeno tzv. daňovou evidencí. 

 Cílem a zároveň hlavním rozdílem jednoduchého účetnictví oproti podvojnému 

bylo podávat přehled o příjmech a výdajích na rozdíl od podvojného účetnictví, které 

účtuje o nákladech a výnosech. V soustavě jednoduchého účetnictví mohly účtovat do 

roku 2003 občanská sdružení s právní subjektivitou, církve a náboženské společnosti a 

honební společenstva. 

Daňová evidence spadá pod zákon o dani z příjmu přesněji pod §7b. Daňová 

evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmu, obsahuje údaje o příjmech a 

výdajích a dále pak o majetku a závazcích. Je určena pro ty subjekty, které nespadají 

pod zákon o účetnictví č. 563/91 Sb., jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 

25 milionů Kč a nejsou zapsané v obchodním rejstříku. Daňová evidence podnikatelů 

obsahuje: deník příjmů a výdajů, knihu pohledávek a závazků, karty dlouhodobého 

majetku, karty zásob, karty rezerv, karty pro zapisování nepeněžních transakcí, 

                                                           
38

 KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon, 2012. 412 s. ISBN 978-80-
7273-169-5. 
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mzdovou evidenci, pokladní knihu, evidenci stálých plateb, knihu jízd. Z tohoto výčtu 

je nejdůležitější deník příjmů a výdajů, který zachycuje peněžní příjmy a výdaje a 

zároveň i nepeněžní transakce. Podle §7b musí subjekt provádět kontrolu stavu zásob, 

hmotného majetku, pohledávek a závazků (inventarizace) každoročně vždy poslední 

den zdaňovacího období.39 

 

3.6.2 Výnosy, náklady, zisk 

Pro organizace ziskové i neziskové je v účetnictví nejdůležitější položka nákladů a 

výnosů, která určuje, jak si organizace vede a jestli je schopna dále fungovat. Náklady 

jsou peněžní částky, které byly vynaloženy na získání příjmů. Mezi náklady 

u občanského sdružení převažuje spotřeba materiálu a energie.40 Obecně náklady podle 

Synka (2008) dělíme na běžné provozní náklady, odpisy dlouhodobého majetku, ostatní 

provozní náklady, finanční náklady a mimořádné náklady. Náklady můžeme dále dělit 

podle různých kritérií. Podle Synka (2008) existuje druhové třídění (spotřeba, odpisy, 

mzdové náklady, finanční náklady, náklady na externí služby), účelové třídění (podle 

místa vzniku a odpovědnosti, podle výkonu), kalkulační členění a na závěr i členění 

nákladů v manažerském rozhodování (fixní x variabilní, celkové x průměrné x 

marginální). 

Výnosy jsou peněžní prostředky, které organizace získala ze své činnosti za 

určité období. Dělíme je na provozní (získané z provozně-hospodářské činnosti 

organizace), finanční (získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí) a 

mimořádné (získané mimořádně). Pokud náklady převyšují výnosy, jedná se o ztrátu. 

Pokud je tomu naopak, tak se jedná o zisk, který je základním cílem ziskového podniku. 

Zisk lze zvyšovat jak zvyšováním výnosů, tak snižováním nákladů. Zisk v této 

bakalářské práci není důležitý, jelikož neziskové organizace mají za cíl naplnění svého 

účelu, proto nám postačí definice zisku. Zisk udává objem finančních prostředků, které 

podnik dokázal z vlastní činnosti utržit, tedy jak dokázal vložené prostředky zhodnotit.41

  

                                                           
39Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [online] 2012 [cit. 4.2.2013]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/. 
40BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-
245-1650-9. 
41SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. 
464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 
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3.7   Zdanění neziskových organizací 

Neziskové organizace mohou být plátci a poplatníky veškerých daní, často se u nich 

ovšem uplatňuje zvýhodněný daňový režim. Různá zvýhodnění, jako jsou úlevy, 

výjimky nebo osvobození, jsou nepřímou podporou státu. Mezi nejvýznamnější 

možnosti daňového zvýhodnění patří daň z příjmu a daň z přidané hodnoty. Neziskové 

organizace mohou dále využívat daňového zvýhodnění i u daně z nemovitosti, daně 

dědické a darovací, daně z převodu nemovitosti i u silniční daně.  

 

3.7.1 Daň z příjmu 

Daň z příjmu právnických osob je uvedena v zákoně č. 586/1992 Sb., v platném znění. 

Podle tohoto zákona usnadňuje existenci těm právnickým osobám, které nejsou 

zakládány za účelem podnikání. Pro neziskové organizace platí, že jejich příjmy jsou 

buď z předmětu daně vyjmuty, nebo jsou osvobozeny, nebo jsou vždy předmětem daně. 

Neziskové organizace vymezené v zákoně si mohou z předmětu daně vyjmout tyto 

příjmy: příjmy získané zděděním nebo darováním, příjmy vyplývající z poslání 

organizace, jsou-li výdaje vyšší, příjmy z dotací a jiných forem podpory z veřejných 

rozpočtů a příjmy z úroků vkladů na běžném účtu. Naopak má nezisková organizace 

povinnost do předmětu daně zahrnout příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy 

z nájemného. V případě příjmů z reklamy a  nájemného je to dáno tím, že zmiňované 

příjmy se nachází na hranici výdělečných aktivit. U členských příspěvků je hlavním 

důvodem, aby se zabránilo zneužívání členských příspěvků k daňovým únikům.42 

Poplatníci vymezení v §18, kteří nejsou zakládáni za účelem podnikání (mezi 

které patří právě neziskové organizace), mohou podle §20 snížit svůj základ daně až o 

30%, maximálně o 3 000 000 Kč. Ovšem jestli 30% snížení nedosahuje výše 300 000 

Kč, poté může organizace odečíst celou tuto částku, maximálně však do výše základu 

daně. Díky tomu neziskové organizace mohou počítat s tím, že do výše 300 000 Kč 

základu daně nemusí platit daň. Od základu daně lze také odečíst dar za určených 

podmínek, které jsou stanoveny také v §20.43 

 

                                                           
42

 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v Ekonomice. 1.vyd. Wolters Kluwer, 2011. 512 s. ISBN 978-80-7357-666-0. 
43

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [online] 2012 [cit. 4.2.2013]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/. 
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3.7.2 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je uvedena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. V zákoně se mohou daňového zvýhodnění domáhat 

odbory, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti a dále politické strany 

a hnutí. Tyto subjekty nejsou osobami povinnými k dani (k DPH), pokud vykonávají 

pouze činnost, pro kterou byly založeny. Pokud tedy nevykonává nezisková organizace 

ekonomickou činnost a dokáže své činnosti správně vymezit, může využívat 

zvýhodnění plynoucí z DPH. Stejné pravidlo platí i pro neziskové organizace, které 

vykonávají služby v oblasti výchovy a vzdělání včetně služeb úzce souvisejících se 

sportem nebo tělesnou výchovou, dále pro organizace poskytující služby v oboru 

zdravotnictví a organizace poskytující sociální pomoc. V současné době daňové 

zvýhodnění u daně z přidané hodnoty využívá minimum neziskových organizací, které 

mají možnost nárokovat si odpočet daně.44 

 

3.7.3 Majetkové daně 

Svoje daňové zvýhodnění uplatňují neziskové organizace i u majetkových daní. Silniční 

daň vychází ze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční., ve znění pozdějších předpisů. 

V zákoně se píše, že předmětem daně jsou silniční motorová vozidla, která splňují dvě 

podmínky: jsou registrována v ČR a jsou používána k podnikání nebo jiné výdělečné 

činnosti. U neziskových organizací předmětem daně nejsou ta vozidla, která se 

používají bezprostředně k činnosti v rámci poslání, z nichž plynou organizaci příjmy. 

Pokud však vozidlo používají i pro jinou činnost ziskovou, bude toto auto předmětem 

daně.45 

Daň z nemovitostí je obsažena v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. 

Tuto daň lze rozdělit na dvě relativně samostatné části – daň z pozemků a daň ze staveb. 

Jak u daně z pozemků (§4), tak u daně ze staveb (§9) existují určitá ustanovení, podle 

                                                           
44 HLADKÁ, M. a ŠKARABELOVÁ, S. Nezisková organizace a její vymezení v roli daňového 
poplatníka [online] [cit. 8.2.2013]. Dostupné z: http://www.e-
cvns.cz/soubory/Konference_Olomouc_Hladka_Skarabelova.pdf. 
45

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční [online] 2012 [cit. 3.3.2013]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicnidan/zakon.aspx. 
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kterých jsou neziskové organizace osvobozeny od daňové povinnosti u všech pozemků 

a staveb, které vlastní. Nárok se uplatňuje pomocí daňového přiznání.46 

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je ustanovena v zákoně č. 

357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. U neziskových 

organizací zákon umožňuje rozsáhlá osvobození. U daně z převodu nemovitostí jsou od 

daně osvobozeny ty majetky, se kterými hospodaří složky státu, státní fondy, ústřední 

orgány, státní příspěvkové organizace nebo Česká konsolidační agentura. Od daně 

dědické a darovací jsou osvobozeny všechny typy neziskových subjektů, které posléze 

tyto příjmy použijí na svoji činnost v rámci poslání a ne v oboru podnikání. Neziskové 

organizace jsou sice poplatníky těchto daní, ale s ohledem na rozsáhlost osvobození v § 

20 tohoto zákona je pravděpodobnost jejich zdanění minimální.47 

 

Podle Dubna (1996) daňové zvýhodňování neziskových organizací má své důvody. 

Neziskové organizace se věnují z velké části především obecně prospěšným činnostem. 

Proto by nebylo moudré, aby stát od neziskových organizací vybíral větší část daní a 

poté tyto daně resp. výnosy z daní použil na získávání stejných či podobných služeb 

poskytovaných státními organizacemi.48 
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 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti [online] 2012 [cit. 3.3.2013]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dan_z_nemovitosti/. 
47

 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí [online] 2012 [cit. 3.3.2013]. 
Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trojdan/. 
48 DUBEN, Rostislav. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. 1.vyd. Praha: CODEX Bohemia s.r.o., 
1996. 376 s. ISBN 80-85963-19-1.  
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4 METODOLOGIE 

V metodologické části se zaměřím na představení metod, které se vyskytují v této práci. 

Mezi hlavní metody, které se v práci používají, patří popisná (deskriptivní) analýza, 

konkrétně analýza interních dokumentů FC Háje Jižní Město a dále je v práci použito 

metoda rozhovoru, konkrétně neformální rozhovory s ředitelem provozu FC Háje Jižní 

Město Janem Horníkem. Většina podkladů k práci byla získána ze sekundárních dat. 

K teoretické části bylo využito odborných publikací, které souvisely s danou 

problematikou, a jednotlivých právních předpisů ze zákonů. V analytické části pak byly 

využity zmiňované dokumenty a rozhovory, a dále data z ČSÚ. 

 

4.1   Popisná analýza 

Při získávání informací rozlišujeme data primární a sekundární. Primární data jsou nově 

vzniklá data, která byla získána pro daný účel. Na rozdíl od sekundárních dat, která 

vznikla dříve pro jiný účel a která jsou přístupna veřejně buď zdarma, nebo za úplatu. 

V popisné analýze se používají sekundární data, díky kterým můžeme analyzovat náš 

problém (odborné publikace, internetové zdroje, články v tisku aj.).49 Postup při 

provádění popisné analýzy uvádí Hendl (2008) v těchto krocích: 

• stanovení cíle, 

• vyhledávání obsahových jednotek, 

• určení souboru materiálu, 

• četba dokumentu, 

• systematické sledování, 

• vyjádření výsledků s názory a doporučeními, 

• rozbor a hodnocení. 

                                                           
49 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Druhé, aktualizované vydání. 
Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. 
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Primární data v této práci nebyla použita. Za prvé je jejich vytváření nákladné a zabírá 

velké množství času, a za druhé primární data nebyla nutná, jelikož všechny podklady 

pro zpracování analýzy jsem získával z dostupných sekundárních dat. Sekundární data 

využívaná v bakalářské práci jsou již zmiňované interní dokumenty FC Háje Jižní 

Město. Konkrétněji jde především o výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy z výboru. 

Shromážděná data byla využita na analýzu financování. Při popisu organizační struktury 

je vycházeno ze stanov FC Háje Jižní Město. Naopak při zkoumání problematiky klubu 

s MČ Praha 11 a majitelem pozemků pod hřištěm je vycházeno z právních spisů a 

článků o dané problematice a také nelze zapomenout na poznatky z rozhovorů 

s ředitelem provozu FC Háje Jižní Město, ovšem ty jsou zmiňovány v následující 

kapitole. 

 

4.2   Rozhovor 

Rozhovor je výzkumná metoda, která je založena na přímém dotazování. Přímé 

dotazování vede výzkumník s jedním či více respondenty. Dělení rozhovoru můžeme 

provádět pomocí různých kritérií. Podle počtu respondentů se rozvor dělí na 

individuální nebo skupinový. Podle struktury otázek můžeme dělit na standardizovaný, 

polostandardizovaný a nestandardizovaný a dále dělení rozhovoru na formální a 

neformální. 

V této práci se používá metoda rozhovoru, a to rozhovoru neformálního. 

„Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní generování otázek v přirozeném 

průběhu interakce“.50 Takovýto typ rozhovoru se může provádět s jednou osobou 

vícekrát, a tak rozvíjet téma do větší hloubky. Pozitivem neformálního rozhovoru je 

individuální přístup k odpovídajícímu. Otázky se mohou měnit a konkretizovat podle 

osoby, která odpovídá, a tím dosáhnout lepšího výsledku. Negativem neformálního 

rozhovoru je, že trvá delší dobu, ať už jde o dobu trvání samotného rozhovoru, nebo i o 

dobu analýzy i analýzou vzniklého textu kvůli tomu aby tazatel našel a utřídil jednotlivé 

typy informací. Dále také záleží na tazateli, jak kvalitní rozhovor bude vést a jestli 

pokládané otázky vedou k účelu, kvůli kterému byl rozhovor dělán. Zjevným negativem 

                                                           
50

 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Druhé, aktualizované vydání. 
Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. Str. 175. 
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je i fakt, že díky otevřeným možnostem tazatele se rozhovory mezi sebou špatně 

porovnávají. 

 Neformální rozhovor byl prováděn s ředitelem provozu FC Háje Jižní Město 

Janem Horníkem. Rozhovor se poté opakoval ještě o týden později na další témata. 

Každý rozhovor trval zhruba hodinu čistého času. Některé pasáže rozhovoru a 

respondentovy odpovědi byly zaznamenávány do počítače a později použity pro potřeby 

bakalářské práce. Účelem vzniku neformálního rozhovoru s ředitelem provozu bylo 

především porozumění složité problematice mezi klubem a MČ Praha 11 a mezi klubem 

a majitelem části pozemku. Důležité pasáže z rozhovorů byly sepsány a jsou 

k nahlédnutí v příloze bakalářské práce. 
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5 FINANCOVÁNÍ FC HÁJE JIŽNÍ M ĚSTO 

Problematika občanských sdružení a celkově neziskových organizací v posledních 

letech nabírá na důležitosti. V současné době plné škrtů a úspor je pro neziskové 

organizace čím dál větší problém získávat finance. Je důležité, aby organizace dokázala 

s tím málem, kterým disponuje, hospodařit co nejefektivněji a aby při získávání dotací 

byla co nejúspěšnější. 

Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na hospodaření fotbalového klubu 

FC Háje Jižní Město a na analyzování zdrojů financování za posledních pět let. Předně 

se zaměřuji na představení fotbalového klubu, zmapování jeho historie a na seznámení 

čtenáře se současnými problémy klubu, které se silně promítají do každoročního 

rozpočtu. 

 

5.1   FC Háje Jižní Město 

FC Háje Jižní Město je fotbalový klub působící v Praze. Byl založen roku 1930. 

V současné době členská základna sdružuje kolem 350 členů v 13 soutěžních a 2 

nesoutěžních družstvech. V klubu dále působí 31 trenérů. Jejich nejstarší družstvo Muži 

A působí už několikátou sezónu v Pražském přeboru nazvaném A1A – Pražská 

teplárenská. 

 Fotbalový klub nemá vlastní sportoviště. Působí v areálu K Jezeru společně 

s házenkářským oddílem HC Háje Jižní Město. Vlastníkem tohoto areálu je 

Tělovýchovná jednota Háje, která fotbalovému i házenkářskému oddílu poskytuje 

zázemí. Provoz areálu zajišťuje FC TJ Háje, což je organizační jednotka TJ, která hradí 

náklady na provoz (plyn, energie, voda, údržba hřiště) a dále i různé opravy. Na vlastní 

činnost si klub vydělává pomocí členských příspěvků, výchovného a různých dotací.51 
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 Provozní informace. FC Háje Jižní Město [online] [cit. 21.2.2013]. Dostupné z: http://www.fc-
haje.cz/klub/provozni-informace/. 
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5.1.1 Historie FC Háje Jižní Město 

Historie klubu sahá do roku 1930, kdy 11 lidí v malé obci Háje, která ještě nepatřila do 

hlavního města Prahy, založilo fotbalový klub SK Háje. V prvních letech působil klub 

pouze s A mužstvem dospělých, které hrávalo v nejnižších soutěžích v tehdejší 

Říčanské župě fotbalové. Až později začal klub disponovat i s mládežnickými družstvy. 

V roce 1938 se hrála v Hájích II. třída, ovšem s okupací Československa přišel i rozpad 

klubu. Osm hráčů bylo posláno na nucené práce, a tím také skončilo první období 

fotbalového klubu. 

 Až v roce 1946 byla činnost klubu obnovena. První schůze proběhla v dubnu 

roku 1946, kdy byla odhlasována výše členského příspěvku 5 Kčs měsíčně. První hřiště 

obrozeného klubu bylo slavnostně otevřeno v září téhož roku. V roce 1950 se klub 

přejmenoval na Sokol Háje a hřiště se posunulo o půl kilometru jinam. Rokem 1953 

vzniká další etapa činnosti nově vzniklého Sokola Háje, která je především ve znamení 

budování, a to budování nového hřiště, zahájení účasti mužstva A v soutěži a obnovení 

činnosti mládežnických družstev. Toto období charakterizované rozvojem a budováním 

končí rokem 1971. Důležité je zmínit, že roku 1968 se obec Háje stává součástí města 

Prahy a v tomto období se i rozhoduje o budování nového sídliště. 

 Rokem 1971 začíná etapa, která pro fotbalový klub znamená těžké časy. V roce 

1971 naposledy klub ztrácí hřiště z důvodu výstavby nových sídlišť, ovšem tentokrát na 

dlouhých 15 let. Klub je odkázán hrát na vypůjčených hřištích a slíbené náhradní hřiště 

v roce 1972 je ztraceno v nedohlednu. Do roku 1978 nachází klub zázemí na hřišti 

Sokola Horní Měcholupy. V té době má klub už přes 70 členů s dvěma týmy mužů a 

jedním dorostem. Od roku 1979 nachází klub domácí prostředí v Chodově a díky přílivu 

mládeže z Jižního Města disponuje klub čtyřmi soutěžními týmy. Období činnosti do 

roku 1985 je charakterizováno hostováním na hřištích Chodova a posléze i Šeberova. 

Oddíl měl v té době průměrně okolo stovky členů. Klub musí reagovat na obrovskou 

proměnu starých Hájů, které se staly součástí panelového města, jaké nemá v republice 

obdoby. Zájem obyvatel je veliký, přicházejí další zájemci o práci s dětmi, převážně z 

řad rodičů.52 

 Od roku 1985 konečně mohou Háje využívat mlatové hřiště v nově 

vybudovaném areálu nad Hostivařskou přehradou. Oficiálně byl areál s novým 
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travnatým hřištěm uveden do provozu dne 9. května 1988 úvodním zápasem 

s internacionály Bohemians Praha v čele s Antonínem Panenkou. Následující roky jsou 

ovšem ve znamení finančních problémů. V roce 1991 se rozpadá systém státní podpory 

a klub shání peníze poněkud nešťastným způsobem, a to prodejem kuřat, který končí po 

půl roce zpronevěrou peněz. Toto období však díky úsilí všech dobrovolníků a rodičů 

Háje překonávají. Zlom přichází v době, kdy je zřejmé, že stát ani obec nestačí 

podporovat fotbal na mládežnické úrovni, a proto klub dne 17. 3. 1994 přebírá 

odpovědnost a dochází ke změnám stanov TJ a klub se stává organizační jednotkou FC 

TJ Háje Jižní Město vybavenou právní subjektivitou a při propagaci používá název FC 

Háje. 

  V dalších letech klub prožívá dobré časy. Klub získává k provozování 

parkoviště a získává další granty a sponzory a díky zaměření na mládež staví na 

odchovancích, a tím klub hospodaří s menšími náklady. Tato etapa historie je 

charakteristická výstavbou a modernizací hřiště a tyto investice se klubu v dalších 

letech vrací. Dne 5. 6. 1997 se uskutečnila valná hromada, na které bylo schváleno 

vystoupení klubu z TJ a založení občanského sdružení FC Háje Jižní Město. V rámci 

založení sdružení byl výboru uložen úkol, realizovat převod správy majetku, ovšem 

v následujících jednáních bylo zjištěno, že pozemky pod částí hřiště byly převedeny na 

původního majitele, jednoho z mnoha restituentů. Tím klubu započal závažný problém, 

se kterým bojuje dodnes.53 

V letech 1997 až 2005 se klub vypracoval mezi nejlepší kluby věnující se 

výchově mládeže v Praze. Léta 2006 - 2012 je možno charakterizovat jako boj o přežití 

fotbalového klubu na Jižním Městě.  
 

5.1.2 Organizační struktura FC Háje Jižní M ěsto 

Jako každý klub má i FC Háje Jižní Město svoje vlastní stanovy. Stanovy jsou základní 

listinou, která je nutná k potvrzení právní existence organizace. V nich se dočteme, že 

klub je dobrovolným sdružením občanů, které se řídí zákonem č. 83/1990 Sb. o 

sdružování občanů. Ve stanovách jsou popsány cíle činnosti občanského sdružení, práva 

a povinnosti členů, hospodaření klubu a podmínky pro zánik členství a samotného 
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 HORNÍK, Jan a VOSÁTKA, Josef. 75 let FC Háje Jižní Město. Praha: JPM Tisk, 2005. 
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klubu. Ve stanovách jsou vyjmenovány i orgány klubu a jejich kompetence. Orgány 

společnosti jsou členská schůze, výbor klubu a ředitel.54 

 Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a je tvořena členy klubu. Členská 

schůze se může scházet jak řádně, tak i mimořádně. Řádné zasedání se koná minimálně 

jednou za rok písemným oznámením o místě, času konání a programu zasedání a musí 

být oznámeno 15 dní předem. Mimořádné zasedání členské schůze se svolává při řešení 

záležitostí, které nesnesou odkladu. Zasedání svolává výbor z vlastního rozhodnutí či na 

žádost alespoň jedné třetiny členů. Do kompetencí členské schůze patří zejména: změna 

stanov klubu, schvalování výroční zprávy, ročního rozpočtu a zásad hospodaření klubu i 

včetně účetní závěrky, dále volba a odvolání výboru klubu, rozhodování o vyloučení 

člena, rozhodování o zrušení klubu, likvidaci jeho majetku, určení způsobu likvidace a 

na závěr jakékoliv otázky, které výbor přednese na schůzi. Každý člen má jeden hlas. 

Při hlasování, kterého se musí účastnit alespoň polovina členů, je použito pravidlo 

nadpoloviční většiny. Výjimku tvoří témata změn stanov klubu a rozhodování zrušení 

klubu a jeho likvidaci, na kterou je potřeba alespoň dvoutřetinovou většinu přítomných 

členů. 

 Výbor klubu je voleným orgánem klubu, který má tříleté funkční období. Výbor 

má tři členy, kteří si volí místopředsedu a předsedu. Jménem výboru jedná předseda. 

Výbor řídí sportovní činnost klubu a schází se jednou za měsíc na svých zasedáních 

svolávaných předsedou. Do pravomocí výboru patří: plnit usnesení členské schůze, 

svolávání a organizace schůzí, rozhodovat o záležitostech mimo jiné orgány klubu, 

zajišťovat vybírání členských příspěvků a stanovit jejich výši. Dále výbor jmenuje a 

odvolává ředitele, připravuje zprávy o činnosti a hospodaření klubu a schvaluje jeho 

rozsah a také jmenuje vedoucí jednotlivých sportovních komisí, kteří jsou oprávnění 

zúčastňovat se jednání výboru. 

 Ředitel je statutárním a výkonným orgánem klubu jmenovaný výborem. Ředitel 

řídí a kontroluje provozní a ekonomickou činnost klubu v souladu se stanovami a 

rozhodnutími výboru a schůze. Právě ředitel zodpovídá především za financování 

klubu. Mezi jeho pravomoci patří vést účetnictví a vést chod ekonomického a 

informačního systému klubu, o kterém pravidelně informuje výbor. Dále sestavuje 

účetní závěrku ke konci roku, vede členskou evidenci. Ředitel také klub zastupuje 
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navenek v jednáních s jinými subjekty a uzavírá svým podpisem smluvní vztahy, které 

se týkají hospodaření klubu a ekonomického a finančního provozu. Při podepisování 

smluv týkajících se sportovní činnosti je potřeba ještě podpis alespoň jednoho člena 

výboru. Ředitel uzavírá i smlouvy týkající se pracovněprávních a obchodních vztahů 

včetně uzavírání smluv se sponzory. Jeho funkce nevylučuje jeho možné členství ve 

výboru klubu. 

 

5.2   Problematika financování klubu 

V následující kapitole se věnuji specifické problematice klubu FC Háje Jižní Město, 

která se silně promítá každoročně do finanční situace. Je důležité následující problémy 

důkladně popsat, jelikož v dalších letech budou popsané problémy rozhodovat o jeho 

existenci. Hlavním současným problémem fotbalového klubu, který se pravidelně 

promítá do rozpočtu klubu, jsou potíže se sportovním zázemím, konkrétně s travnatým 

hřištěm a dále s přístupem MČ Praha 11 k problémům fotbalového klubu. 

 

5.2.1 Spory o travnaté hřiště 

Problém týkající se travnatého hřiště započal už v roce 1970. Háje už nespadaly pod 

území obce, ale staly se součástí hlavního města Prahy. V té době se rozhoduje o 

výstavbě nového panelového sídliště a dne 11. listopadu 1970 je dopisem od členů 

valné hromady města Prahy klubu oznámeno, že hřiště v areálu U Rybářství musí 

ustoupit výstavbě panelového sídliště. Klubu je přislíbeno nové hřiště, ovšem původní 

dokončení roku 1972 se nekoná a čekání na nové hřiště se protáhlo na 14 let. Po 

dlouhých sporech je klubu umožněno od podzimu 1985 využívat nově vzniklého areálu 

nad Hostivařskou přehradou od dodavatele IPS Praha. 

 Od roku 1988 má hřiště i travnatý povrch a hřiště od té doby zažívalo svoji 

největší slávu. V roce 2000 dokonce na exhibiční zápas s Amforou přišlo přes tisíc lidí a 

nic nenasvědčovalo tomu, že s hřištěm budou v budoucnu problémy. Ovšem roku 2002 

se ozval restituent, který tvrdil, že část travnatého hřiště patří jemu. Ukázalo se, že 

v pozemkovém katastru není zapsán jenom fotbalový klub, ale i další restituent, tudíž 

šlo o duplicitní vlastnictví pozemku. Stát v této situaci očividně selhal, když za staré 
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hřiště v areálu U Rybářství dostal klub náhradou nové hřiště s částí nevykoupeného 

majetku. Vše vyvrcholilo na podzim roku 2008, kdy restituent zakázal klubu využívat 

část hřiště, na kterém vlastní pozemek. Vlastník poté začal vyzývat klub k odkoupení 

části pozemku za astronomických osm miliónů korun nebo s ročním nájemným ve výši 

tři sta tisíc korun. Radnice Prahy 11 se i přes několikeré snahy o komunikaci nehodlá 

tímto problémem zabývat a již řadu let ukazuje svůj odmítavý postoj k věci. 

V rozhovoru Jan Horník uvedl:  „P ůvodně nám radnice Prahy 11 přitom pomoc s dětmi 

přislíbila, ale od té doby se v jejím vedení vystřídaly už tři garnitury zastupitelů.“ 55 
Radnice původně přislíbila klubu grant na vykoupení pozemku z vlastnictví majitele, 

ovšem zůstalo jen u příslibů a následně majitel pozemku prodal svoji část developerům. 

Jak uvedl Jan Horník při našem rozhovoru: „Restituent prodal pozemek developerům. 

Rada městské části neměla zájem o vykoupení pozemku a zachování činnosti ve 

veřejném zájmu, a to i přes příslib, který však nedodržela, a znemožnila nám tak včas 

učinit další možné kroky k zachování hřiště pro obyvatele Jižního Města.“56 

 V současné době klub stále nemůže disponovat s celým hřištěm a nic 

nenasvědčuje tomu, že by se problém měl v blízké budoucnosti vyřešit. Takováto 

nastalá situace vyhovuje MČ Praha 11, která nepřímo podporuje zájem developerů 

z advokátní kanceláře Šachta & Partners, která od roku 2008 vlastní pozemek a která 

chce vybudovat na lukrativním místě klubu projekt za několik set miliónů korun. Vše je 

v kontrastu s tím, že by pro radnici mělo být povinností dětem pomoci, ovšem neděje se 

tak, ani finančně, ani jinou formou. 

 

5.2.2 Spory s MČ Praha 11 

Spory s MČ Praha 11 jsou největším problémem a překážkou pro fungování klubu. 

Problém se projevuje nejen ve sporech o hřiště v areálu K Jezeru a Schulhoffova, kde 

MČ Praha 11 účelově projevuje nulovou aktivitu a snahu o vyřešení problematické 

situace. Městská část navíc cíleně odebírá klubu jednotlivá pronajatá parkoviště, která 

pro klub znamenají stálý přísun financí. Vše má souvislost se vznikem akciové 

společnosti Dukla Praha, a.s., která je napojena na MČ Praha 11 a na starostu Prahy 11 

Dalibora Mlejnského. 

                                                           
55

 Přepis rozhovoru s ředitelem provozu Janem Horníkem, viz příloha. 
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 Přepis rozhovoru s ředitelem provozu Janem Horníkem, viz příloha. 
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5.2.2.1   Dukla Praha, a.s. 

Na samém počátku bylo náhodné setkání starosty Mgr. Dalibora Mlejnského s panem 

Martinem Lafkem, v minulosti trenérem v klubu FC Háje Jižní Město a spolumajitelem 

firmy Albresa S.A., s.r.o., která odkoupila akcie v roce 2007 založené marketingové 

společnosti Dukla Praha a.s. a stala se jejím majoritním vlastníkem. V roce 2008 byl 

prezentován projekt zapojení akciové společnosti do Jižního Města. Mediální kampaň 

byla odstartována velkolepě. Obrovské finanční prostředky byly vynaloženy na 

prezentaci klubu v regionálním zpravodaji KLÍČ a na billboardech. Pod heslem „Návrat 

ke hře“ se vystřídala na billboardech řada slavných fotbalistů v čele s Josefem 

Masopustem. 

 Se vstupem Dukly Praha na Jižní Město přicházejí první problémy. Na největším 

sídlišti zajišťovala fotbalovou výchovu dětí tato sdružení: TJ Chodov o.s., FC Háje JM 

o.s, Háje SOS o.p.s., FK Jižní Město o.p.s., Inferno Praha Chodov o.s., FC Folprecht 

o.s. a Optimum Sport s.r.o. Již první kroky podpory sportu přinesly zásadní změny ve 

vlastnických majetkových poměrech a v nájemném využití sportovních ploch na Jižním 

Městě. Na školách proběhly nečekané kontroly a audity. Sportovní areály při ZŠ 

Květnového vítězství, Campanus a Mikulova dostaly s okamžitou platností nové 

ředitele škol. Většině hřišť v pronájmu či vlastnictví výše zmiňovaných klubů byla 

vypovězena nájemní smlouva. Všechna tato hřiště postupně byla dána do vlastnictví 

buď samotné společnosti Dukla Praha a.s. na desítky let, nebo jejím občanským 

sdružením jako Sportovní Jižní Město o.p.s., FK Dukla Jižní Město o.s., Sdružení 

Dukláček o.s., nebo Sdružení Time4sport, která většinou vznikla přejmenováním 

tehdejších občanských sdružení. 

 Největší problém pro klub představuje především FK Dukla Jižní Město o.s. a 

sdružení Dukláček o.s. Zmiňovaná sdružení byla založena roku 2011 lidmi, kteří 

zneužili zkušenosti ze svého působení v FC Háje ve prospěch akciové společnosti 

Dukla Praha a.s. Jsou to sdružení, která vznikla přejmenováním tehdejších občanských 

sdružení Football Club Inferno resp. Lacrosse Club Inferno Praha o.s.. Tato sdružení 

jsou zakládána za účelem čerpání dotací, které jsou určeny pouze neziskovým 

organizacím. Od doby vzniku klubu Dukla Jižní Město a Dukláček se objem dotací 

přelil většinově právě k nově vzniklému klubu navzdory tomu, že klub FC Háje Jižní 

Město má více než trojnásobně větší počet soutěžních mužstev a nic nenasvědčuje 

tomu, že by se to v následujících letech mělo změnit. 
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Tab. 2 - Přehled grantů MČ Prahy 11 pro fotbalové oddíly Jižního Města 

Zdroj: vlastní zpracování z webu FC Háje57 

Po desítkách miliónů vložených do projektu mezi Městskou částí Praha 11 a akciovou 

společností Dukla Praha a.s., který měl podle zakladatelů zabránit odchodu dětí 

z Jižního Města do jiných městských částí, přežily pouze kluby FC Háje Jižní Město a 

TJ Chodov. TJ Chodov jako jediné původní občanské sdružení má svoje vlastní travnaté 

hřiště v ulici Volkovova, a tedy není zatím v zájmu Dukly Praha a.s. V současné době 

klub spravuje 3 mládežnická družstva. Ostatní občanská sdružení do současné doby buď 

zanikla, nebo byla pohlcena Duklou Praha a.s. V sezóně 2012/2013 byla přihlášena tři 

mužstva TJ Chodov, čtrnáct mužstev FC Háje Jižní Město a čtyři družstva FK Dukla 

Jižní Město, z toho tři mužstva ze zaniklých sdružení. Jan Horník, ředitel provozu, 

v závěru na toto téma pronáší: „Chtěl bych věřit tomu, že MČ Praha 11 časem najde 

kuráž a dojde k závěru, že společný projekt s Duklou Praha a.s. nenaplnil očekávání a 

stává se zátěží a je zapotřebí ho po čtyřech letech přehodnotit. Věřím v nutnost a 

možnost vzájemné spolupráce  s MČ Praha 11 ve prospěch zájmové činnosti obyvatel 

Jižního Města. Uděláme všechno pro to, aby se co nejdříve podpory spolkové činnosti 

na Jižním Městě, tolik potřebné pro harmonický rozvoj sídliště ze strany města, dočkaly 

i její vlastní děti.“ 58 

 

5.2.2.2   Areál Schulhoffova 

Areál Schulhoffova se nachází mimo areál K Jezeru, ve kterém klub FC Háje Jižní 

Město sídlí. Hřiště je vzdáleno přibližně pět set metrů od hlavního areálu. Klub 

zmiňované hřiště využíval od roku 1998, a to především pro účely dětí od 6 do 10 let. 

Od uvedeného roku platila smluvní spolupráce mezi klubem a ZŠ Schulhoffova, 

                                                           
57 Bez Komentáře. FC Háje Jižní Město [online] [cit. 21.3.2013]. Dostupné z: http://www.fc-
haje.cz/clanek/1186-bez-komentre/?PHPSESSID=e521a7effef13ede422582c30df353a3. 
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 Přepis rozhovoru s ředitelem provozu Janem Horníkem, viz příloha. 
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vlastníkem hřiště, že lze hřiště využívat k účelům fotbalového klubu každý všední den 

po 17. hodině a o víkendech přes den. Na oplátku klub musel hřiště upravovat a starat se 

o údržbu. 

 Roku 2002 ovšem ZŠ Schulhoffova byla zrušena a tím i smluvní spolupráce a 

klub si musel pronajmout hřiště od MČ Praha 11 na základě pronájemní smlouvy. Od té 

doby fotbalový klub investoval do rekonstrukce hřiště, s podporou města Prahy 

(vlastník hřiště) a Českomoravského fotbalového svazu (nyní FAČR), přes 9 miliónů 

korun.59 

 Klub měl s MČ Praha 11 platnou pronájemní smlouvu na dobu 10 let s pětiletou 

opcí. Nicméně smlouva byla s klubem vypovězena pod záminkou zajištění bezpečnosti. 

Od roku 2008 klub nesmí používat hřiště v areálu Schulhoffova. Tento čin podpořila 

MČ Praha 11 mediální manipulací a protiprávním převzetím veřejného prostoru 

bezpečnostní firmou ABL. Restitucemi zatížené hřiště bylo následně pronajato akciové 

společnosti Dukla Praha a.s. a je využíváno pro tréninky a zápasy dorostenců a družstva 

žen Dukly Praha a.s. a částečně pro děti Dukly Jižní Město o.s. S tím ovšem klub FC 

Háje Jižní Město nesouhlasí a od roku 2008 vede s MČ Praha právní spory. Roku 2011 

šel klub na dohodu s MČ Praha 11 a podepsal pronájemní smlouvu na 10 let na malou 

umělou trávu vedle velkého hřiště Schulhofova. Ovšem v lednu 2013 MČ Praha 11 

vypověděla s klubem smlouvu k dubnu 2013. 

 

5.2.2.3   Příjmy z parkovišť 

Příjmy z parkovišť jsou pro klub jedinou možností jak zajistit svoji hlavní činnost. Klub 

disponuje dvěma parkovišti, a to parkovištěm v ulici Gregorova, které získává 

pronájmem od hlavního města na smlouvu od roku 1995. Druhé parkoviště, podstatně 

menší, v ulici Opatovská získává také pronájmem od města od roku 2002. Z peněz 

z parkového jsou kryty schodky z provozní činnosti FC TJ Háje. Z příjmu z parkovišť 

jsou hrazeny náklady na energii, vodu, plyn,  mzdové náklady na správce, úklid a 

administrativu, náklady na údržbu hracích ploch a zeleně, na provoz budov sociálního 

zázemí, na nákup, opravy a údržbu, provoz mechanizačních prostředků a na soudní 
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 Vyjádření občanského sdružení FC TJ Háje k areálu Schulhoffova. FC Háje Jižní Město [online] [cit. 
21.3.2013]. Dostupné z: http://www.fc-haje.cz/clanek/411-vyjdren-obcanskho-sdruzen-fc-tj-hje-k-arelu-
schulhoffova/. 
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náklady ve sporech s MČ Praha 11 ve věci zachování veřejně prospěšné činnosti pro 

děti. 

V roce 2010 zažádala MČ o převod užívacích práv k pozemkům tohoto 

parkoviště z Magistrátu hl. m. Prahy na MČ. Dne 2. 5. 2012 obdržel klub od MČ Praha 

11 písemnou výpověď nájemní smlouvy  na parkoviště Gregorova, aniž by v této 

výpovědi byl uveden jakýkoliv důvod, který MČ k tomuto kroku vede. Vše odůvodňuje 

tím, že smlouvu lze zrušit do tří měsíců bez udání důvodů. I přes to by MČ měla udat 

důvody přínosu sebrání parkoviště, jelikož se jedná o veřejný zájem, který fotbalový 

klub hájí. Výpovědí z parkoviště k 31. březnu 2013 a odříznutím klubu od možnosti 

financování transparentním podnikáním se MČ snaží dlouhodobě likvidovat klub, a tím 

podpořit vznik Dukly Praha a.s. 

Jak už bylo řečeno, příjmem z parkovného klub hradí schodek, který každoročně 

vzniká z provozní činnosti FC TJ Háje. Odebráním parkoviště Gregorova je klub 

postaven před situaci, kdy nebude schopen uhradit celkový schodek, a tím mu bude 

hrozit zánik. Příjmy z parkovného Gregorova činí měsíčně 50 – 70 000 Kč (v roce 2012 

činil měsíční pronájem parkovacího místa 700 Kč). Tato částka je již očištěna od 

nákladů na správu parkoviště (nájem, mzdy hlídačům, elektřina…) a je tedy čistým 

výdělkem pro klub. Z podstatně menšího parkoviště v ulici Opatovská klub získává 

čistý měsíční příjem kolem 30 000 Kč. Na následujícím grafu vývoje příjmu z parkovišť 

v letech 2009 – 2013 můžeme vidět, jaké finanční problémy by klubu způsobilo 

odebrání parkoviště Gregorova. 
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Graf 2 – Vývoj příjmů z parkovného v letech 2009 – 201360 

 Zdroj: vlastní zpracování z interních dokumentů FC Háje Jižní Město 

V loňském roce 2012 získal klub FC Háje Jižní Město statut Krajského střediska 

mládeže jako jeden ze tří klubů v Praze, protože naplnil přísné podmínky Pražského 

fotbalového svazu v oblasti sportovní výchovy dětí a mládeže. Jednou z mnoha 

podmínek byl i počet soutěží, počet mužstev, trenérské zajištění činnosti, spolupráce se 

školami a též provozní zajištění. V letošním roce 2013 dokonce započala spolupráce 

s prvoligovým oddílem s mnohaletou tradicí - SK Slavia Praha, navíc klub disponuje 

stále rostoucím zájmen občanů o sportování dětí na Hájích. O to víc je nepochopitelné 

chování MČ Praha 11 k tradičnímu klubu, který i přes snahu likvidace zůstává v popředí 

fotbalové Prahy a zájem o klub rok od roku roste. 

 

5.3   Rozpočet klubu 
 

Rozpočet je plán, který se dělí na část výdajovou a na část příjmovou. Ze stejného 

principu vychází i rozpočty fotbalového klubu. Ovšem fotbalový oddíl FC Háje operuje 

se složitější strukturou svých rozpočtů, kterou zde vysvětlím. Klub rozděluje svoje 

účetnictví na dvě části. Účetnictví ze sportovní činnost zajišťuje FC Háje Jižní Město a 

účetnictví z provozní činnosti zajišťuje tělovýchovná jednota FC Háje Jižní Město, která 

vlastní areál a která za symbolickou jednu korunu areál pronajímá FC Háje Jižní Město. 

                                                           
60

 Rok 2013 je pouze odhad příjmů, kde 175 000 Kč z parkoviště Gregorova je odhad vycházející z 
výpovědi k 31. 3. 2013, a tedy příjem z parkovného v roce 2013 bude jen za 3 měsíce. 
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Obě tyto činnosti si vedou vlastní podvojné účetnictví. Je zřejmé, že FC Háje Jižní 

Město se zaměřuje na sportovní příjmy (klubové příspěvky, granty…) a na sportovní 

výdaje (rozhodčí, materiál, trenéři…) a snaží se pokrývat schodek svými příjmy. Na 

druhé straně je TJ FC Háje Jižní Město, která spravuje provozní příjmy (granty, 

pronájmy) a provozní výdaje (mzdy, plyn, elektřina, opravy…). Každoročně je provozní 

činnost ve schodku, který kryje příjmy z pronajímání zmiňovaných parkovišť. 

Odebráním parkoviště Gregorova je klub postaven před existenční problém. Klub se 

navíc v roce 2005 stal plátcem DPH díky změně zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty61, která ustanovila novou hranici ročního obratu, nad kterou jsou 

všichni subjekty povinny platit DPH, na 1 milión korun z tehdejších 3 miliónů. Od roku 

2015 se tato hranice ještě sníží na 750 000 Kč. 

 Návrh rozpočtu na následující rok schvaluje každoročně výkonný výbor na 

řádné členské schůzi. K poslednímu dni v roce, tj. 31. 12., musí být schválen rozpočet 

na následující rok. Fotbalový klub může využívat hospodářského roku, tedy roku, který 

začíná jiným dnem, než je 1. leden, ovšem pro klub je to zbytečné, ne-li nevýhodné.  

 

5.3.1 Rozpočet FC TJ Háje (provozní činnost) 

Nejdříve se zaměřuji na představení rozpočtu FC TJ Háje Jižní Město, tedy provozní 

činnosti. Poté se zaměřím na sportovní činnost klubu, kterou analyzuji, nejen co se týče 

složek rozpočtu, ale i pro srovnání v letech. 

 

5.3.1.1   Složka výdajová 

U složky výdajové nemůžeme rozdělit výdaje na provozní, finanční a mimořádné, 

protože drtivá většina výdajů na provoz jsou výdaji provozními. Proto jsem pro naše 

účely zvolil vlastní rozdělení, které dá lépe nahlédnout do rozpočtu provozní činnosti. 

 

a. Elektřina, plyn 

Elektřina a plyn jsou nedílnou součástí každoročního rozpočtu. S těmito výdaji musí 

každý klub počítat, neboť by bez nich nebyl schopen provozu. Je důležité si hlídat cenu 

                                                           
61 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty [online] 2012 [cit. 5.3.2013]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/. 
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plynu a elektřiny a správně tak naplánovat rozpočet na následující rok, jelikož 

v poslední době je trend rostoucích cen jak elektřiny, tak plynu. Klub musí shánět stále 

větší finanční prostředky na pokrytí rostoucích výdajů za elektřinu a plyn. FC Háje 

odebírá plyn od Pražské plynárenské, a.s. a elektřinu od Pražské energetiky, a.s. 

 Obě zmiňované položky se platí čtvrtletně, tedy každoročně dostává klub 4 

faktury od Pražské plynárenské, a.s. a Pražské energetiky, a.s. U elektřiny klub dostává 

faktury za elektřinu jak od areálu K Jezeru (v roce 2012 činila faktura 21 700 Kč), tak 

od areálu Schulhoffova (v roce 2012 činila faktura 18 160 Kč). 

Graf 3 – Vývoj výdajů na el. energii a plyn v letech 2004 - 2012 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dokumentů FC Háje Jižní Město 

b. Vodné, pohonné hmoty 

Vodné a stočné se platilo v minulých letech jako elektřina a plyn, a to čtvrtletně. Ovšem 

od nového roku 2013 požadují Pražské vodovody a kanalizace, a.s. měsíční zálohu 

7 000 Kč, kdy na konci roku bude buď klub doplácet finální částku, nebo mu bude 

vrácena část peněz z rozdílu zálohy a výdajů za vodu. Výdaje za vodné jsou vykazované 

především za zavlažování travnatého hřiště a používání sprch a záchodů. FC Háje Jižní 

Město každoročně vykazuje za vodné v průměru nižší výdaje než ostatní kluby 

v podobné situaci v Praze. Je to dáno především instalací zavlažovacího systému na 

travnatém hřišti, který byl instalován v roce 1996. Investice do zavlažovacího systému 

snižuje každoročně klubu výdaje za vodné o tisíce korun. V roce 2011 činila výše 

výdajů za vodu 80 000 Kč za rok. Jako u elektřiny a plynu se cena vodného každoročně 

zvyšuje o tisíce korun. 
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 Další položkou ve výdajích jsou výdaje na pohonné hmoty. Klub disponuje 

traktorem a dvěma benzínovými sekačkami. Výdaje za benzín a naftu jsou obsaženy 

právě v položce pohonné hmoty. V roce 2012 činila výše výdajů za pohonné hmoty 

40 000 Kč a i zde se zvyšující se cenou za naftu a benzín rostou výdaje na pohonné 

hmoty každým rokem. 

  

c. Mzdové náklady a pojištění 

FC TJ Háje Jižní Město platí ze své provozní činnosti tři zaměstnance: ředitele provozu 

Jana Horníka a dva správce. Ředitel provozu Jan Horník pobírá 12 000 Kč hrubého 

stejně jako první správce. Druhá správkyně pobírá mzdu 10 000 Kč hrubého. Mzdy 

trenérů se poté čerpají ze sportovní činnosti, a tedy do této položky nepatří. Od roku 

2000 se výše mezd správcům měnila dvakrát a to v roce 2010 a 2012. Změna byla dána 

i zvýšením povinné minimální mzdy a původních 7 000 Kč či 8 000 Kč nesplňovalo její 

výši. Z úrovně mezd je evidentní, že klub se snaží šetřit na položce mzdových nákladů, 

a proto se snaží výši mezd udržovat na minimální úrovni. 

Graf 4 – Vývoj mzdových nákladů v letech 2008 - 2012 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dokumentů FC Háje Jižní Město 

Další část nákladů spadá také na pojištění. FC Háje Jižní Město si pojišťuje sportovní 

zařízení. Výše pojištění vyplývá z ocenění areálu. V roce 2012 byla výše pojištění 

v rozpočtu vyčíslena na 20 000 Kč. 
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d. Areál Schulhoffova 

Jak už bylo řečeno výše, klub si do minulých dnů od Městské části pronajímal menší 

umělé hřiště v areálu Schulhoffova. K dubnu 2013 MČ vypověděla smlouvu s klubem, a 

tedy tato položka nákladů nebude v dalších letech uplatňována. Klub za pronájem 

malého hřiště platil MČ ročně 100 000 Kč. Klub dále platil po dohodě dvěma správcům 

4 000 Kč měsíčně na krátký úvazek a ti se starali o správu hřiště. 

 

e. Administrativa, ú četnictví 

Velkou část administrativy a účetnictví spravuje sám ředitel provozu Jan Horník bez 

finanční kompenzace. Ovšem na všechno nemá ředitel schopnosti, a tak si FC Háje 

najímají účetní, která jim každoročně spravuje mzdovou agendu, stará se o DPH a 

provádí účetní závěrku. Za to v roce 2012 dostala 45 000 Kč. 

 

f. Právní spory 

Právní spory pro klub představují mimořádnou položku nákladů, která se pravidelně 

promítá do rozpočtu od roku 2009. Do roku 2012 se náklady na právní spory vyšplhaly 

na 250 000 Kč. Jedná se především o mzdy právníkům a náklady za soudní procesy. 

Většina právních sporů se do dneška nevyřešila, nebo klub přistoupil na dohodu 

s druhou stranou, a tak přišel o možnost proplacení soudních výdajů. 

 

5.3.1.2   Složka příjmová 

U provozní činnosti, kterou vede TJ FC Háje Jižní Město, je příjmová složka podstatně 

nižší a méně členitá, než je tomu na straně výdajové. Obrovský schodek, který 

každoročně vzniká, kryje TJ FC Háje svou podnikatelskou činností za pronájem 

parkovišť Opatovská a Gregorova, ale ten je v budoucích letech velmi nejistý. 

 

a. Granty  

Jediné granty, které FC TJ Háje Jižní Město získává ke krytí provozní činnosti, jsou 

granty od magistrátu hlavního města Prahy. Jejich velikost v roce 2012 dosahovala 

dohromady 150 000 Kč. Granty od hlavního města Prahy jsou pravidelným příjmem 
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z provozní činnosti. Bohužel od městské části Praha 11 ani od ČSTV nedostali v roce 

2012 žádnou finanční injekci.  

 

b. Pronájem 

Tělovýchovná jednota FC Háje pronajímá část svých prostor komerčním účelům. 

V části budovy, kde klub sídlí, funguje kantýna, která plně spolupracuje s klubem a při 

zápasech klubu nabízí občerstvení. Ve večerních hodinách se pak kantýna proměňuje 

v hospodu. V roce 2012 zaplatila kantýna klubu za pronájem celkem 121 000 Kč. 

 

Tab. 2 – Rozpočet na provozní činnost FC TJ Háje Jižní Město pro rok 2012 

Rozpočet 2012 

Výdaje Kč Příjmy Kč 

Mzdy zaměstnanců 408 000 Granty hl. m. Prahy 150 000 

Elektřina 160 000 Pronájem 121 000 

Plyn 140 000 
 

  

Vodné 80 000 
 

  

Pohonné hmoty 40 000 
 

  

Dohody správců 100 000 
 

  

Opravy, údržba, revize 60 000 
 

  

Administrativa, účetnictví 45 000 
 

  

Pojištění 20 000 
 

  

Nájem Schulhoffova 100 000 
 

  

Zabezpečení, odpad, telefon 35 000     

Celkem 1 258 000 Celkem 271 000 

Hospodářský výsledek: - 987 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování z interních dokumentů FC Háje Jižní Město 

Hospodářský výsledek za provozní činnost v roce 2012 vykazoval ztrátu 987 000 Kč. 

Díky příjmům z parkovného, které činilo v roce 2012 1 000 000 Kč, bylo možné tuto 

vysokou ztrátu pokrýt. Každým rokem se zmiňovaná ztráta zvyšuje a díky tomu bylo 

nutné i zvyšovat výši příjmů z parkovného. Problém klub řešil zvyšováním cen za 

pronájem parkovacího místa měsíčně o desítky až stovky korun. 
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Graf 5 – Vývoj velikosti příjmů/výdajů za provozní činnost v letech 2008 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dokumentů FC Háje Jižní Město 

5.3.2 Rozpočet FC Háje (sportovní činnost) 

FC Háje Jižní Město provozuje oproti tělovýchovné jednotě sportovní činnost. Zabývá 

se speciálně jen sportovní stránkou a provozní činnost nechává na tělovýchovné 

jednotě. I u rozpočtu FC Háje rozdělujeme složku příjmovou a složku výdajovou. 

Rozpočet FC Háje je pravidelně vyrovnaný a někdy klub vykazuje malý zisk. Tento 

zisk je později použit opět pro krytí nákladů v dalších letech.  

 

5.3.2.1   Složka výdajová 

Složka výdajová je jako u provozní činnosti poměrně členitá. Klub se snaží snižovat 

náklady na minimum, aby byl schopen svými příjmy pokrývat vlastní náklady. Pomáhá 

mu k tomu tělovýchovná jednota, která klubu pronajímá areál K Jezeru za symbolickou 

jednu korunu.  

 

a. Mzdové náklady 

Už TJ musela platit ze své provozní činnosti tři zaměstnance. V rozpočtu FC Háje musí 

klub vyčlenit finanční prostředky na placení mezd rozhodčím, trenérům a hráčům 

v mužích A. Snižování nákladů se dotýká i velikosti mezd. Trenéři nedostávají 

pravidelný plat. Pracují zadarmo a jediné, co jim klub proplácí je jízdné 1 500 Kč 

měsíčně. V celoročním součtu dostane každý trenér 15 000 Kč, protože v červenci a 

v srpnu nedostávají žádné peníze.  
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Odměny rozhodčím se platí jednorázově za každý odpískaný zápas. Velikost 

finanční odměny závisí na typu zápasu a věkové kategorii. Rozhodčí pískající zápas 

mužů A dostane vyšší finanční odměnu než rozhodčí pískající mladší žáky. Celkově 

tato suma dosáhla v roce 2012 výše 50 000 Kč. Nakonec tu jsou odměny hráčům 

v mužích A. Ti také jako trenéři dostávají finanční odměnu v podobě jízdného. Velikost 

finanční odměny závisí na typu hráče. Většina hráčů dostává stejnou výši jízdného, jen 

klíčoví hráči mohou získat vyšší jízdné. V roce 2012 činila výše nákladů na jízdné 

hráčům 80 000 Kč. Jak je vidět, jedná se u většiny o symbolické finanční odměny, a tak 

klub funguje spíše na principu dobrovolníků, jelikož z takovéto částky nelze vyžít. I 

přesto je celková suma nejvyšší položkou nákladů v rozpočtu FC Háje Jižní Město. 

 

 Graf 6 – Vývoj mzdových nákladů v letech 2008 - 2012 

  Zdroj: vlastní zpracování z interních dokumentů FC Háje Jižní Město 
 

b. Sezónní náklady 

Sezónní náklady jsou pro klub výdaje, které se objevují každoročně ve výdajové složce 

rozpočtu. Mezi zmiňované náklady patří pronájem tělocvičen. Klub v zimním období 

využívá tělocvičny na ZŠ Květnového vítězství, kde přes zimu trénuje. Klub má dobré 

vztahy se školou, a tak jsou náklady za pronájem dlouhodobě na nízké úrovni. V roce 

2012 činila částka 20 000 Kč. 
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 Klub musí každoročně platit startovné za svých patnáct soutěžních mužstev, 

v roce 2012 celkem 15 000 Kč. Podobně musí platit Pražskému fotbalovému svazu a 

Fotbalové asociaci ČR. V roce 2012 to bylo celkem 20 000 Kč. V roce 2012 dále klub 

vynaložil 25 000 Kč na svojí propagaci. Jedná se především o propagaci klubu 

v místních denících, dále náklady na propagaci náborů, které klub každoročně pořádá, 

propagace turnajů pro nejmenší a v neposlední řadě výdaje za správu webových stránek. 

 Velkou položkou v nákladech jsou výdaje na zajištění mistrovských zápasů. Jak 

se již výše psalo, klub má patnáct soutěžních mužstev a každý víkend v hrajících 

týdnech se odehraje na hřišti FC Háje minimálně pět zápasů. To máme za celý rok 

obrovské množství zápasů. V každém takovém zápase je nutná příprava hřiště na zápas, 

a veškeré nutné materiální výdaje s ním spojené. Do této položky patří i praní a úklid. 

V roce 2012 se tato částka vyšplhala na 250 000 Kč. 

 

5.3.2.2 Složka příjmová 

Jak již bylo řečeno, klub si dokáže pokrývat výdaje na svoji sportovní činnost. I když to 

vypadá, že příjmová složka rozpočtu je stabilní a klubu nehrozí žádné finanční 

problémy, musí každoročně vynaložit velké úsilí na získávání grantů a jiných darů, 

nejedná se totiž o stabilní příjem. Jedinou stabilní položku a také tu největší představují 

členské příspěvky. 

 

a. Členské příspěvky 

Každý měsíc musí všichni členové fotbalového klubu, kteří mají zájem dále provozovat 

sportovní aktivity v klubu, platit členský příspěvek. Jedná se o největší položku příjmů, 

která pro klub znamená pravidelný příjem. Díky velikosti hráčské základny mohou 

členské příspěvky krýt většinu výdajů, a tím se klub stává stabilnějším vůči sezónním 

výkyvům ve výdajích. Velikost měsíčních příspěvků v roce 2012 byla stanovena na 400 

Kč pro každého, což dává ročně 600 000 Kč. Velikost měsíčních příspěvků se 

v posledních letech často měnila, neboť rostla cena všech vstupů, a tedy bylo nutné krýt 

zvyšující se výdaje. V ostatních položkách příjmů je pro klub těžké dosahovat vyšších 

finančních prostředků a je tedy pochopitelné, že se zvyšování nákladů dotkne především 

výše členských příspěvků, které jsou plně pod kontrolou klubu. 
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Graf 7 – Vývoj členských příspěvků v letech 2008 - 2012 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dokumentů FC Háje Jižní Město 

 

b. Granty a dotace 

Klub využívá především grantů od Magistrátu hlavního města Prahy. Jedná se o menší 

finanční obnos, než který dostává tělovýchovná jednota na svoji provozní činnost. Je to 

dáno tím, že magistrát přispívá především na provoz a rekonstrukci majetku, který je ve 

správě tělovýchovné jednoty. Další položkou jsou dotace od MČ Praha 11, na které se 

v poslední době i kvůli Dukle Praha nelze stoprocentně spolehnout. V roce 2012 získal 

klub na grantech a dotacích 120 000 Kč, z toho 40 000 od MČ Praha 11 a 80 000 od 

Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

c. Ostatní 

Klub v posledních letech nevyužívá potenciálu sponzoringu. V minulých letech se 

jednalo především o malé firmy, které přispívaly do rozpočtu menšími částkami. Když 

se jednalo o velkou firmu, tak nabídky na sponzoring vypadaly takto: „Dostanete 

milión, vrátíte nám 600 000 Kč“, tedy se jednalo spíše o ulití peněz z daňového základu 

pro velké firmy. Problémy s městskou částí Praha 11 a s majitelem pozemku se 

projevují i při hledání sponzora. Potencionální sponzoři ztrácejí zájem o podporu klubu, 

protože není jisté, jestli FC Háje budou za rok fungovat, a tak pro sponzory klub není 

výhodný ani perspektivní.  
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 Nezanedbatelnou položkou pro klub jsou individuální dárci. Jedná se především 

o dárce z řad rodičů dětí. Velikost každého daru se liší. Dary klub získává jak ve 

finanční formě, tak i ve formě materiální, jako například nákup nových dresů, míčů, atd. 

Díky dobrým vztahům s lidmi a špatné finanční situaci přibývá počet individuálních 

dárců. V roce 2012 se jednalo o částku 20 000 Kč. 

 Poslední položkou na příjmové straně rozpočtu je výchovné. Jedná se o finanční 

kompenzaci z prodeje hráčů do jiného klubu. Částky jsou ve většině případů nulové, 

jelikož hráči v mladších letech nehrají pod smlouvou. Může se jednat jak o finanční 

kompenzaci, tak i materiální, nebo existuje možnost výměny hráčů v klubech. Tato 

částka se v roce 2012 vyšplhala na 100 000 Kč. 

 

 

Tab. 3 – Rozpočet na sportovní činnost FC Háje Jižní Město pro rok 2012 

Rozpočet 2012 

Výdaje Kč Příjmy Kč 

Rozhodčí  50 000 Granty   120 000 

Občerstvení  25 000 Klubové příspěvky 600 000 

Sportovní materiál 40 000 Výchovné  100 000 

Náklady na přípravu  25 000 Ostatní  20 000 

Kancelář, propagace 25 000 

 

  

Pronájem tělocvičen 20 000 

 

  

PFS, FAČR, startovné 35 000 

 

  

Zajištění zápasů, úklid, praní 250 000 

 

  

Trenéři 280 000 

 

  

Muži A 80 000 

 

  

Pronájem areálu 1     

Celkem 830 001 Celkem 840 000 

Hospodářský výsledek: 9 999 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování z interních dokumentů FC Háje Jižní Město 

Jak si můžeme všimnout na grafu 8, rozpočet za sportovní činnost v minulých letech byl 

velmi stabilní. Klub dobře pokrýval svoje náklady a dokonce vykazoval mírný zisk. 

Tento zisk klub používá opět na krytí nákladů v dalších letech, jako například na krytí 

ztráty, která vznikla v roce 2010. 
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Graf 8 – Vývoj hospodářského výsledku za sportovní činnost v letech 2008 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dokumentů FC Háje Jižní Město 

 

5.4   Návrhy na zlepšení 

Fotbalový klub FC Háje Jižní Město neměl do současnosti problémy s krytím rozpočtů 

ze sportovní i provozní činnosti. Klub pracoval s minimálními náklady a ty pokrýval 

vlastními příjmy. Dokonce sportovní činnost každoročně vykazovala mírný zisk, a když 

klub ojediněle vykazoval ztrátu, byl schopen tuto ztrátu krýt z minulých zisků. Provozní 

činnost vykazovala obrovskou ztrátu, ovšem i zde nebyl problém pokrývat ztrátu, 

jelikož klub využíval příjmů ze své podnikatelské činnosti – příjmy z parkovného. 

 V roce 2013 ovšem na klub dopadá několik hrozeb, se kterými se musí 

vypořádat. První hrozbou pro klub je vypovězení pronájemní smlouvy s MČ v areálu 

Schulhoffova, který v současnosti nemůže pro své nejmladší hráče využívat. Navíc 

spory o travnaté hřiště v areálu K Jezeru umocňují problém, kde klub s obrovskou 

členskou základnou může počítat jen s jedním umělým hřištěm v areálu K Jezeru. 

Mnohem větší hrozbou pro klub je však vypovězení smlouvy k 31. 3. 2013 na 

parkovišti Gregorova, ze kterého klub získával pravidelný a především největší příjem 

ke krytí ztráty z provozní činnosti. Jak je možné vidět na grafu 2, klub přijde v roce 

2013 odhadem o 445 000 Kč a bude postaven do situace, kdy bude muset řešit, čím 

tento pro klub zásadní finanční obnos nahradit nebo kde ušetřit, aby mohl s polovičními 

příjmy dále fungovat. 
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Tab. 4 – Celkový rozpočet klubu v roce 2012 a následný odhad rozpočtu v roce 2013 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dokumentů FC Háje Jižní Město 

 

V roce 2013 poklesnou klubu příjmy odhadem o 455 000 Kč z důvodu odebrání 

parkoviště Gregorova. Zároveň kvůli vypovězení smlouvy v areálu Schulhoffova klub 

nebude muset platit za rok nájem ve zmiňovaném areálu 100 000 Kč a také platy 

správcům za údržbu tohoto hřiště ve stejné výši. Navíc klub ušetří na elektrické energii 

ročně odhadem přes 73 000 Kč. Celkově se klubu sníží provozní náklady o 273 000 Kč. 

Ovšem přes tyto úspory klub bude vykazovat ztrátu okolo sta tisíc korun. 

Členské příspěvky 

Jednou z možností, jak by klub mohl řešit problém s nedostatkem financí a zároveň řešit 

problém s nedostačujícím jedním hřištěm na patnáct soutěžních týmu, je navýšení 

členských příspěvků. Je to pro klub nejjednodušší metoda, protože by nemusel 

restrukturalizovat celý rozpočet. Navýšení příspěvků by samo upravilo rozpočet tak, jak 

by se to klubu hodilo. Zvýšení příspěvků kolem sta korun by znamenalo možný vyšší 

příjem do rozpočtu klubu. Zároveň by zvýšení částky pro klub znamenalo snížení 

členské základny, jelikož ne všichni s navýšením budou souhlasit, a tak by byl částečně 

vyřešen problém s prostorem pro hráče. Tímto způsobem by se snížil i počet trenérů a 

tedy i nákladů na jejich už tak nízké finanční ohodnocení. Redukce členů a soutěžních 

mužstev by navíc přinesla klubu snížení výdajů sportovní činnosti v položkách: zajištění 

mistrovských zápasů, pronájem na zimu, sportovní materiál, startovné a jiné. 
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V provozních nákladech by přinesl mírné snížení především v položkách vodné a 

elektřina, kterou členové využívají. 

Sloučení se sportovním klubem, sdružením, organizací 

Další možností pro klub je spojení s jinou organizací, která by pro klub znamenala 

redukci některých položek ve výdajích, a tím udržení stabilního rozpočtu. Spojením 

s TJ FC Háje Jižní Město by klub mohl šetřit například na pronájmu areálu, ovšem ten 

získává klub od TJ za symbolickou jednu korunu, a tedy toto sloučení by nejspíše 

problém nevyřešilo. Možné by mohlo být i spojení s TJ Chodov či některou ZŠ, např. 

ZŠ Květnového vítězství. Tím by klub mohl ušetřit na nákladech za mzdy zaměstnanců, 

které by se sloučením organizací spojily a redukovaly. Dále by mohl klub využívat 

výhod tohoto sloučení: využívání travnatého hřiště u TJ Chodov nebo využívání 

školních tělocvičen zdarma v zimních obdobích. Možností je i využívání společných 

prostor (kanceláře) pro fungování klubu a následně ušetření za elektřinu, plyn a vodu. 

Takovéto sloučení by mohlo snížit řadu položek v nákladech a pomoci klubu 

k záchraně. Otázkou je, jak by klub udržel stejnou výši grantů po sloučení klubů. 

 Poslední možností je shánění nových sponzorů pro klub a vyjednávání nových 

grantů a dotací, a tedy tímto způsobem požádat město o pomoc v těžké situaci, která by 

hlavnímu městu neměla být lhostejná. V situaci, ve které se klub nachází, ovšem bude 

těžké shánění nových sponzorů, kteří by byli ochotni investovat do budoucnosti 

nejistého klubu, navíc když vlastní městská část nejeví o klub zájem a snaží se ho 

zlikvidovat ve prospěch zájmových skupin. 
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6 ZÁVĚR 

Fotbalový klub FC Háje Jižní Město je postaven před těžkou situaci, která může 

znamenat i jeho úplné zaniknutí. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat financování 

klubu, porozumění jejich problematice a navrhnout následné možnosti na zlepšení, které 

by klubu pomohly ve zmiňované krizové situaci. 

 Klub od roku 2013 čelí dvěma velkým problémům. Klub s obrovskou členskou 

základnou ztratil právo využívat hřiště v areálu Schulhoffova a nemůže využívat ani 

vlastní travnaté hřiště v areálu K Jezeru. Klubu tak zbývá jedno umělé hřiště na patnáct 

soutěžních mužstev. Mnohem větším problémem je však ztráta parkoviště Gregorova, 

ze kterého díky své podnikatelské činnosti dorovnával klub schodek rozpočtu, který 

vznikal každoročně z provozní činnosti. Všechny zmiňované problémy souvisí 

s městskou částí Praha 11, která záměrně ztěžuje působení klubu na Jižním Městě, ať už 

z vlastního důvodu čerpání dotací, či z důvodu zájmových skupin. 

 Z grafu 2 vyplývá, že klub v roce 2013 díky odebrání parkoviště Gregorova 

k 31. 3. 2013, sníží svůj příjem z podnikatelské činnosti o 455 000 Kč. Z důvodu 

každoročního schodku z provozní činnosti okolo jednoho miliónu korun klub nebude 

schopen uhradit svoje výdaje z této činnosti. Navíc se vzrůstajícími cenami za plyn, 

elektřinu, vodu a mzdy (graf 3, 4, 6), tedy s vzrůstajícími celkovými náklady, klub musí 

vyřešit kde, jak a čím tyto náklady pokryje. Tabulka 4 nám ukazuje, že klub v roce 2013 

bude odhadem ve ztrátě necelých sta tisíc korun. 

 Fotbalový klub může využít dva způsoby k vyrovnání rozpočtu. Může zasáhnout 

na výdajové straně a pomocí škrtů snížit výdaje na úroveň příjmů. Druhou možností je 

najít způsob, jak na příjmové straně zvýšit velikost příjmů do výše velikosti výdajů. 

Tyto dvě možnosti může klub samozřejmě kombinovat. Z analýzy financování klubu 

vyplývá, že moc možností ke škrtání na výdajové straně není. Velikost mezd, které platí 

zaměstnancům a trenérům, je na naprosto minimální výši. Pronájem areálu získává klub 

za symbolickou jednu korunu. Pronájem tělocvičen v zimě je po dohodě se ZŠ 

Květnového vítězství také na naprostém minimu. Veškeré další položky výdajů jsou 

přizpůsobeny úspornému chodu klubu. Na druhé straně příjmová strana je rozdělena na 

dotace, členské příspěvky, pronájmy a ostatní drobné příjmy. Klub nevyužívá příliš 

možností sponzoringu, ovšem v jejich tíživé situaci je shánění sponzorů přinejmenším 
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problematické. Navíc klub se nemůže spolehnout na dotace, které jsou rok od roku 

nižší. 

 Z důkladné analýzy jsem vytyčil tři možnosti, které klub může při své záchraně 

využít. První možností je radikální zvýšení členských příspěvků, které by mohly klubu 

přinést nejen více peněz do rozpočtu, ale také by se vyřešil problém s jedním hřištěm, 

kdy by klubu s vyššími členskými příspěvky klesl počet trenérů a členů. Druhou 

možností je sloučení klubu s jinou organizací, která by měla zájem o spolupráci. Díky 

sloučení s jinou organizací by klub mohl ušetřit na mnoha položkách výdajů, které 

popisuji v poslední kapitole praktické části. Poslední možností je oslovení sponzorů a 

města o dotace, ovšem tento způsob se jeví jako nejméně pravděpodobný díky situaci, 

ve které se klub nachází. 

 Rok 2013 bude pro existenci klubu klíčový. Výsledky práce budou předány 

klubu a čas ukáže, jestli popsané návrhy využijí a budou mít ten správný efekt. Pro klub 

ovšem neznamená, že po úspěšném použití popsaných návrhů bude z nejhorší situace 

venku. Stojí totiž proti nevoli vlastního města, které by paradoxně mělo klubu pomáhat 

a podporovat ho při neziskové činnosti, která navíc cílí na děti a mládež.  
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Přepis důležitých úseků z rozhovorů s ředitelem provozu FC Háje 

Jižní Město Janem Horníkem 

 

Dne 7. března 2013 

Začal bych problematikou travnatého hřiště u Vás na Hájích. Jak se problém vyvíjel a 

jak vypadá současná situace s hřištěm? 

Jak to vypadá v současné době s hřištěm? Bledě. Nic nenasvědčuje tomu, že by se ledy 

měly prolomit, spíše naopak. V současné době vlastní část hřiště společnost Šachta & 

Partners, což je právnická společnost, kterou můžeš slýchávat často v médiích. 

Pracovala pro dopravní podnik bez soutěže za několik set miliónů. Právnická firma je 

jen záminka pro jednu z největších špinavých firem v Praze. Chtějí na našem území 

rozjet obrovský projekt za několik set miliónů a je jasné, že se toho nebudou chtít vzdát. 

Praha je prolezlá korupcí a toto je jen jeden z mnoha příkladů. 

A čí to byla chyba, že tento problém vůbec existuje? 

Samozřejmě Prahy. Jak ses mohl dočíst z naší historie, tak FC Háje v 80. letech působil 

na jiném místě a ne nad Hostivařskou přehradou. Ovšem kvůli výstavbě sídliště jsme 

ustoupili s ujištěním, že získáme jiné a lepší hřiště. Jak už asi víš, naplnění dohody 

trvalo skoro 15 let. Dostali jsme od města současné hřiště, ovšem nikdo nám neřekl, že 

hřiště je zatíženo restitucemi. Dozvíme se to o několik let později, kdy se o něj přihlásí 

majitel a MČ dělá mrtvého brouka. 

A měl majitel zájem na nějaké diskuzi či dohodě s klubem? 

Měl i neměl. Samozřejmě pozemek prodat chtěl, k čemu mu taky pozemek uprostřed 

hřiště byl, ovšem majitel chtěl za něj nehorázné peníze a s tím klub nemohl souhlasit. 

Od té doby hřiště vypadá tak, jak vypadá. Nakonec restituent prodal pozemek 

developerům. Nejspíš to bude ještě těžší získat hřiště zpět, než od bývalého restituenta.   

A neměla by MČ Praha 11 s tím něco dělat? Vždyť to byla právě ona, která tento 

problém zavinila? 
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To víš, že by měla, ale Rada městské části neměla zájem o vykoupení pozemku a 

zachování činnosti ve veřejném zájmu, a to i přes příslib, který však nedodržela, a 

znemožnila nám tak včas učinit další možné kroky k zachování hřiště pro obyvatele 

Jižního Města. 

Takže jste měli od MČ přislíbenou pomoc? 

Původně nám radnice Prahy 11 pomoc s dětmi přislíbila, ale od té doby se v jejím 

vedení vystřídaly už tři garnitury zastupitelů, takže je těžké se s někým domluvit, když za 

pár let ho nahradí jiní s odlišnými názory na věc. 

 

Dne 11. března 2013 

Zaměřil bych se teď na problematiku MČ Praha 11 s ní spojený projekt Dukla Praha, 

a.s., jelikož se právě kolem těchto dvou subjektů vše točí a základním problémem pro 

klub, je to tak? 

Řekl si to přesně. Všechny tyto kumulující problémy jsou výsledkem MČ Praha 11, 

Dukly Praha a jejího záměru zničit náš klub a namísto něj rozrůst Duklu a tím získat co 

největší počet dotací z města. Ano, i na úrovni neziskových organizací jde o velké 

peníze, o které bojují různí kmotři a korupčníci. 

Dočetl jsem se různé informace o projektu, kdo ho založil, jaké s ním měl a má záměry, 

ale o tom se teď moc nechci bavit, jelikož si informace mohu sehnat na internetu. Spíš 

mě zajímá, jak Vy vnímáte tento projekt a jak myslíte, že dopadne? 

Chtěl bych věřit tomu, že MČ Praha 11 časem najde kuráž a dojde k závěru, že společný 

projekt s Duklou Praha a.s. nenaplnil očekávání a stává se zátěží a je zapotřebí ho po 

čtyřech letech přehodnotit. Věřím v nutnost a možnost vzájemné spolupráce  s MČ 

Praha 11 ve prospěch zájmové činnosti obyvatel Jižního Města. Uděláme všechno pro 

to, aby se co nejdříve podpory spolkové činnosti na Jižním Městě, tolik potřebné pro 

harmonický rozvoj sídliště ze strany města, dočkaly i její vlastní děti. 

Zníte pozitivně. 

Musím znít pozitivně. V tomhle klubu jsem desítky let a vím, kolik práce dalo to tady 

vybudovat. Klub si vydobyl renomé jednoho z nejlepších mládežnických klubů v Praze a 
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byla by velká škoda to tu zavírat, kvůli zájmům z prostředí, které vůbec nerozumí pojmu 

sport a mládež. Já už jsem v důchodu, takže pro mě není důležitý plat, který v klubu 

pobírám, už jsem to mohl zabalit dříve. Chci aspoň kvůli svým vnukům, kteří v klubu 

hrají, zachovat tento tradiční klub a předat ho ve stavu, kdy budu vědět, že se věci 

posunuly správným směrem. 

Zatím to ovšem vypadá spíše opačně. Říkal jste, že klub má výpovědní lhůtu 

k 31. 3. 2013 k jednomu z parkovišť, ze kterého má klub velké příjmy, je to tak? 

Ano je to tak. MČ hledá různé způsoby jak klubu uškodit a tento je jeden z těch 

nejúčinnějších. Bez příjmů z parkoviště nebudeme schopni fungovat a zalepit tak díru 

v provozních nákladech. Zbývá nám ještě jedno parkoviště na Opatově, ovšem to je 

podstatně menší a to nás nezachrání. 

Jak budete tuto situaci řešit? 

Těžko říct, moc možností nemáme. Podniknu nějaké právní kroky, ale s nimi vedu už 

desítky sporů. Bere mi to hodně času a energie a v současné době i hodně peněz. 

Náklady na soudní výlohy jsou nemalé a ne vždy s nimi ten spor vyhraji. Především jsou 

ty spory zdlouhavé a my už mnoho času nemáme a kdo ví, jestli bychom vyhráli. Je 

možné, že klub převezme nový majitel a udělá si s ním, co chce, ale u toho už nebudu. Já 

stále ale doufám, že je tady nějaká naděje a přeji si, aby klub byl zachráněn a prožíval 

doby opět jako na přelomu tisíciletí, kdy zde hrála amfora, přicházeli noví hráči a klub 

si na sebe vydělával. 


