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Abstrakt 

Název: Rozdíly ve financování volejbalových klub� TJ �ervený Kostelec a VK Hronov 

Cíle:Hlavním cílem této práce je analyzovat a porovnat hospoda�ení volejbalového 

oddílu TJ �ervený Kostelec a volejbalového klubu VK Hronov. Z porovnání bych m�l 

zjistit nedostatky, kterým by se m�lo v�novat a následn� vytvo�it návrhy a doporu�ení 

na n�které z nich. 

Metody:V bakalá�ské práci jsem použil metodu popisné analýza dostupných materiál�

TJ �ervený Kostelec a VK Hronov  souvisejících s financováním klub�, dále rozhovory 

s p�edstaviteli jednotlivých klub� a nakonec komparaci rozpo�t� obou klub� v 

jednotlivých letech a zárove� i mezi sebou. 

Výsledky: Výsledkem této práce je zjišt�ní, že oba volejbalové kluby mají vyrovnané 

hospoda�ení bez žádných dluh�. Hlavními zdroji p�íjm� pro VK Hronov jsou 

sponzoring a m�sto Hronov. Hlavními zdroji p�íjm� pro TJ �ervený Kostelec oddíl 

volejbalu jsou m�sto �ervený Kostelec a �lenské p�ísp�vky. Nejv�tší nedostatek TJ 

�ervený Kostelec je sponzoring. Nejv�tší nedostatek VK Hronov je úzce zam��ené 

financování klubu. 

Klí�ová slova: sport, volejbal, finance, popisná analýza, komparativní analýza, TJ 

�ervený Kostelec oddíl volejbalu, VK Hronov 

  



Annotation 

Subject: Differences in financing the volleyball clubs TJ �ervenýKostelec a VK 

Hronov 

Objectives: The main objective of this bachelor thesis is to analyse and compare the 

management of the volleyball clubs TJ �ervenýKostelec and VK Hronov. I will try to 

discoverthe lack of economic activities and make suggestions on how to improve some 

of them. 

Methods: In the present thesis I applied the method of descriptive analysis to analyse 

the available financial documents and materials of the volleyball clubs TJ 

�ervenýKostelec a VK Hronov, and then I had discussions with the officials of both 

clubs. Finally, I performed thefinancialcomparison analysis of both clubs in particular 

years.

Results: The analysis showed that both volleyball clubs have the balanced economic 

activities without any debts. The main income of the club VK Hronov is formed by 

sponsors and the town of Hronov. The dominant income of the club TJ 

�ervenýKostelec represents also the town finances and membership contributions. The 

major deficit of VK Hronov is a narrowly oriented financing of the club. 

Keywords: sport, volleyball, financing, descriptive analysis, comparative analysis, TJ 
�ervenýKostelec - volleyball club, VK Hronov 
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1  ÚVOD 

 Sport obecn� je již více jak sto let vnímán ve�ejností jako d�ležitý prvek 

spole�nosti.K tomuto rozkv�tu sportu docházelo koncem devatenáctého století a 

za�átkem dvacátého století zakládáním r�zných spolk� a dnes je již sport jednou z 

nejrozší�en�jších aktivit na celém sv�t�. Obsahuje nejen prvky sportovní (fyzické), ale 

také kulturní a spole�enské, což zp�sobuje jeho oblibu a popularitu u široké ve�ejnosti. 

Za t�ch více než sto let se sport ut�íbil do t�ech oblastí - profesionální, amatérský a 

rekrea�ní. V profesionálním a amatérském sportu se lidé sdružují do organizací, ve 

kterých spolupracují na rozvoji sportu a sportovní �innosti. Mezi nej�ast�jší druhy 

organizací pat�í ob�anská sdružení, ve vrcholovém hokejovém prost�edí jsou to 

nap�íklad spole�nosti s ru�ením omezeným a ve vrcholovém fotbalovém prost�edí 

akciové spole�nosti. 

 Z médií je z�ejmé, že kolektivní sport v �eské republice není v posledních letech 

v porovnání se sv�tovou konkurencí, krom� hokeje, na velké úrovni. Proto je pot�eba, 

pokud chceme s tímto stavem n�co ud�lat, v�novat se problém�m, kterými sport trpí. 

Jako jednu z hlavních p�í�in sportovních neúsp�ch�vidím nedostate�né finan�ní 

možnosti. Aby mohl být sport úsp�šný, pot�ebuje mít dobré hrá�e. Aby byli hrá�i dob�í, 

pot�ebují mít kvalitní trenéry a zázemí . Aby byli trené�i kvalitní, pot�ebují mít motivaci 

proto se zlepšovat. Hlavním hnacím motorem je ur�it� láska ke sportu. Na úrovni 

malých a st�edních klub� �asto vykonávají funkci trenéra rodi�e z �ad d�tí, kte�í ovšem 

nemají pot�ebnou trenérskou kvalifikaci. V lepším p�ípad� se jim v�nují už trené�i, kte�í 

prošli trenérskými kurzy, ale jelikož za trénování nedostávají žádné finan�ní odm�ny, 

musí vyd�lávat jiným zp�sobem, a tím jim chybí pot�ebný �as ke kvalitní p�íprav�

trénink� a k vlastnímu zdokonalování. Nehled� na to, že v�tšina má rodinu, které se 

taktéž cht�jí v�novat. Kdyby se trenérstvím mohlo živit, myslím si, že by to ur�it�

pomohlo zlepšit sportovní úrove� v �eské republice. K tomu jsou, ale pot�eba finance, 

stejn� tak, jako jsou pot�eba pro kvalitní zázemí pro hrá�e. 

Ve volejbalovém prost�edí se pohybuji dev�t let. Zpo�átku jen jako hrá� TJ 

�ervený Kostelec oddílu volejbalu a VK Hronov,v posledních t�ech letech i jako trenér 

a od 2012 jako funkcioná� v t�lovýchovné jednot� v �erveném Kostelci. Díky tomu 

za�ínám mít náhled i do fungování a chodu sportovního oddílu. Nejvíce je pro m�

zarážející výše zmín�ná ochota trenér� ob�tovat sv�j volný �as a v�novat se naplno 

trénování mládeže bez nárok� na odm�ny. 
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V bakalá�ské práci bych se cht�l v�novatvolejbalovým klub�mTJ �ervený 

Kostelec a VK Hronov, které jsou pro m� volejbalovým domovem, a zlepšit jejich 

finan�ní možnosti. Pokud by kluby m�ly dostatek finan�ních prost�edk� nad rámec 

jejich pot�eb, mohly by postupn� p�istupovat k odm��ování trenérské �innosti, která je 

zatím velice nedocen�ná. 
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2  CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíl práce 

 Cílem této práce je porovnat hospoda�ením dvou volejbalových klub� na bázi 

ob�anského sdružení TJ �ervený Kostelec a VK Hronov. Zjistit jaké jsou rozdíly mezi 

nimi, �ím jsou zp�sobeny, který klub je na tom lépe, z �eho se od sebe mohoupou�it a 

navrhnout možnosti, jak jejich finan�ní situaci zlepšit. 

  

2.2 Úkoly práce  

� Shromáždit dostupné informace týkající se ob�anských sdružení a financování 

t�lovýchovných jednot a sportovních klub�

� Zorientovat se v problematice 

� Shromáždit veškerá data týkající se financování obou klub�

� Podrobit data popisné analýze 

� Porovnat hospoda�ení TJ �ervený Kostelec oddílu volejbalu s VK Hronov 

� Navrhnout možná �ešení pro zlepšení finan�ní situace u obou klub�
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3  TEORETICKÁ �ÁST 

 Na sektory v hospodá�ství každé zem� m�žeme nahlížet podle toho, jestli jsou 

orientovány na zisk nebo nejsou. Podle toho je rozlišujeme na ziskové nebo neziskové. 

Pro pot�eby problematiky této práce se budu v�novat pouze neziskovému sektoru. 

3.1  Neziskový sektor 

 Definice Helmuta, Anheiera (2005, str. 4) zní takto. "Neziskový sektor se skládá 

ze soukromých, dobrovolnických a neziskových organizací a asociací. M�žeme ho 

popsat jako soubor organizací a aktivit, které existují na trhu spole�n� se státními 

institucemi a ve�ejným sektorem na jedné stran� a klasickými ziskov� orientovanými 

spole�nostmi na stran� druhé."

  Boukal (2009, str. 10) definuje neziskový sektor jako "soubor subjekt�, které 

jsou zakládány s primárním cílem dosáhnout p�ímého užitku, který má v�tšinou 

charakter ve�ejné služby. Tyto subjekty nakládají majetkem financovaným vlastními 

zdroji, které pocházejí bu� od soukromých subjekt� (z�izovatel, další subjekty), nebo od 

ve�ejných subjekt� na základ� p�erozd�lovacích proces�. Možné je i použití cizích 

zdroj� (p�j�ek). Majetek je bu� majetkem daného neziskového subjektu, nebo z�stává v 

držení ve�ejného subjektu, pokud je jeho z�izovatelem."

 Neziskový sektor d�líme na: 

1. Neziskový ve�ejný sektor 

2. Neziskový soukromý sektor 

3.1.1 Neziskový ve�ejný sektor 

 Neziskový ve�ejný sektor, také nazývaný jako druhý sektor, se skládá ze 

subjekt�, které jsou tvo�eny s primárním cílem dosažení p�ímého užitku, a které jsou 

nazývány p�ísp�vkové organizace. Tyto organizace jsou vytvá�eny ve�ejnými subjekty, 

jako jsou nap�. státní orgány, kraje, obce, do kterých ve�ejné subjekty vkládají 

prost�edky bez o�ekávání zisku, protože jsou zainteresovány na daném užitku pro 

spole�nost. Majetek vložený do p�ísp�vkových organizací bývá nej�ast�ji ve vlastnictví 

z�izovacího ve�ejného subjektu. 
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3.1.2 Neziskový soukromý sektor 

 Neziskový soukromý sektor, ozna�ován jako t�etí sektor, je souborem subjekt�, 

které jsou zakládány rovn�ž za ú�elem p�ímého užitku, kterého nem�že být dosaženo 

ziskovým zp�sobem. Prost�edky jsou do tohoto sektoru vkládány soukromými subjekty, 

do kterých pat�í fyzické i právnické osoby. Subjekty p�sobící v neziskovém soukromém 

sektoru jsou ozna�ovány jako nestátní neziskové organizace (dále NNO). 

Nestátní neziskové organizace 

 Nestátní nezisková organizace (NNO) je definována jako: "Organizace 

nevytvá�ející zisk k p�erozd�lení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele." 

(Boukal 2009, str. 13) 

 Z této definice jasn� vyplývá, že NNO mohou zisk vytvá�et, ale musí být použit 

k rozvoji a pln�ní cíl� organice. Proto je pojem "neziskový" lehce zavád�jící. Pokud se 

podíváme do ciziny, tak americké ozna�ení t�chto organizací je "Non Profit 

Organisations (Not For Profit Organisations)". Spojení non-profit neboli not-for-profit 

bychom mohli p�eložit jako nikoli za ú�elem zisku. Ovšem ve spojení s organizacemi 

by to bylo spojení velice krkolomné. V zákon� o dani z p�íjm� je v této souvislosti 

uvád�n pojem " poplatníci, kte�í nejsou založeni nebo z�ízeni za ú�elem podnikání". Ale 

i toto spojení je velice dlouhé. Proto se používají pojmy, které nejsou úpln� p�esné, ale 

vystihují danou podstatu. Ú�etnictví používá pojem "nevýd�le�ný" a nejvíce rozší�ený 

pojem je práv� "neziskový".  

 Dále Boukal (2009, str.14) definuje NNO jako "Právnickou osobu založenou k 

poskytování obecn� prosp�šných služeb". Hlavní p�sobišt� t�chto organizací je v oblasti 

ochrany životního prost�edí, zdravotnictví, ochrany zví�at, t�lovýchovy a sportu atd. 

 Z Lukeš a Novotný (2008) vyplývá možnost NNO  poskytovat služby tam, kde 

stát bu
 nechce, nebo je neumí zprost�edkovat nebo je zprost�edkovává neefektivn�. 

 Jinými slovy se dá �íci, že NNO jsou zakládány tam, kde stát nechce nebo 

nem�že vypl�ovat prostor, který si spole�nost žádá, nejsou samofinancované, tudíž jsou 

jim dobrovoln� poskytovány zdroje ve�ejnými nebo soukromými subjekty a mohou 

vytvá�et zisk, který ale není prioritou a musí být investován zp�t do organizace. 

 Pro úplné dokreslení p�edstavy, kde se nachází NNO v národním hospodá�ství, 

sestavil Victor Pestoff schéma �len�ní národního hospodá�ství. Schéma �.1. 
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 V n�m je vyobrazeno propojení t�ech dvojic �len�ní hospodá�ského sektoru. Do 

dvojic proti sob� postavil slova významov� protich�dná. Ziskový a neziskový, ve�ejný a 

neve�ejný a formální a neformální. V modelu jsou hranice te�kovan�, což p�edstavuje 

ovliv�ování a prolínání jednotlivých sektor�. NNO jsou tedy na pr�niku všech 

zachycených sektor� a prostor pro jejich p�sobení je vymezen uvnit� trojúhelníku. 

(Hobza, Rekto�ík, 2006) 

Schéma�. 1: Pestoffovo �len�ní národního hospodá�ství 

Zdroj: (Hobza, Rekto�ík, 2006, s. 24) 

  

3.2 Klasifikace NNO 

 Nestátní neziskové organizace v �R d�líme podle právních norem jejich 

založení na: 

� ob�anská sdružení (OS) 

� nadace a nada�ní fondy 

� obecn� prosp�šné spole�nosti  

� církevní právnické osoby 

 Z tabulky �.1 je z�ejmé, že nejv�tší podíl z NNO mají ob�anská sdružení, a jak je 

vid�t z grafu �.2, tak jejich po�et rok od roku roste. 
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Tabulka �. 1: Po�et NNO k roku 2012

NNO OS Nadace Nada�ní 

fondy 

Obecn�

prosp�šné 

spole�nosti 

Evidované 

právnické 

osoby 

Celkem 

Celkem 77801 458 1278 2183 4348 86068 

Zdroj:Neziskovky.cz (upraveno autorem) 

Graf �.1:Vývoj po�tu OS v �R

Zdroj:Neziskovky.cz (upraveno autorem) 

Ob�anská sdružení 

 Zákon �. 83/1990 Sb. o sdružování ob�an� �íká, že každý ob�an má právo se 

svobodn� sdružovat, zakládat spolky, spole�nosti, hnutí, kluby a jiná ob�anská sdružení. 

Novotný (2004) se zmi�uje o založení OS. Pro registraci, kterou provádí ministerstvo 

vnitra, je pot�eba sepsat písemnou žádost a k ní doložit dv� kopie stanov. Žádost 

sepisuje p�ípravný výbor složený minimáln� ze t�í osob mající �eské ob�anství a 

alespo� jeden musí být plnoletý. Formát stanov není p�esn� daný a závisí na p�edm�tu 

�innosti a struktu�e zakládaného sdružení. Vždy by, ale m�ly obsahovat :

� Název sdružení (název musí obsahovat název „ob�anské sdružení“ nebo zkratku 

„o.s.“)

� Jeho sídlo

� Hlavní cíle �innosti

�
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� Orgány sdružení (valná hromada, výbor atd.), zp�sob ustanovení, stanovení 

orgán� a funkcioná��, oprávn�ných jednat jménem sdružení

� Práva a povinnosti �len� sdružení

� Zásady hospoda�ení

� Ustanovení o organiza�ních jednotkách (nap�. oddílech), pokud jsou z�ízeny a 

pokud budou jednat vlastním jménem 

� Podpisy �len� p�ípravného výboru

 (Novotný, 2004, s. 86) 

 Jelikož se ob�anská sdružení nezakládají za ú�elem provozovaní podnikatelské 

�innosti, nemusí se registrovat na finan�ním ú�adu. P�esto Boukal (2009) doporu�uje 

tuto registraci provést, nebo� se tím ob�anská sdružení mohou vyhnout zbyte�nému 

dohadování s výše zmín�nými ú�ady. Pro bezproblémové založení je také doporu�ováno 

využití služeb právníka. Nejvyšším orgánem je obvykle valná hromada (�lenská 

sch�ze), mezi jeho zasedáním �ídí chod organizace výbor obvykle v �ele s p�edsedou. 

Používá se ú�etnictví podvojné nebo je možné jednoduché pokud veškeré p�íjmy 

p�edešlého roku nep�esáhly hodnotu 3 000 000 K�. Ob�anské sdružení zaniká 

dobrovolným rozpušt�ním, slou�ením s jiným sdružením nebo pravomocným 

rozhodnutím ministerstva vnitra. Boukal (2009) 

 Takováto legislativní úprava OS bude platná pouze do 31.12.2013. Od 1.1.2014 

vejde v platnost novela ob�anského zákoníku � 89/2012 Sb., ve které je provedeno 

n�kolik zm�n týkajících OS. Jak budou zm�ny ovliv�ovat jednotlivá sdružení, bude 

záležet na dosavadních formách sdružení. Co bude pro všechna ob�anská sdružení 

stejné, je nahrazení pojmu ob�anské sdružení pojmem spolek. 

3.3 Klasifikace sportovních organizací 

 Jak již bylo �e�eno OS (do budoucna spolky) tvo�í majoritní v�tšinu v NNO a 

velké množství jich p�sobí v oblasti sportu. Proto zde m�žeme rozlišit n�kolik typ�

t�chto subjekt� podle v�cného hlediska. Pro lepší orientaci budou �azeny od nejv�tšího 

po�tu �lenského zastoupení. 

3.3.1 Zast�ešující sportovní asociace 

 Topinka a Stanjura (2001) vidí jako její znak neomezenou druhovost 

provázaných sport� a v oblasti dotací obvykle p�ímý vztah k p�íslušnému orgánu státní 

správy, jehož prost�ednictvím �erpá státní dotace ze státního rozpo�tu. Zast�ešující 

sportovní asociace má právní subjektivitu a m�že sdružovat více samostatných 
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sportovních asociací. Jako nejv�tší zast�ešující sportovní organizaci uvádí �áslavová 

(2009) �eský svaz t�lesné výchovy (�STV). Dále m�žeme zmínit �eský olympijský 

výbor (�OV), Orel, �eskou obec sokolskou, a sice malou, ale pro tuto práci d�ležitou 

Asociaci t�lovýchovných jednot a sportovních klub� (ATJSK), kam pat�í oddíl VK 

Hronov.Jeden z rozdíl� mezi �STV a ATJSK vidím v tom, že �STV sdružuje 

jednotlivé sportovní svazy, kdežto ATJSK sdružuje konkrétní sportovní kluby a 

t�lovýchovné jednoty. 

3.3.2 Samostatná sportovní asociace 

 Je druhým typem sportovní organizace a rovn�ž má právní subjektivitu. Pro ni 

ur�ujícím znakem je jedním sportem nebo jednou skupinou sport� omezená druhovost. 

Finan�ní prost�edky obvykle �erpá prost�ednictvím své zast�ešující organizace. Ke 

sponzor�m, klub�m a zahrani�ním partner�m vystupuje jako samostatný subjekt. Jako 

p�íklad m�žeme uvést �eský volejbalový svaz (�VS), který zast�ešuje pouze 

volejbalové oddíly, dotace �erpá prost�ednictvím �STV a generálním partnerem je 

pojiš�ovna Uniqa. 

3.3.3 Sportovní kluby a t�lovýchovné jednoty 

 Tento typ má taktéž právní subjektivitu a ve v�tšin� p�ípad� spojuje více sport�

a má p�ímou ekonomickou vazbu, jak na samostatné sportovní asociace, tak na 

zast�ešující sportovní asociace, díky kterým m�že práv� �erpat prost�edky ze státního 

rozpo�tu. Ve vztahu k ostatním ve�ejným rozpo�t�m už vystupuje samostatn�. 

3.3.4 Sportovní oddíly nebo odbory 

 "Základním znakem oddílu nebo odboru je provozování jednoho sportu �i jedné 

skupiny sport� a ekonomická a právní omezení definovaná obvykle mate�ským 

sportovním klubem. Naprostá v�tšina finan�ních prost�edk� je �erpána prost�ednictvím 

mate�ského sportovního klubu.“(Topinka, Stanjura, 2001, s.26)Sportovní odbory hlavn�

p�sobí v nezávodních sportech jako je horolezectví nebo turistika a to je odd�luje od 

sportovních oddíl�. 

 Do praxe bude tato hierarchie uvedena na p�íkladu volejbalového oddílu TJ 

�ervený Kostelec a VK Hronov. Oddíl volejbalu v �erveném Kostelci pat�í pod TJ 

�ervený Kostelec. Zast�ešující organizaci tvo�í �STV a samostatnou sportovní 

organizaci pak �VS. Volejbalový klub VK Hronov situaci trochu komplikuje. VK 

Hronov je samostatný klub, který vstoupil pod zast�ešující organizaci ATJSK. Skrze ni 

m�že �erpat státní dotace, ale v tom p�ípad� už nem�že být pod �STV. A jelikož �STV 
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zast�ešuje �VS, tak ani zde.To by hronovskému volejbalu bránilo ú�astnit se sout�ží, 

které �VS výhradn� organizuje. Tato nep�íjemnost byla do sezóny 2011/2012 �ešena 

p�ístupovou smlouvou, jež umož�ovala za ur�itých podmínek spolupráci ve výkonu 

volejbalu a jeho rozvoji na území �R."�VS se zavazuje umožnit klubu po dobu platnosti 

této smlouvy výkon všech práv a povinností ve stejném rozsahu jako mají ostatní 

�lenové �VS." (P�ístupová smlouva, 2011,Závazek �VS)  

a) Klub se zavazuje, že se bude �ídit p�edpisy FIVB, CEV, stanovami a ostatními 

vnit�ními p�edpisy �VS, a že bude respektovat a plnit rozhodnutí orgán� �VS. Tento 

závazek p�enese i do svých smluv s hrá�i. P�ípadnou škodu, která porušením p�edpis�

nebo rozhodnutí �VS vznikne, nahradí. Tím není dot�en výkon sankcí dle p�edpis� �VS.  

 b) Klub se zavazuje uvol�ovat nominované hrá�e na všechny reprezenta�ní akce 

v�etn� všech akcí spojených s reprezenta�ními povinnostmi a dlouhodobé herní 

p�ípravy družstev SCM-�VS dle požadavk� �VS, a to bez jakýchkoli kompenzací a 

náhrad.  

 c) Klub se zavazuje v zájmu zachování regulérnosti sout�že �ízené �VS zdržet se 

majetkového a osobního propojení �len� a vedení klubu (tj. zejména majitel� klubu, 

statutárních orgán�, �len� dozor�ích rad, trenér�, manažera klubu) s jiným klubem 

ú�astnícím se stejné sout�že.  

 d) Klub se zavazuje vystupováním svých �len�, funkcioná�� a hrá��

nepoškozovat dobré jméno �VS. (P�ístupová smlouva, 2011, Závazky klubu) 

  Pro sezónu 2012/2013 už �VS žádnou takovou smlouvu nevyžadoval. 

3.4 Financování sportovních klub� a TJ 

 "Sport se pohybuje na ose mezi soukromým a ve�ejným statkem, a proto do n�j 

mohou vstupovat organizace všech t�í existujících sektor� - ve�ejného, soukromého, 

ob�anského." (Slepi�ková, 2007, s. 70) 

 Aby mohla fungovat a plnit své cíle, musí každá nezisková organizace mít 

n�jaké finan�ní zdroje.Boukal (2009) se v�nuje financování NNO obecn� a rozd�luje 

zdroje financování na: 

o Ve�ejné financování 

o Financování z neve�ejných zdroj�

o Samofinancování 
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o Zahrani�ní dárci 

o Hazardní hry 

 Protože oba zkoumané subjekty jsou neziskové organizace p�sobící ve sportu, 

bude dále popsáno financování TJ a sportovních klub� (SK), kterému se v�nuje 

Novotný(2010) a dále bude postupováno podle jeho rozd�lení na:  

• Tradi�ní zdroje financování z hlavní �innosti 

• Zdroje financování z dopl�kových �inností 

• Speciální aktivity poskytující zdroje pro zabezpe�ení sportovního procesu 

  

 Ješt� než budou popsány jednotlivé �ásti financování, bude d�ležité objasnit, k 

jakým zm�nám došlo v roce 2011 a 2012 v oblasti financování sportu, konkrétn� p�i 

krachu Sazky a.s. a zm�n� loterijního zákona. 

Sazka a.s. 

V roce 1993 vznikla Sazka a.s., jejíž vlastníky byly zast�ešující organizace v �ele 

s nejv�tší �STV. P�vodce problém� zažíná v roce 2002, kdy se za�ala stav�t Sazka 

Arena (dnešní O2 Arena). Vlivem zadlužení na výstavbu areny a její neschopnosti na 

sebe vyd�lat, se v kv�tnu roku 2011 dostala Sazka a.s. do konkurzu a její vlastníky už 

nebyly zast�ešující organizace. Tímto krokem p�išel sport o veškeré finance, které 

vlivem vlastnictví Sazky a.s. sportovními zast�ešujícími organizacemi, tato sázková 

kancelá� do sportu dávala.Nejnov�jší informace jsou takové, že SAZKA sázková 

kancelá� a.s. navázala spolupráci s �OV, kdy se stala oficiálním partnerem �OV a za 

�ty�leté období spolupráce by m�la p�inést p�ibližn� 35 milión� korun. Nový generální 

�editel Sazky Robert Chvátal prohlásil, že už necht�jí prezentovat pr�švihy Sazky, ale 

její plány do budoucna a zárove� dodává, že cht�jí být t�sn� spojovány s �eským 

sportem. (Deník.cz,2013)  

Zm�na loterijního zákona 

 Od roku 2012, i p�es protesty sportovního prost�edí, které po krachu Sazky a.s. 

p�išlo o p�ímé finance z loterií do sportu, vešla v platnost novela zákona o loteriích a 

podobných hrách. Podle ní musí loterijní spole�nosti odvést 20% z rozdílu mezi 

vsazenými �ástkami a vyplacenými výhrami. Nejv�tší �ást t�chto výt�žk� pak p�ipadá 

obcím a sportovní prost�edí nedostane nap�ímo nic. Sportu se tak naskytla možnost 

žádat aspo� obce o p�ípadné navýšené �ástky, které by obcím díky novele m�ly p�ijít. K 
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neprosp�chu sportu obce na toto volání o pomoc nemusejí slyšet. Tento pro sportovce 

nep�íznivý stav by od roku 2014, pokud dojde ke schválení, m�la �ešit novela zákonu o 

loteriích a podobných hrách, která by sou�asný 20% odvod z výt�žk� rozd�lila na 15% 

a 5%, kdy t�ch 5% by m�lo jít konkrétn� p�ímo do sportu. (�eská televize, 2013) 

3.4.1 Tradi�ní zdroje financování 

3.4.1.1 �lenské p�ísp�vky 

�lenské p�ísp�vky m�žeme �lenit na t�i skupiny. Zápisné, �lenské a oddílové 

p�ísp�vky. Zápisné se platí pouze p�i vstupu �lena do TJ nebo klubu. �lenské p�ísp�vky 

se vybírají jedenkrát ro�n� jako jednoleté �lenství. Oddílové p�ísp�vky se nej�ast�ji 

platí jednou ro�n�, ale mohou se platit i jednou m�sí�n�. Výše p�ísp�vk� je dána podle 

druhu sportu, podle regionu, podle zast�ešující organizace a v TJ �asto i podle v�ku 

nebo podle úrovn� sout�že, kterou doty�ný hraje. 

3.4.1.2 Dary 

 Dary mohou mít podobu pen�žní i nepen�žní  a jsou poskytovány klubu bez 

nárok� na protislužbu. Tyto dary dávají �asto dlouholetí �lenové klubu, se kte�í mají s 

klubem hluboký osobní  vztah a dokonce se objevují dary formou záv�tí. 

3.4.1.3 Patronáty 

 Ty m�žeme najít zejména u velkých firem, které v�nují velkou sumu pen�z na 

podporu p�evážn� mládežnických družstev. V podmínkách �R je to �ešeno darovacím 

zákonem. 

3.4.1.5 P�ísp�vek od zast�ešující organizace 

 Do roku 2011, kdy byly zast�ešující organizace akcioná�i Sazky a.s., byl zisk ze 

Sazky a.s. hlavním zdrojem financí pro zast�ešující organizace. Zisk ze Sazky a.s. nebyl 

jediným zdrojem. Další finance mohly získávat organizace vlastní �inností. �STV a 

ATJSK p�erozd�lovali finance do svaz�, SK a TJ podle podobného klí�e.Základní 

rozd�lení bylo podle �len� a podle majetku, plus byly vypisovány dotace. Krize Sazky 

a.s. nakonec ovlivnila �STV tak, že se �STV dostala do velkých finan�ních dluh�, kdy 

ji hrozil bankrot a musela rozprodávat sv�j majetek. Dnešní situace je taková, že MŠMT 

a MF finan�n� pomáhají zast�ešujícím organizacím zmír�ovat dopady Sazky a.s., �STV 

se po zm�n� vedení dostalo z krize a za�íná být sob�sta�né. Na valné hromad� konané 

27.4.2013 by m�lo dojít k p�ejmenování �STV na �eskou unii sportu. (�eská televize, 

2013) 
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 Další možností, jak získat peníze od zast�ešujících organizací, jsou dotace ze 

sportovních svaz�, které zast�ešují jednotlivé sporty. Na p�íklad pro rok 2013 vypsal 

�eský volejbalový svaz dotaci na po�ádání mládežnických turnaj�. Na dotace od 

sportovních svaz� žádají jednotlivé kluby samostatn�. 

3.4.1.6Financování sportu z ve�ejných rozpo�t�

 Je možné konstatovat, že financování z ve�ejných rozpo�t� zabezpe�ují instituce 

státní správy (ministerstva) a samosprávy (kraje, m�sta, obce). Nejvyšším druhem 

ve�ejného rozpo�tu je státní rozpo�et, dalším typem ve�ejného rozpo�tu je rozpo�et 

kraje a nejnižším typem je rozpo�et m�sta nebo obce.  

Financování ze státní správy 

 Financování sportu v �R ze státní pokladny má na starosti Ministerstvo školství 

mládeže a t�lovýchovy (MŠMT). Stát poskytuje ob�anským sdružením dva typy dotací 

- investi�ní a neinvesti�ní. O investi�ní dotace mohou organizace žádat samy a na 

neinvesti�ní skrze zast�ešující organizace. Obecn� ale platilo, že státní p�ísp�vky na 

sport jsou rok od roku menší a menší,ale pro rok 2013 poslanci navýšili �ástku pen�z 

putujících do sportu o 800 milión� K�, kdy 300 milión� by podle poslance Mgr. Josefa 

Dobeše m�lo jít p�ímo na �innost TJ a SK. (Dobeš, 2013) 

 „O dotaci m�že žádat pouze platn� zaregistrované ob�anské sdružení s hlavní 

�inností v t�lovýchov� a sportu s p�sobností v minimáln� 10 - ti krajích �eské 

republiky a musí mít vypo�ádané závazky v��i státu. Systém funguje tak, že 

ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy (MŠMT) vypíše grantový program pro 

daný rok, který je zve�ejn�n na internetu. TJ a SK podávají žádosti na svoje zast�ešující 

organizace, které povedou první selekci a zašlou formulá� na MŠMT. Klí�em pro 

rozd�lení (alokaci) pen�z je evidovaná hodnota majetku a po�et �len� jednotlivých 

zast�ešujících organizací.“ (Novotný, 2010, s. 49) 

 Pro rok 2013, jak ukazuje tabulka �. 2, vyhlásilo MŠMT šest program� na 

podporu sportu. Neinvesti�ních je p�t a k nim se p�ipojil jeden program investi�ní. První 

dva neinvesti�ní programy pat�í do výdajového okruhu sportovní reprezentace, t�etí, 

�tvrtý a pátý program do výdajového okruhu všeobecná �innost. Investi�ní program se 

skládá ze dvou �ástí:  

1. Subtitul 133512: Materiáln� technická základna sportovních organizací 

2. Subtitul 133513: Materiáln� technická základna sportovní reprezentace 
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Tabulka �. 2: Programy na podporu sportu 2013

Programy 2013  Charakter  Uzáv�rka

Program I – Sportovní reprezentace 
�R

neinvestice 30.11.2012

Program II – Sportovn�
talentovaná mládež

neinvestice 30.11.2012

Program III – Všeobecná sportovní 
�innost

neinvestice 30.9.2012

Program IV – Údržba a provoz 
sportovních za�ízení

neinvestice 30.9.2012

Program V – Organizace sportu neinvestice 30.9.2012

Program 133510 – Podpora 
materiál. tech. základny sportu

investice 30.9.2012

Zdroj: MŠMT, 2012 

Financování ze samosprávy 

 Kraje 

 Na krajské dotace mohou TJ a SK žádat p�ímo. To znamená, že nemusí žádat 

p�es své zast�ešující organizace. Oba volejbalové kluby p�sobí v Královéhradeckém 

kraji, který má pro sportovce vypsanou dota�ní oblast volno�asové aktivity a sport. Na 

rok 2013 jsou realizovány tyto dota�ní programy: 

� Po�ádání významných sportovních akcí mládeže 

� Po�ádání masových t�lovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro 

všechny" 

� �innost sportovních st�edisek, sportovních center mládeže a st�edních 

škol s rozší�enou sportovní �inností 

� Podpora krajských reprezenta�ních výb�r� mládeže a reprezentace na 

republikových, evropských a celosv�tových sout�žích 

� Celoro�ní pravidelná sportovní �innost mládeže a osob se zdravotním 

postižením 

� Vzd�lávání trenér� a rozhod�ích 

� Podpora vrcholového a výkonnostního sportu 

(Královéhradecký kraj, 2012) 
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 M�sta 

 Financování sportu z m�stských financí pat�í v�tšinou mezivýznamné zdroje 

financování klub�. �asto dochází k situaci, kdy nejde o pen�žní prost�edky. K této 

situaci dochází hlavn� v menších m�stech a na vesnicích, kde dochází k v�cným 

poskytnutím materiálu na opravy sportovního za�ízení, pronajímání techniky na údržbu 

za�ízení (seka�ky,kultivátory). Další významnou pomocí bývá pronajímání sportovních 

prostor p�evážn� za symbolickou cenu. O tom, jak probíhá spolupráce, záleží hlavn� na 

vztazích TJ nebo SK a obecního zastupitelstva. Pro m�sta je podpora sportu p�ínosná z 

n�kolika hledisek. Sportovci propagují m�sta mimo hranice m�st, okres�, kraj�, ale 

mnohdy dochází k propagaci i za hranicemi státu. Juniorské volejbalistky z �erveného 

Kostelce nap�íklad jezdí na turnaj do Polska a naopak po�ádají turnaj O pohár Jest�ebích 

hor, kam p�ijížd�jí i polská družstva. Další p�ínos pro m�sta spo�ívá v �áste�né výchov�

mládeže, což snižuje trestnou �innost páchanou mládeží.  

 Financování a podpora sportu není pro m�sta jednotn� daná, a proto si m�sta 

vytvá�í svoje vlastní zp�soby, jak financovat a podporovat sport. Pro pot�eby této práce 

bude dále v�nována pozornost m�st�m �ervený Kostelec a Hronov. Jelikož u obou 

klub� tvo�í p�ísp�vky municipalit p�ibližn� 1/3 všech p�íjm�, bude vhodné p�iblížit 

financování sportu v obou m�stech podrobn�ji. 

�ervený Kostelec s 8535 obyvatelije malé m�sto na východ� �ech. Od roku 

1998 financuje sport prost�ednictvím fondu pro rozvoj sportu (FRS)."Fond je oprávn�n 

nabývat v souladu s obecn� závaznými právními p�edpisy jm�ní, které tvo�í veškeré 

dary, v�nování, p�ísp�vky a dotace od tuzemských i zahrani�ních fyzických a 

právnických osob, orgán� a spole�ností." (Statut fondu pro rozvoj sportu, 1998, �lánek 

5)P�ijaté prost�edky do fondujsou rozd�lovány spolk�m podle klí�e uvedeného v p�íloze 

�. 1. 

 Z rozhovor� s tajemníkem Ing. Petrem Fišerem vyšlo najevo, že tento klí� na 

p�erozd�lování prost�edk� je od roku 1998 v nezm�n�né podob�, a proto p�esn�

nevyhovuje sou�asné sportovní situaci ve m�st�. Lze tedy o�ekávat, že v nejbližších 

letech dojde ke zm�n� klí�e pro p�erozd�lování prost�edk�.Graf �. 2 lépe vykresluje 

situaci v p�erozd�lování, kdy modrou barvu mají oddíly TJ a �ervenou barvu p�edstavují 

ostatní oddíly m�sta. 
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 Tabulka �.3 ukazuje, kolik financí bylo z fondu poskytnuto do sportu a jaká to 

byla �ást celkových výdaj� m�sta. Rozdíl mezi plánovanými a skute�nými výdaji tvo�í 

do roku 2011 �ástky z výt�žk� z hracích automat� ve m�st�, pro rok 2012 z odvod� dle 

zákona o loteriích, a prost�edk� p�ijatých jako sponzoring od firmy SaarGummi 

�ervený Kostelec. Zvýšení plánovaných výdaj� na rok 2012 o 100 000 K� nebylo nijak 

závislé na zm�n� loterijního zákona. 

Graf �. 2: Klí� k p�erozd�lování prost�edk� v rámci FRS

Zdroj: Návrh rozd�lení prost�edk� FRS 2010 (upraveno autorem) 

Tabulka �. 3:Porovnání rozpo�tu m�sta �ervený Kostelec a výdaj� na sport 

Rok
Skute�né výdaje 

z FRS (K�)
Plánované výdaje z 

FRS (K�)
Celkové neinvesti�ní 

výdaje m�sta (K�)

%  
vyjád�eníneinvesti�níc

h výdaj� m�sta na 
sport

2008 1 347 500 1 100 000 83 554 010 1,6%

2009 1 657 221 1 100 000 86 497 143 1,9%

2010 1 312 460 1 100 000 90 216 607 1,5%

2011 1 220 000 1 100 000 95 510 523 1,3%

2012 1 630 000 1 200 000 83 612 330 1,9%

Zdroj:Ing. Petr Fišer, tajemník m�sta �ervený Kostelec (upraveno autorem)  
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 P�ímo z rozpo�tu m�sta je dále financován provoz a údržba sportovních za�ízení, 

která jsou v majetku m�sta – sportovní hala, sokolovna a ve�ejnosti voln� dostupná 

sportovišt� – d�tská h�išt�, víceú�elové h�išt� s um�lou trávou. Sportovní hala a 

sokolovna je navíc sportovním oddíl�m pronajímána za zvýhodn�nou cenu. 

 Hronov je s 6 328 obyvateli také malé m�sto vzdálené 10 km od �erveného 

Kostelce.M�sto financuje sport pomocí sportovní komise. Ta dostává peníze z 

m�stského rozpo�tu a pomocí klí�e je p�erozd�luje mezi oddíly. Oddíl, který chce žádat 

o finance z m�sta, musí být �lenem sportovní komise a musí splnit tyto požadavky: 

o Vyplnit tabulky 

o P�edložit seznam �len�

o P�edložit žádosti na mimo�ádné akce a na školení trenér� mládeže 

 Klí� k p�erozd�lování financí v rámci komise uvádím v p�íloze �. 2 a jeho 

princip je následující.(Pro lepší pochopení doplním v závorkách �ástky v korunách pro 

rok 2013) Celková �ástka (900 000), kterou m�sto komisi poskytne, je rozd�lena na t�i 

�ásti. �lenská základna, tréninkové jednotky a zápasy mládeže a reprezentace Hronova.  

�lenská základna (400 000) se d�lí na dosp�lé (150 000) a d�ti (250 000). 

Dosp�lí se ješt� rozd�lují podle toho, jestli aktivn� hrají sout�že nebo ne. �ástka je pak 

rozd�lena tak, že se se�tou po�ty �len� jednotlivých oddíl� v dané �ásti, vyd�lí se jimi 

�ástka ur�ená pro danou �ást, �ímž se dostane �ástka na jednoho �lena, která se 

vynásobí po�tem �len� v jednotlivých oddílech, a dostaneme �ástku pro oddíl na �leny. 

U dosp�lých je rozlišována aktivita tím, že aktivnímu �lenu je p�i�azována dvojnásobná 

�ástka než neaktivnímu.Na druhou stranu za �lena, který nemá trvalé bydlišt� ve m�st�

�i p�ilehlých obcích, musí oddíly vracet 100 K�. 

�ástka pro tréninkové jednotky a zápasy mládeže (300 000) je rozd�lena takto. 

Se�te se celkový po�et trénink� a zápas� od všech oddíl� a tímto sou�tem se vyd�lí 

celková �ástka (300 000). Dostaneme �ástku na jednu jednotku, která se pro tréninky 

násobí koeficientem 0,9 a pro zápasy koeficientem 1,1.Výsledné �ástky se op�t 

vynásobí po�ty u jednotlivých oddíl�. 

 Reprezentace m�sta Hronov (200 000) je hodnocena �ástkou 5000 K�pro 

zastoupení v krajských sout�žích a 10 000 K� v ligových sout�žích. 

 Celková výsledná �ástka pro oddíl pak vyjde ze sou�tu jednotlivých �ástí. 
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 Nevy�erpané finance slouží jako rezerva, která je použita pro žádosti na 

mimo�ádné akce a na školení trenér�. Ty jsou kontrolovány,zda se uskute�nily a 

následn� komise rozhodne, koho podpo�í v aktuálním roce b�hem podzimu.  

 Z tabulky �. 4 vyplývá, jaká �ástka byla od roku 2008 poskytována m�stem 

Hronov sportovní komisi pro p�erozd�lení. Je dobré si všimnout, že od roku 2010 se 

neinvesti�ní výdaje m�sta Hronov snižují, ale na výdaje pro sport to nemá vliv, ba 

dokonce se pro rok 2013 zvýšily. Místostarosta Hronova, Mgr. Josef Thér v rozhovoru 

uvedl, že na navýšení pro rok 2013 nemá žádný vliv zm�na loterijního zákona.  

Tabulka �. 4: Porovnání rozpo�t� m�sta Hronov a výdaj� na sport 

Rok
�ástka z m�sta pro 

komisi (K�)
Neinvesti�ní výdaje m�sta 

(K�)

%  
vyjád�eníneinvesti�ní 
výdaje m�sta komisi

2008 300 000 64 195 922 0,5%

2009 700 000 78 152 471 0,9%

2010 700 000 99 389 939 0,7%

2011 700 000 83 221 692 0,8%

2012 700 000 73 419 068 1,0%

2013 900 000 69 056 540 1,3%

Zdroj: Mgr. Josef Thér, místostarosta m�sta Hronov (upraveno autorem)  

  Hronov dále podporuje sport snížením nájm� pro oddíly v t�locvi�nách, 

provozuje zimní stadion, p�ispívá na sportovní akce, jako je b�h Hronov - Náchod a 

další sportovní aktivity, které nejdou p�es oddíly. 

 Systém financování sportu je na první pohled v obou m�stech odlišný. Jako 

nestranný sportovec musím �íci, že se mi více líbí klí� Hronova, protože je pro všechny 

oddíly stejný a zohled�uje �lenskou základnu, práci s mládeží i úrove� sout�ží, které se 

hrají. Na druhou stranu, jako volejbalista v �erveném Kostelci,jsem spokojený se 

systémem, který v �erveném Kostelci zatím funguje, protože z grafu �.2 jasn� vyplývá 

lepší postavení, které má TJ �ervený Kostelec, a tím pádem i oddíl volejbalu, oproti 

ostatním spolk�m ve FRS. Co bych hronovskému systému vytknul, jenezohled�ování 

nemovitého majetku, protože údržba nemovitého majetku pat�í k d�ležitým výdaj�m TJ 

a SK. Z tabulek �. 3 a �. 4vyplývá, že �ervený Kostelec se podílí na podpo�e 

sportovních oddíl� z rozpo�tu více než m�sto Hronov. 

3.4.1.5 Vstupné na sportovní akce 

 Vstupné pat�í mezi tradi�ní p�íjmy pen�žních zdroj�. Tyto p�íjmy využívají 

hlavn� kluby ledního hokeje a fotbalu, dále pak divácky atraktivní motoristické sporty. 
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Volejbalové, basketbalové a házenká�ské kluby až takovouto možnost p�íjm� moc 

nevyužívají. Výše ceny vstupenek se odvíjí od úrovn� sout�ží. Jelikož se výt�žek ze 

vstupného musí danit, je �asto u menších klub� využívána varianta dobrovolného 

vstupného, které da�ové zát�ži nepodléhá, protože se dostávají do kategorie dar�. V 

�erveném Kostelci se na volejbale nevybírá žádné vstupné. Hronovští volejbalisté �eší 

tuto variantu financování možností dobrovolného vstupného.  

3.4.1.6 Startovné 

 Startovné se nej�ast�ji využívá individuálních sportech nebo p�i turnajích, 

kterých se ú�astní i týmy. Výt�žek ze startovného slouží p�evážn� k pokrytí náklad� na 

po�ádání sportovní akce, které mohou nap�íklad být: 

� Pronájem prostor 

� V�cné dary 

� Zaplacení rozhod�ích 

3.4.1.7 Úroky z uložených vklad�

 Tento nevýrazný zdroj se p�esto v hospoda�ení TJ a sportovních klub� objevuje. 

V dnešní situaci jsou úroky b�žných ú�t� velice malé, a proto jsou p�íjmy nevýrazné. 

Oproti termínovaným vklad�m, kde jsou úroky vyšší, jsou b�žné ú�ty da�ov�

zvýhodn�ny. Pro kluby se objevuje nová možnost spo�it formou spo�icích ú�t�. 

3.4.2 Zdroje financování z dopl�kových �inností 

3.4.2.1 Sponzoring 

„Termín sponzorování používáme k získání práv p�i�len�ných nebo p�ímo 

spojovaných s produktem nebo akcí s cílem získat užitek z tohoto spojení.Sponzor pak 

používá tento vztah k dosažení svých propaga�ních cíl� nebo k podpo�e širších 

marketingových cíl�“ (Mullin, Hardy, Sutton ,2007, s. 315)

�áslavová (2009) o sponzoringu pojednává jako o specifickém prost�edku, 

kterým sportovní organizace získávají finan�ní prost�edky pro svoji rozsáhlou a 

mnoho�etnou �innost.

 Jedná se o takovou formu spolupráce, kdy podnikatelský subjekt požaduje od 

klubu za svou podporu ur�itou protislužbu. Touto protislužbou se myslí zejména 

reklama nebo-li zviditeln�ní sponzora, který považuje sponzoring za sou�ást své 

marketingové strategie. 



30 

 Sponzoringu by se kluby m�ly jako zdroji financování nejvíce v�novat. Je to v 

d�sledku toho, že nejv�tší �ást p�íjm� organizace v�tšinou tvo�í ve�ejné zdroje, ale 

spoléhat se na tyto zdroje není zrovna bezpe�né. Mohlo by dojít k situaci, kdy vlivem 

krize sníží stát, kraje nebo obce podporu NNO a tím i sportovním klub�m(Šediví, 

Medlíková, 2009). Tento krok by na kluby mohl mít fatální dopad, a proto je pot�eba se 

v�novat dopl�kovým �innostem, kde sponzoring je bezpochyby jednou z 

nejd�ležit�jších. 

3.4.2.2 Drobné klubové suvenýry, upomínkové p�edm�ty se symbolikou klubu 

 V �eském sportovním prost�edí je tato komer�ní aktivita využívána u 

nejpopulárn�jších sport� nebo u klub�, které hrají nejvyšší sout�že. Úsp�chy jsou 

založeny na dlouholeté tradici a úrovni sout�ží nebo též využívány p�i po�ádání velkých 

sportovních akcí jako mistrovství Evropy, mistrovství sv�ta �i po�ádání sv�tových 

pohár�. 

3.4.2.3 Nájemné z klubových sportovních za�ízení 

 Tato varianta je typická pro �eskou sportovní scénu, kdy 2/3 sportovních 

za�ízení jsou ve vlastnictví TJ a sportovních klub�. Da�ovou problematiku s 

pronajímáním sportovních za�ízení �asto ob�anská sdružení �eší zakládáním obchodní 

spole�nosti, která je pov��ena spravováním t�chto za�ízení. 

3.4.2.4 Klubové restaurace a ubytovací za�ízení 

 Tradi�ní aktivita v �R p�edstavovaná hlavn� Sokolem, kdy p�i výstavb�

sokoloven byly vy�le�ovány speciální prostory pro hospody a ubytovny. 

3.4.2.5 Výp�j�ky od �len� klub�

 Varianta, která není v �echách a na Morav� moc využívána. Novotný (2010) 

tvrdí o sokolských jednotách, že díky svému úspornému hospoda�ení mají na ú�tech 

zna�né z�statky, a p�i nízkých úrocích na bankovních ú�tech a p�i vysokýchúrocích 

nap�j�kách, je tato výpomoc a svépomoc zna�ným p�ínosem pro TJ. 

3.4.2.6 Bankovní p�j�ky 

 U bankovních subjekt� by díky majetku, který kluby vlastní, nem�l být s 

p�j�kami problém. Ale díky vysokému úro�ení se tomuto kroku kluby vyhýbají, 

nehled� na to, že p�i nesplacení p�j�ek hrozí exekuce majetku. Další problém m�že 

nastat, pokud zast�ešující organizace p�ijme takovou normu, která zcizení majetku 

nep�ipouští. V tom p�ípad� je pro TJ tém�� nemožné získat takovou výp�j�ku. 
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3.4.3  Speciální aktivity poskytující zdroje pro zabezpe�ení sportovního procesu 

 Zdrojem financí se stávají �isté výd�lky, které kluby získají p�i po�ádání 

sportovních i nesportovních aktivit jak pro �leny tak i ne�leny klub�. 

3.4.3.1 Nesportovní aktivity 

 Jsou aktivity, v nichž sport nebývá hlavní náplní akce. V �eských podmínkách to 

jsou hlavn� spole�enské akce jako tane�ní zábavy, plesy, diskotéky. Jak volejbalový 

oddíl TJ �ervený Kostelec, tak i VK Hronov každoro�n� po�ádají pro své p�íznivce 

plesy, kterých se ú�astní jak �lenové oddíl�, tak i ve�ejnost. 

3.4.3.2 Sportovní aktivity 

 Mezi sportovní aktivity se �adí sportovní kurzy, kdy se pro ne�leny klub�

organizují voln� p�ístupné akce. Po zaplacení poplatku jsou ú�astník�m poskytovány 

lekce, p�i nichž by se m�li nau�it základní dovednosti daného sportu. Mezi další aktivity 

m�žeme �adit tréninkové tábory, kterých se mohou ú�astnit jak �lenové, tak ne�lenové, 

ale p�evážn� mládež, �i prodej ob�erstvení �leny klubu. Prodej ob�erstvení se d�je p�i 

po�ádání r�zných akcí. Tento zp�sob získávání finan�ních prost�edk� je hojn� využíván 

v západní Evrop� a Skandinávii. 
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4  METODOLOGIE 

 V této bakalá�ské práci byly použity tyto konkrétní metody. Popisná analýza, 

rozhovor a komparativní analýza. 

4.1 Popisná analýza 

 Popisná analýza byla použita v teoretické �ásti p�i zpracování financování sportu 

prost�ednictvím m�st. 

 V analytické �ásti byla tato metoda použita pro zpracování a interpretaci 

dokument� volejbalového oddílu TJ �ervený Kostelec oddíl volejbalu a volejbalového 

klubu VK Hronov 

4.2Komparativní analýza 

 Komparativní analýza byla použita pro porovnávání dat z ú�etnictví v p�tiletém 

období u obou klub� samostatn�. 

 Následn� byly pro vzájemnou komparaci klub� vybrány takové položky, které se 

vyskytovaly v ú�etnictví obou klub�, a výrazn�jším zp�sobem ovliv�ovali hospoda�ení 

klubu. Pro komparaci byly vybrány tyto t�i položky výnos� a �ty�i položky náklad�: 

• �lenské p�ísp�vky 

• dary a sponzoring 

• p�ísp�vky z m�sta 

• nájmy 

• náklady na energie (elekt�ina, vodné + sto�né) 

• cestovné 

• rozhod�í 

 Komparace t�chto položek by mi m�la p�inést hlavní rozdíly ve financování 

klub�. 

4.3Rozhovor 

 Metoda rozhovoru byla v teoretické �ásti použita pro zjiš�ování informací k 

problematice financování sportu z m�st. P�i rozhovoru s tajemníkem �erveného 

Kostelce Ing. Petrem Fišerem bylo použito polostrukturovaného rozhovoru a s 

místostarostou m�sta Hronov Mgr. Josefem Thérem byl rovn�ž použit 

polostrukturovaný rozhovor. 
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 V analytické �ásti bylo použito polostrukturovaného rozhovoru s p�edstaviteli 

jednotlivých klub�, pro podrobné porozum�ní situace a dokonalého pochopení 

problematiky financování v jednotlivých klubech.  

 Rozhovory byly provád�ny s Petrem Šolínem, který má v klubu VK Hronov na 

starosti administrativní a ú�etní záležitosti. Informace o TJ �ervený Kostelec oddílu 

volejbalu jsem získával od Martiny M�dílkové, která je ú�etní TJ �ervený Kostelec, 

Ing. Martina Burdycha, který je p�edseda TJ �ervený Kostelec a místop�edseda oddílu 

volejbalu a Miroslava M�dílka, který je p�edseda oddílu volejbalu. Informace o 

Královéhradeckém kraji mi poskytla Mgr. Tá�a Šormová, která je �lenkou Rady 

Královéhradeckého kraje. 
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5  ANALYTICKÁ �ÁST 

5.1P�edstavení TJ �ervený Kostelec oddíl volejbalu 

 Volejbal se zde za�al hrát v rámci r�zných t�lovýchovných organizací, které 

tehdy ve m�st� p�sobily, nap�. Sokol, DTJ, Orel i další. Podle dochovaných dokument�

m�žeme považovat za za�átek organizovaného volejbalu v našem m�st� založení 

„Wolley-ballového kroužku“ z �ad �len� Sokola �ervený Kostelec dne 24. srpna 1928. 

Volejbalová družstva hrála utkání mezi sebou a také i s družstvy okolních obcí a m�st. 

Nešlo však ješt� o pravidelnou sout�ž. Po vzniku T�lovýchovné jednoty �ervený 

Kostelec se jedním z jejích oddíl� stal i volejbalový oddíl. To už volejbal hráli nejen 

muži, ale utvo�ilo se i družstvo žen a postupn� se p�idala i družstva mládeže. Všechna ta 

družstva hrála v pravidelných dlouhodobých sout�žích organizovaných 

�STV. Postupn� se zvyšoval po�et �len� oddílu, z nichž n�kte�í také absolvovali 

trenérské kurzy, a tím se zkvalit�ovala sportovní p�íprava hrá��. Projevilo se to v ú�asti 

družstev našeho volejbalového oddílu ve vyšších sout�žích, což zase pozitivn� ovlivnilo 

další rozvoj volejbalu ve m�st�. Volejbalový oddíl s200 �leny pat�í v sou�asnosti 

k nejv�tším oddíl�m nejen v T�lovýchovné jednot� �K,ale i v náchodském okrese, 

který zase pat�í mezi ty s nejrozvinut�jším volejbalem nejen v kraji. 

 Vlastní sportovní �innost oddílu p�edstavuje v sou�asnosti 4 družstva muž�, 4 

družstva žen a 4 družstva mládeže, která jsou zapojena do pravidelných dlouhodobých 

mistrovských sout�ží od okresních až po krajské, juniorky dokonce do 1. ligy a �eského 

poháru kadetek a juniorek. Dá se �íci, že si v nich vedou v�tšinou velmi dob�e. U 

dosp�lých bylo vrcholemvít�zství muž� v krajském p�eboru a ú�ast v kvalifikaci o 2. 

ligu v sout�žním období 2006-7. U žen je zatím tím nejv�tším úsp�chem 2. místo 

v krajském p�eboru v sout�žním období 2012-13. V krajském p�eboru si velmi dob�e 

vedou mladší i starší žákyn�.Starší ža�ky skon�ily na 4. míst� v kraji a mladší hrají 

finále o 1. - 4. místo. Dokonce i ti nejmenší minivolejbalisté hrají finálovou skupin o 

medaile. Mezi nejv�tší úsp�chy však pat�í 4. místo z Mistrovství �R žáky� v sezón�

2010-2011. Tentýž tým už od roku 2010 reprezentuje Kostelec v 1. lize juniorek. 

V sezón� 2012-2013 juniorky dosáhly op�t mnoha úsp�ch�, vyhrály celkov� 1. ligu a 

budou bojovat o postup do extraligy. A dalším úsp�chem je i výhra �eského poháru 

kadetek a juniorek v sezón� 2012/2013 , kde se setkaly s velice kvalitními soupe�i z celé 

�eské republiky. 
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 Už v teoretické �ásti jsem se zmínil o zast�ešující organizaci oddílu volejbalu, 

kterou je �STV, dále pod ní �VS a nejbližším TJ �ervený Kostelec. Volejbal se v 

letním období provozuje na volejbalových antukových kurtech, kde jsou t�i h�išt�, která 

jsou majetkem TJ �ervený Kostelec. V zimním období se volejbal p�esouvá do m�stské 

haly, sokolovny a t�locvi�ny ZŠ, kde je pro oddíly zvýhodn�ný pronájem. O �innosti 

oddílu volejbalu se rozhoduje na výro�ní �lenské sch�zi, kterou svolává p�edseda oddílu 

vždy ke konci února. Na výro�ní �lenské sch�zi se zhodnocuje p�edešlý rok a plánují 

aktivity na rok další. Jednou z nejd�ležit�jších �ástí je schvalování p�ísp�vk� na další 

rok. 

5.2  P�edstavení VK Hronov 

 Historie hronovského volejbalu sahá až do období 1. sv�tové války. Mezi dv�ma 

sv�tovými válkami dochází k velkému rozkv�tu volejbalu na území Hronova a 

p�ilehlých vesnic. Volejbal do Hronova p�inesli vysokoškoláci z Prahy kolem roku 

1926, kte�í s sebou p�inesli i pravidla. Hronovské družstvo muž� se v roce 1930 stalo 

p�eborníkem Jiráskovy sokolské župy podkrkonošské a od té doby se stali ješt�

sedmkrát mistry volejbalové župy. Významným úsp�chem bylo �tvrté místo na turnaji, 

kterého se zú�astnila p�ebornická družstva sokolských žup z celých �ech. 

 Nejv�tších úsp�ch� dosahuje hronovský volejbal až po 2. sv�tové válce, kdy 

oddíl dal dokonce extralize hrá�e Jaroslava Šolína a �eskoslovenské reprezentaci Karla 

Je�ábka.  

 V dnešní dob� má volejbalový oddíl kolem 150 �len�. Hronovský volejbal 

reprezentuje 11 tým�: 5 mužských, 4 ženské a 2 mládežnické.Týmy hrají sout�že od 

okresních až po ligové. Muži A díky postupu do 2. ligy v roce 2000 hrají tuto sout�ž až 

dodnes a umis�ují se pravideln� nap�edních p�í�kách. V letošní sezón� skon�ili na 5. 

míst�. Muži B a Ženy B hrají nejvyšší krajskou sout�ž. Nejv�tším úsp�chem 

v posledních letech je však A družstvo žen. Tento tým v sezón� 2010-2011 vyhrál 

krajský p�ebor a následn� postoupil do 2. ligy. V sezón� 2011-2012 se ženy v 2. lize 

umístily na 1. míst�, což byl obrovský úsp�ch. V letošní sezón� Hronov znovu obhájil 

vít�zství z minulého roku a skon�il na 1. míst�. Ženy se pokusí dokonce o postup do 1. 

ligy. Dnes tento tým pat�í mezi nejúsp�šn�jší týmy žen v celém Královéhradeckém 

kraji.  Žákovská družstva hrají krajský p�ebor. 

 Jak už bylo �e�eno v teoretické �ásti, hronovský volejbal pat�í pod zast�ešující 

organizaci ATJSK. Volejbal se provozuje v letní �ásti na dvou antukových h�ištích, 
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které má volejbal pronajatý od TJ Sokola Hronov za ro�ní �ástku 8000 K�. Poplatky za 

vodu a elekt�inu jsou jim ú�továny zvláš�. V zimní �ásti se trénuje a hraje v m�stské 

t�locvi�n�, kde se platí hodinový nájem, který je pro oddíly zvýhodn�ný.  

5.3 Hospoda�ení TJ �ervený Kostelec oddíl volejbalu 

 TJ �ervený Kostelec používá podvojné ú�etnictví. Ú�etnictví se v TJ �ervený 

Kostelec v�nuje placená osoba Martina M�dílková.Jelikož jednotlivé oddíly v TJ nemají 

právní subjektivitu, musí být všechny faktury a doklady vedené na TJ �ervený 

Kostelec, které pak ú�etní rozd�luje do jednotlivých ú�etních st�edisek. Díky tomu jsem 

získal výsledovky v posledních p�ti letech jenom za oddíl volejbalu.Základní d�lení je 

na výnosy a náklady. Výsledný souhrn pak p�edstavuje hospodá�ský výsledek. Výnosy i 

náklady dále rozd�luji na jednotlivé ú�ty, které se objevují v ú�etnictví. Pro lepší 

p�ehlednost a orientaci v problému uvádím grafy, ze kterých lze vy�íst �ástky a vývoj v 

jednotlivých letech, který je komentován. 

5.3.1 Výnosy 

5.3.1.1 �lenské p�ísp�vky 

Tabulka �. 5: Klí� pro vybírání �lenských p�ísp�vk� v TJ �ervený Kostelec oddílu 

volejbalu 

Rok Celkem vybráno 

(K�) 

Dosp�lí Žactvo Studenti 

2008 48 800 900 +200 300 500 + 200 

2009 74 150 1000 +200 500 500 + 200 

2010 70 850 1300 +200 700 1000 + 200 

2011 91 900 1300 +200 1000+50 1000 + 200 

2012 109 300 1300 +200 1000+50 1000 + 200 

Zdroj: Miroslav M�dílek, p�edseda TJ �ervený Kostelec oddíl volejbalu 

�lenské p�ísp�vky pat�í v kosteleckém oddíle k jednomu z hlavích zdroj�

financováníklubu. P�ísp�vky uvedené v ú�etnictví neodpovídají zkoumaným 

požadavk�, protože vybrané p�ísp�vky tam jsou vkládány zp�tn� a také se tam objevují 

�ástky, které jsou nap�íklad vybírány od �len� ú�astnících se dobrovolných akcí. Mezi 

takové akce pat�í soust�ed�ní, výjezdy na zajímavá utkání,jako jsou nap�íklad 
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zápasyreprezentace nebo zápasy �eských klub� ú�astnících se ligy mistr�. Z výše 

uvedených d�vod� jsem vytvo�il tabulku �. 5, kde je vid�t,jaké �ástky byly skute�n� v 

jednotlivých letech vybrány a jaký systém na vybírání kostelecký volejbal 

používá.�ástka za znaménkem plus ozna�uje �ástku, která se vybírá od aktivních hrá��

na licence. Celkov� vybrané �ástky taktéž nemusejí úpln� p�esn� korespondovat s 

realitou �len�, protože jak už se n�kdy stává, tak se nepoda�í vybrat p�ísp�vky úpln� od 

všech. Vzr�stající tendence vybrané �ástky odpovídá zvyšováním �ástky na jednotlivce. 

Výjimku tvo�í rok 2010, kdy byl mírný pokles. Tento pokles mi pomohla objasnit 

tabulka, viz p�íloha �. 3, kdy sice po�et �len� byl tém�� nezm�n�ný, ale znateln� se 

zm�nil jejich pom�r. Dosp�lých ubylo a d�tí p�ibylo, což zp�sobilo vybranou nižší 

�ástku. Rok 2012 ovlivnilo družstvo dívek, které se p�ehouplo p�es v�kovou hranici, a 

stalo se družstvem žen.  

5.3.1.2P�ísp�vky na �innost 

Tabulka �.6: P�ísp�vky na �innost 

2008 2009 2010 2011 2012 

Kraj 10 000 0 20 000 10 000 0 

SaarGummi 

Czech 

10 000 10 000 0 0 15 000 

M�sto 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 

Celkem 25 000 13 000 23 000 13 000 18 000 

Zdroj: Zprávy o hospoda�ení s prost�edky FRS v letech 2008-2012 

 Do p�ísp�vk� na �innost se �adí p�ísp�vky od m�sta, které nejdou p�es FRS, ale 

p�es fond kultury, který je poskytuje na �innost mládeže do 15-ti let. Podle tabulky �. 6 

se nejedná o nijak vysoké finan�ní �ástky, ale je to pravidelný zdroj financí, se kterým 

se m�že po�ítat. Další �ást p�ísp�vk� na �innost pochází od firmy SaarGummi Czech 

�ervený Kostelec. P�ed zahájením �innosti SaarGummi Czechna území �erveného 

Kostelec došlo k nepsané dohod� mezi m�stským ú�adem a firmou, kdy firmy p�islíbila 

každoro�ní podporu kultury a sportu v �erveném Kostelci. Ke cti firmy musím 

podotknout, že tuto dohodu dodržuje a každoro�n� finance na sport poskytuje. Výše 

p�ísp�vk� se odvíjí do úsp�šnosti firmy. Kam finance poputují, si firma ur�uje sama. Z 

tabulky �.6 jez�ejmé, že se v roce 2010 a 2011 se na volejbal nedostalo. V roce 2010 

dostali finance pouze fotbalisté a v roce 2011 fotbalisté, házenká�i a tenisté. V roce 

2012 byla volejbalu op�t podpora p�id�lena a po velice úsp�šné sezón� 2012/2013 
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ím, že i pro další rok se na volejbal dostane. Poslední �ást p�ísp�vk�

Na ty oddíl volejbalu žádá prost�ednictvím TJ �ervený Kostelec a jsou 

edevším dotace na �innost mládeže a v roce 2010 i na po�

lovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro všechny." Bohužel tyto dotace nelze 

pokládat za stabilní zdroj p�íjm�, i p�esto, že TJ �ervený Kostelec pravideln

všechny dostupné dotace Královéhradeckého kraje.D�vod, pro� v n

nebyly dotace poskytnuty, jsem zjistil z rozhovor� s Mgr. Tá�ou Šormovou, která 

� Královéhradeckého kraje. Nejv�tší problém vidí ve špatné situaci 

kam proudí nejv�tší množství financí a tím pádem je menší množství

granty a dotace, což se projeví i v oblasti sportu.

Provozní dotace

Dotace z fondu rozvoje sportu- TJ �K oddíl volejbalu 

�K st�ediska volejbalu (úprava autorem) 

Provozní dotace pocházejí pouze z FRS m�sta. Jsou to finance ur

Klesající tendence, kterou m�žeme pozorovat na grafu

�žky z výherních automat�. Rok 2011 zaznamenal mírný 

žky z automat�, díky nedo�erpaným prost�edk�m z p�edešlého roku, které 

�erpaly. Pom�rn� znatelný nár�st v roce 2012

�tu FRS m�stem o 100 000 K� a hlavn� zm�nou loterijního zákona, 

�išlo více finan�ních prost�edk�, které mohlo m�sto p�

vodního plánovaného rozpo�tu. Bude zajímavé sledovat rok 2013, kdy, podle 

od tajemníka �erveného Kostelce Ing. Petra Fišera, by z odvo
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Jak už bylo uvedeno v teoretické 
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�lo odhadem p�ijít mén� finan�ních prost�edk�

ylo uvedeno v teoretické �ásti, je pravd�podobné, že sou

kone�ným �ešením. 

�STV a �VS 

�STV  a �VS- TJ �K oddíl volejbalu 

Výsledovky TJ �K st�ediska volejbalu (úprava autorem)

vky ze zast�ešujících organizací se rok od roku snižují

íjmy klubu je tak menší. Každý rok se odvíjí od celkové �ástky, která je k rozd

�ní ekonomických problém� došlo v letech 2011-2012 po pá

hod s �STV, což nám graf �. 4 potvrzuje. V tomto

vlastníky Sazky a.s. nebyly zast�ešující organizace a navíc se minist�i Dobeš a Kalousek 

�STV. To m�lo za následek, že kluby a TJ nemohly žádat o dotac

�es svazy a to konkrétn� jenom p�es jeden vybraný. 

Fotbalovou asociaci �eské republiky. Do r. 2011 dotace na údržbu 

z MŠMT a dotace na �innost z ministerstva financí  a z již zmi

�i, kterým se p�erozd�lují finance v rámci �STV, došlo v roce 200

k takto znatelnému nár�stu financí na údržbu. Výše dotacese odvíjí od výsledk

edešlém roce. V roce 2008 došlo k velké investici do zavlažovacího systému, která

 v roce 2009 zohledn�na v dotacích. Dotace na �innost na

�lovýchovné služby
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Graf �. 5: Tržby za t�lovýchovné služby- TJ �K oddíl volejbalu 

Zdroj:Výsledovky TJ �K st�ediska volejbalu (úprava autorem) 

 Mezi zdroje, které lze za�adit do této �ásti p�íjm�, se �adí p�ísp�vky od 

zam�stnavatele na d�ti zam�stnanc�, nap�íklad na soust�ed�ní. Tyto p�ísp�vky �erpají 

zam�stnanci firem TycoElectronics EC Trutnov s.r.o., �eská poštas.p. nebo nap�íklad  

Jiráskova gymnázia v Náchod�. Další složkou této �ásti p�íjm� je startovné na turnaje 

po�ádané oddílem. Oddíl po�ádá b�hem roku n�kolik turnaj�. Pro registrované hrá�e 

m�žu jmenovat "O pohár Jest�ebích hor," kterého se ú�astní mládežnické týmy nejen z 

celé �eské republiky, ale p�ijíždí i polská družstva. Zde se jedná o halový turnaj. Jako 

zástupce antukových turnaj� nap�íklad "Popcornový turnaj“ rovn�ž po�ádaný pro 

mládeža „Letní turnaj“ pro družstva dosp�lých hrajících krajský p�ebor. Pro ve�ejnost je 

dvakrát ro�n� po�ádaný antukový "Turnaj neregistrovaných." Turnaj se po�ádá už 

dvacet let a letos na ja�e bude jubilejní �ty�icátý ro�ník. Ú�astní se ho p�edevším 

družstva z Královéhradeckého kraje, ale zaznamenali jsme už i družstva p�ijížd�jící z 

Prahy a Polska. V hale se po�ádá turnaj pro ve�ejnost, který nese název "Dlouhá noc." 

Dalšími aktivitami jsou sportovní akce nevolejbalového typu pro širokou ve�ejnost - 

turnaje v badmintonu, v líném tenisu nebo v nohejbalu. Vysoký finan�ní nár�st p�íjm�, 

který ukazuje graf �. 5, v roce 2011 byl zp�soben prodejem t�í hrá�ek do mládežnických  

extraligových týmu. 
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5.3.1.6  Tržby za reklamní služby

Graf �. 6: Tržby za reklamní služby

Zdroj:Výsledovky TJ �K st

 Reklamní služby neboli sponzoring je složitý zdroj p

kluby.Klub se této �innosti v

u�í, jak se této �innosti v�

pom�rn� zajímavé finan�

to byla �ástka �ty�ikrát menší. To sv

spolupráci se sponzory. 

p�edevším zviditeln�ní sponzora. Klub disponuje volejbalovými kurty

možností pro umíst�ní reklamního transparentu. Problémem v tomto sm

fakt, že kurty jsou v provozu pouze v letním období

které oddíl nabízí, je umíst

jednotlivá utkání a turnaje, které pravideln

výv�sní sk�í�ce ve m�st�

Další zdroj, který je za�azen do reklamní služby vychází ze situace, kdy 

sponzorovi jsou nabízeny výše zmín

finan�ní prost�edky poskytne. V tom p

Další situací, která nastává

internetových služeb, který 

fi p�ipojení vznikla dohoda, kdy za bezplatné užívání in

volejbalových kurtech a v hale bude poskytnuta rekl
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ržby za reklamní služby

6: Tržby za reklamní služby- TJ �K oddíl volejbalu 

�K st�ediska volejbalu (úprava autorem) 

í služby neboli sponzoring je složitý zdroj p�íjm�, 

�innosti v�nuje teprve od roku 2009 a dalo by se �

�innosti v�novat. Z grafu �. 6 m�žeme odvodit, že klub je schopný získat 

 zajímavé finan�ní prost�edky jako v roce 2011. Na druhou stranu v roce 2012 

� �ikrát menší. To sv�d�í o absenci plánu na udržení a dlouhodobé 

spolupráci se sponzory. Co m�že kostelecký volejbal nabídnout jako protislužbu, 

�ní sponzora. Klub disponuje volejbalovými kurty

�ní reklamního transparentu. Problémem v tomto sm

fakt, že kurty jsou v provozu pouze v letním období od kv�tna do �íjna. 

které oddíl nabízí, je umíst�ní sponzora na webových stránkách a na po

jednotlivá utkání a turnaje, které pravideln� umís�uje na webové stránky m

�st� a na dalších místech (nap�. výkladních sk�

Další zdroj, který je za�azen do reklamní služby vychází ze situace, kdy 

sponzorovi jsou nabízeny výše zmín�né protislužby, které nakonec odmítne, ale p

edky poskytne. V tom p�ípad� by to m�lo být zahrnuto do kategorie dar

, která nastává, je opa�ná než p�edchozí zmi�ovaná.

internetových služeb, který za poplatek z�ídil na volejbalových kurtech a v hale free wi

ipojení vznikla dohoda, kdy za bezplatné užívání internetového p

volejbalových kurtech a v hale bude poskytnuta reklama jak na kurtech
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� �, který �eší všechny 

nuje teprve od roku 2009 a dalo by se �íct, že se teprve 

žeme odvodit, že klub je schopný získat 

uhou stranu v roce 2012 

í o absenci plánu na udržení a dlouhodobé 

že kostelecký volejbal nabídnout jako protislužbu, je 

ní sponzora. Klub disponuje volejbalovými kurty, kde je dostatek 

ní reklamního transparentu. Problémem v tomto sm�ru m�že být 

�íjna. Další možností, 

ní sponzora na webových stránkách a na pozvánkách na 

uje na webové stránky m�sta, ve své 

. výkladních sk�íních obchod�). 

azen do reklamní služby vychází ze situace, kdy potenciálnímu 

né protislužby, které nakonec odmítne, ale p�esto 

lo být zahrnuto do kategorie dar�. 

�ovaná. Sposkytovatelem 

ídil na volejbalových kurtech a v hale free wi-

ipojení vznikla dohoda, kdy za bezplatné užívání internetového p�ipojení na 

ama jak na kurtech, tak i na webu. 
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5.3.1.7  Ostatní tržby 

Do této složky p�

ú�etnictví. V roce 2008 

majetku, kdy se prodával dopravní prost

sem pat�í dotace MŠMT 

rekonstrukce zavlažovacího sys

pronájem t�lovýchovných prostor. Volejbal pronajímá volejbalov

"Vikariátního volejbalového turnaje" za symbolickou

5.3.2 Náklady 

V této �ásti se budu v

spojeny.  

5.3.2.1 Sportovní materiál

Graf �. 7: Náklady na sportovní materiál

Zdroj: Výsledovky TJ �K st

 Podle grafu �. 7 

financí. Do této kategorie pat

posilovacích a balan�ních pom

�inky. Nár�st v roce 2010 

roce 2011 se uskute�nil v�
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Do této složky p�íjm� zahrnuji takové p�íjmy, které se neobjevují pravideln

etnictví. V roce 2008 m�žu do této složky zahrnout tržby z prodeje dlouhodo

majetku, kdy se prodával dopravní prost�edek na dojížd�ní na zápasy Škoda 1203. Dále 

MŠMT na údržbu rovn�ž v roce 2008. Na dotaci bylo žádáno z d

rekonstrukce zavlažovacího systému. Od roku 2011 jsou inkasovány také prost

lovýchovných prostor. Volejbal pronajímá volejbalové kurty organizátorovi 

"Vikariátního volejbalového turnaje" za symbolickou cenu 300 K�.

�ásti se budu v�novat p�evážn� nejv�tším položkám, které jsou s náklady 

portovní materiál

. 7: Náklady na sportovní materiál- TJ �K oddíl volejbalu 

Výsledovky TJ �K st�ediska volejbalu (úprava autorem) 

na nákup sportovního materiálu vynakládá oddíl každ

Do této kategorie pat�í hlavn� nákup mí��, dres�, sportovních tašek, ale i 

�ních pom�cek, jako jsou p�ekážky, medicinbaly, overbally nebo 

st v roce 2010 a 2012 je zp�soben v�tším nákupem volejbalových mí

�nil v�tší nákup dres�.
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íjmy, které se neobjevují pravideln� v 

žu do této složky zahrnout tržby z prodeje dlouhodobého 

ní na zápasy Škoda 1203. Dále 

ž v roce 2008. Na dotaci bylo žádáno z d�vodu 

tému. Od roku 2011 jsou inkasovány také prost�edky za 

lovýchovných prostor. Volejbal pronajímá volejbalové kurty organizátorovi 

tším položkám, které jsou s náklady 

na nákup sportovního materiálu vynakládá oddíl každý rok více 

�, sportovních tašek, ale i 

ekážky, medicinbaly, overbally nebo 

tším nákupem volejbalových mí��. V 
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5.3.2.2  Údržba nemovitého majetku 

Graf �. 8: Náklady na údržba nemovitého majetku- TJ �K oddíl volejbalu 

Zdroj:Výsledovky TJ �K st�ediska volejbalu (úprava autorem)  

 Oddíl volejbalu v �erveném Kostelci pa�í k t�m klub�m, které každoro�n�

vynakládají menší �ástky na nejnutn�jší opravy a jednou za �as, p�i našet�ení dostate�né 

�ástky, provedou n�jakou v�tší investici. Jak ukazuje grafu �.8,tak takovou v�tší 

investicí byla v roce 2008 již výše zmi�ovaná oprava zavlažovacího systému. V roce 

2011 byly zvýšené náklady na opravy zp�sobené zápisem šaten do katastru nemovitostí, 

na které bylo nutné nechat vytvo�it projektovou dokumentaci. Do materiálu na opravy a 

údržbu nemovitého majetku se �adí nákup antuky, vápna používaného pro vytvá�ení �ar 

na antukových h�ištích, barev pro každoro�ní udržovaní lavi�ek, k�l�, zábradlí nebo 

plot�. Nejv�tší investice do materiálu prob�hly v roce 2008 a 2010. Pro rok 2008 bylo 

specifické nakoupení antuky do zásob a pro rok 2010 nákup materiálu na opravu sprch, 

které se opravovaly svépomocí. Pro rok 2013/2014 je plánovaná velká rekonstrukce 

šaten, na kterou bude pot�eba zna�ných finan�ních prost�edk�. 

5.3.2.3  Spot�eba elekt�iny, vody a plynu 

 Spot�ebu t�chto t�í komodit, které jsou zpracovány v grafu �. 9, ovliv�uje 

n�kolik faktor�. Mezi nejd�ležit�jší bych �adil po�así, které nejvíce p�sobí na 

návšt�vnost kurt�. Zde panuje p�ímá úm�rnost. �ím lepší po�así, tím více sportovc�

p�ichází,a tím je v�tší spot�eba. V�tší nár�st spot�eby vody, v roce 2009 p�ikládám k 

po�ízení automatického zavlažovacího sytému v roce 2008, kdy v následující roce bylo 

pot�ebavyzkoumat ideální nastavení, což se podepsalo na zvýšené spot�eb�. Z grafu �.9 
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m�žeme vyvodit, že se to poda�ilo a v následujícím roce byla spot�eba vody tém��

polovi�ní. Lehké navýšení v roce 2011 a 2012 p�i�azuji rekonstrukci sprch v roce 2010, 

která zap�í�inila vyšší používaní sprch, a tím se zvedla jak spot�eba vody tak i plynu, 

kterým se voda oh�ívá. D�vodzvyšujících se výdaje na elektrickou energii vidím hlavn�

v každoro�ním nár�stu cen ze strany dodavatel�. 

Graf �. 9: Spot�eba vody, elekt�iny a plynu- TJ �K oddíl volejbalu 

Zdroj :Výsledovky TJ �K st�ediska volejbalu (úprava autorem) 

5.3.2.4  Ostatní materiál 

 Do náklad� na ostatní materiál pat�í nákup kancelá�ských pot�eb nebo nap�íklad 

nákup elektrospot�ebi��, které je pot�eba �as od �asu vym�nit. Mezi takové 

elektrospot�ebi�e pat�í rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba nebo lednice. 

5.3.2.5  Cestovné  

 Náklady na cestovné jsou vypláceny za použití vlastních automobil� �len�

oddílu na cesty na zápasy �i turnaje. Výjime�n� se využívá ve�ejné hromadné dopravy. 

Nár�st náklad� ukazující graf �. 10 v roce 2009 byl zp�soben p�edevším v�tším po�tem 

mládežnických družstev, které dojížd�ly na pravidelné zápasy. Nejv�tší nár�st v roce 

2012 byl zp�soben �ast�jšími výjezdy p�edevším mládežnických týmu na turnaje, které 

nebyly zahrnovány v pravidelných sout�žích, tudíž nejsou zaspány v tabulce v p�íloze �. 

3. Kdy nap�íklad v rámci �eského poháru kadetek se projížd�la tém�� celá �eská 

republika. Dalším d�vodem nár�stu pro rok 2012 bylo vycestování kadetek na 

mezinárodní turnaj do polské Lodže v zá�í 2012 a v lednu 2012 p�ijaly pozvánku na 
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mezinárodní turnaj v polském

Belgie. 

Graf �.10: Náklady na cestovné

Zdroj:Výsledovky TJ �K st

5.3.2.6Nájmy t�lovýchovných za

Graf �. 11: Náklady na nájmy t

Zdroj:Výsledovky TJ �K st

Protože klub vlastní prostory 

zimních m�sících p�esou

nájem. Nár�st v roce 2012, který ukazuje graf 

hodinových nájm� vlastníkem sportovní haly, tedy m
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mezinárodní turnaj v polskémPiatku, kde se nap�íklad utkaly s reprezentací B

Náklady na cestovné- TJ �K oddíl volejbalu 

�K st�ediska volejbalu (úprava autorem)  

�lovýchovných za�ízení 

11: Náklady na nájmy t�lovýchovných za�ízení- TJ �K oddíl volejbalu

�K st�ediska volejbalu (úprava autorem) 

Protože klub vlastní prostory pouze pro �innost v letních m�

�esouvat s tréninky, zápasy a turnaje do hal a t�

st v roce 2012, který ukazuje graf �. 11, byl zp�

� vlastníkem sportovní haly, tedy m�stem �ervený Kostelec.
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s reprezentací B�loruska �í 

K oddíl volejbalu

innost v letních m�sících, musí se v 

a t�locvi�en, kde platí 

byl zp�soben zdražením 

�ervený Kostelec.
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5.3.2.7  T�lovýchovné služby

Graf �. 12: Náklady na t�

Zdroj:Výsledovky TJ �K st

Do náklad� na t�lovýchovné služby se nap

hostování. Je zajímavé,

základy. Je to z toho d�

registra�ních pr�kaz� �

hrá��m nastupovat v sout�

5.3.2.8  Ubytování, stravování a dopravní náklady

Graf �. 13: Ubytovací, stravovací a dopravní náklady

Zdroj: Výsledovky TJ �K st
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lovýchovné služby

na t�lovýchovné služby�����������	
���
���
�

�K st�ediska volejbalu (úprava autorem) 

� na t�lovýchovné služby se nap�íklad �adí platby za licence, p

že data v grafu �. 12 p�esn� korespondují s vývojem 

d�vodu, že nejv�tší náklady jsou spojeny s

�eskému volejbalovému svazu, které umož�

m nastupovat v sout�žích po�ádané �VS.

ytování, stravování a dopravní náklady

13: Ubytovací, stravovací a dopravní náklady- TJ �K oddíl volejbalu

Výsledovky TJ �K st�ediska volejbalu (úprava autorem) 
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adí platby za licence, p�estupy, 

 korespondují s vývojem �lenské 

placením licencí a 

eskému volejbalovému svazu, které umož�ují jednotlivým 

K oddíl volejbalu
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Jak ukazuje graf �

Proto bude podrobn� rozepsána rok od rok

soust�ed�ní,které prob�hl

náklady na soust�ed�ní p�

roce 2009 se za�al po�ádat již zmi

uvedeny náklady na ubytování pro ú

ubytováním a stravováním kosteleckých družstev na t

až od roku 2011. Pro rok 2009 byl specifický ješt

autobus na zápas ligy mistr

soust�ed�ní a kone�nou �

2012 zmizely náklady na po

�ervený Kostelec v tomto roce oslavoval 650 let od z

finance z euroregionu Glacensis. 

kdy turnaj po�ádali ti samí lidé z oddílu volejbalu, ale kv

vše fakturováno p�es m�sto a ne p

5.3.2.9  Ostatní služby 

Graf �. 14: Náklady na ostatní služby

Zdroj:Výsledovky TJ �K st

V ostatních službách se nachází poplatky za softwar

ú�etnictví. Navýšení náklad

na vylepování plakát� informujících o konání volejbalových zápas

navýšení náklad� z d�vodu nainstalováni webové kamery, která umož

zápas� z internetových stránek.
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Jak ukazuje graf �. 13, je tato položka pom�rn� složitá a jsou v ní velké výk

� rozepsána rok od roku. V roce 2008 tvo�í celou �

�hlo ve m�st� Rumburk. V roce 2009 - 2011 nebyly hrazeny 

� �ní p�es ú�etnictví TJ, ale každý ú�astník si je hradil samostatn

�al po�ádat již zmi�ovaný turnaj "O pohár Jest�ebích hor," kde jsou 

uvedeny náklady na ubytování pro ú�astnící se družstva. Další náklady jsou spojené s 

ubytováním a stravováním kosteleckých družstev na turnajích. Tyto náklady se objevují 

Pro rok 2009 byl specifický ješt� jeden náklad a to bylo na pronajatý 

zápas ligy mistr� v Prost�jov�. V roce 2012 tvo�í nejv�tší �

�nou �ástku pak upravují náklady na ubytování na turnajíc

2012 zmizely náklady na po�ádání turnaje "O pohár Jest�ebích hor," p�

ervený Kostelec v tomto roce oslavoval 650 let od založení, a poda�

finance z euroregionu Glacensis. �ást z nich byla v�novaná práv� na zmi

ádali ti samí lidé z oddílu volejbalu, ale kv�li uvedené dotaci muselo být 

� �sto a ne p�es TJ.

. 14: Náklady na ostatní služby- TJ �K oddíl volejbalu 

�K st�ediska volejbalu (úprava autorem) 

V ostatních službách se nachází poplatky za software, který je používaný na 

etnictví. Navýšení náklad�, ukazující graf �.14, od roku 2010 je zp�

� informujících o konání volejbalových zápas�

� �vodu nainstalováni webové kamery, která umož

 z internetových stránek.
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 složitá a jsou v ní velké výkyvy. 

�í celou �ástku náklady na 

2011 nebyly hrazeny 

astník si je hradil samostatn�. V 

�ebích hor," kde jsou 

Další náklady jsou spojené s 

Tyto náklady se objevují 

 jeden náklad a to bylo na pronajatý 

�tší �ást náklad� op�t 

ástku pak upravují náklady na ubytování na turnajích. V roce 

ebích hor," p�estože se konal. 

í, a poda�ilo se mu získat 

� na zmi�ovaný turnaj, 

li uvedené dotaci muselo být 

V ostatních službách se nachází poplatky za software, který je používaný na 

od roku 2010 je zp�sobeno poplatky 

 informujících o konání volejbalových zápas�. Pro rok 2012 je 

vodu nainstalováni webové kamery, která umož�uje sledování 

�$"�"�1�$�����



5.3.2.10  Ostatní jiné náklady

Graf �.15: Ostatní jiné náklady

Zdroj:Výsledovky TJ �K st

Celou kategorii ostatní jiné náklady tvo

rozhod�ím. Kolik se ro� �

�ástkách by m�l být závislý na tabulce. v p

sout�ží, které se hrají, ale závislý na tabulce není. Ro

maximální �ástky si mohou za

Takže �ástky, které jsou vypláceny v závislosti

a odkud p�ijedou. Pokud jsou to domácí rozhod

cestovné a �astokrát si ani ne

nárok. Proto je každý rok

5.3.2.11  Zbylé náklady

Do poslední �ásti bych za

neobjevují se pravideln�

na chod oddílu. Nejprve ojedin

dojít k jejímu odepsání, protože 

nedostane, to se d�je až p

movitého majetku ve form

systému, �i drobné pokuty za nedodržení podmínek v sout

náklad� pat�í výkony spoj�

�adí odvoz odpadu a sto�
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né náklady

15: Ostatní jiné náklady- TJ �K oddíl volejbalu 

�K st�ediska volejbalu (úprava autorem)  

Celou kategorii ostatní jiné náklady tvo�í �ástky, které jsou vypláceny 

Kolik se ro�n� vyplatí rozhod�ím, ukazuje graf �. 15.Rozdíl v jednotlivých 

�l být závislý na tabulce. v p�íloze �. 3, kde je uvedeno po

ží, které se hrají, ale závislý na tabulce není. Rozhod�í mají stanoveno, o jaké 

ástky si mohou za �ízení zápasu �íci. Plus se k tomu p�

ástky, které jsou vypláceny v závislosti na tom, jací rozhod�í budou delegováni 

Pokud jsou to domácí rozhod�í, tak jednak jim nemusí být hrazeno 

astokrát si ani ne�eknou za odpískání zápasu o celou �ástku

každý rok jiný, i když se hrají p�ibližn� stejné sout�že.

�ásti bych za�adil náklady, které jsou znatelné pro chod oddílu, 

neobjevují se pravideln�, nebo jsou menší, pravidelné, ale nemají žádný zásadní dopad 

na chod oddílu. Nejprve ojedin�lé náklady. V roce 2008 p�i prodeji škody 1203 muselo 

dojít k jejímu odepsání, protože p�i nákupu se majetek nad 40 000 K

�je až p�i vy�azení. V dalších letech došlo k náklad

movitého majetku ve form� nákupu struny do seka�ky nebo zazimování zavlažovacího 

i drobné pokuty za nedodržení podmínek v sout�žích. Do pravidelných 

í výkony spoj� jako poštovné nebo ú�ty za telefon, provozní služby, kam se 

í odvoz odpadu a sto�né za vodu nebo poplatky za pojišt�ní osob a majetku.
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ástky, které jsou vypláceny 

.Rozdíl v jednotlivých 

, kde je uvedeno po�et družstev a 

�í mají stanoveno, o jaké 

íci. Plus se k tomu p�idává cestovné. 

rozhod�í budou delegováni 

í, tak jednak jim nemusí být hrazeno 

�ástku, na kterou mají 

�že.

adil náklady, které jsou znatelné pro chod oddílu, ale 

, pravidelné, ale nemají žádný zásadní dopad 

�i prodeji škody 1203 muselo 

i nákupu se majetek nad 40 000 K� do náklad�

. V dalších letech došlo k náklad�m na opravu 

nebo zazimování zavlažovacího 

�žích. Do pravidelných 

ty za telefon, provozní služby, kam se 

�ní osob a majetku.
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5.3.3 Hospodá�ský výsledek 

 Graf �. 16ukazuje rozdíl náklad� a výnos� v jednotlivých letech, který dává 

hospodá�ský výsledek. Nejv�tší ú�etní rozdíl tedy záporný hospodá�ský výsledek v roce 

2008 p�ipisuji odpisuŠkody 1203. Mírný záporný výsledek v roce 2009 a 2010 je 

nepochybn� zp�soben již zmi�ovanými �lenskými p�ísp�vky, které se do ú�etnictví 

vkládají až zp�tn�. Kladný hospodá�ský výsledek v letech 2011 a 2012 ukazuje, že 

kostelecký oddíl volejbalu nemá zna�né finan�ní problémy. Je to také dané tím, že od 

roku 2008, kdy bylo instalováno automatické zavlažování, neprob�hly nijak velké 

investice do nemovitého majetku oddílu volejbalu. Jak už jsem uvedl, pro roky 

2013/2014 je plánovaná v�tší rekonstrukce zázemí, která se neobejde bez zna�né 

finan�ní pot�eby. Návrhy odkud a jaké další finan�ní možnosti by oddíl mohl získat, 

uvedu v další �ásti práce.Z grafu �. 16 je rovn�ž možné sledovat rozvoj kosteleckého 

volejbalu,kdy každoro�ní zvýšení výnos� je rovn�ž doprovázeno zvyšováním náklad�. 

Graf �. 16: Hospoda�ení TJ �ervený Kostelec oddíl volejbalu 

Zdroj: Výsledovky TJ �K st�ediska volejbalu (úprava autorem) 
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5.4 Hospoda�ení VK Hronov 

 Materiály k umožn�ní popisné analýzy hospoda�ení VK Hronov mi byly 

poskytnuty vedením hronovského volejbalu rovn�ž z jejich ú�etnictví. VK Hronov 

používá da�ovou evidenci (d�íve jednoduché ú�etnictví). Na rozdíl od TJ �ervený 

Kostelec, kde vede ú�etnictví placená osoba Martina M�dílkovávšem oddíl�m 

t�lovýchovné jednoty, se v hronovském volejbalu této �innosti v�nuje Petr Šolín 

dobrovoln� a bez nárok� na honorá�. Podobn� jako v p�edešlé kapitole budou náklady a 

výnosy podrobeny popisné analýze za p�isp�ní graf� pro lepší p�ehlednost. Názvy 

jednotlivých položek odpovídají názv�m používaným v da�ové evidenci. Pouze u 

náklad� na ostatní služby jsem tuto položku rozd�lil na nejd�ležit�jší položky, ze 

kterých se ostatní služby skládají a budou v další kapitole porovnávány s TJ �ervený 

Kostelec oddílem volejbalu. Proto položce ostatní služby nebudu v�novat další 

pozornost a zam��ím se na nájmy t�lovýchovných za�ízení (TVZ), cestovné a rozhod�í. 

5.4.1 Výnosy 

5.4.1.1  �lenské p�ísp�vky 

Tabulka �. 7: Klí� pro vybírání �lenské p�ísp�vky v VK Hronov 

Rok Celkem 

vybráno 

Liga Kraj Okres D�ti P�ípravka 

2008 31 050 1 200 500 400 200 - 

2009 40 500 1 200 800 400 200 - 

2010 49 230 1 200 1 000 400 500 300 

2011 53 500 1 200 1 000 400 500 300 

2012 52 075 1 200 1 000 500 500 300 

Zdroj: Petr Šolín  

�lenské p�ísp�vky jsou vybírány každoro�n�. Ve výše uvedené tabulce �. 7 je 

klí�, podle kterého se vybírají v klubu p�ísp�vky, a rovn�ž je uvedena celková suma, 

která se za rok vybere. Volejbalová p�ípravka za�ala fungovat až v roce 2010, proto v 

p�edešlých letech nefiguruje v tabulce. Z tabulky je zajímavé sledovat fakt, že výše 

p�ísp�vk� se od roku 2008 zvedala až na kategorii ligy.Petr Šolín k tomu dodává, že 

n�kte�í ligoví hrá�i jsou "p�espolní", tedy nejsou �leny VK Hronov a hrají bu
 na 



hostování, nebo na farmá�

�lenské p�ísp�vky, a proto by navýšení t

Celková suma ovšem neod

�erveném Kostelci jsou p

násobeného p�íslušnou �

p�ísp�vk� umažou nep�ijetím cestovného, ale 

Šolín to komentoval tím

�ástky. 

5.4.1.2  Tržby za služby

Tato položka úzce souvisí s položkou 

osob. Tržby za služby js

právnických osob jako dary. Nejv

dvou družstev ve II. lize

umíst�ní reklamy v hale a na volejbalových

všech akcích, které klub po

tržeb v roce 2011 a naopak zna

komentována pozd�ji v podkapitole 5.4.1.5.

Graf �. 17: Tržby za služby

Zdroj: Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)
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nebo na farmá�skou smlouvu. Od t�chto hrá�� tak VK Hronov nevybírá 

vky, a proto by navýšení t�chto p�ísp�vk� postihlo jen n�

Celková suma ovšem neodpovídá da�ové evidenci, protože podobn

erveném Kostelci jsou p�ísp�vky vkládány zp�tn�, a ani neodpovídá po

�íslušnou �ástkou za n�j. Je to z toho d�vodu, že n�kte�

 umažou nep�ijetím cestovného, ale zbylou �ást už zapomenou doplatit. Petr 

to komentoval tím, že nemá �as po�ád n�koho uhán�t, aby doplatil zbylé dlužné 

Tato položka úzce souvisí s položkou p�ísp�vky od fyzických a právnických 

osob. Tržby za služby jsou brány jako sponzoring. P�ísp�vky od fyzických a 

právnických osob jako dary. Nejv�tším lákadlem pro sponzory je bezpochyby ú

II. lize. Hronovský klub za poskytnutí sponzoringu nabízí m

ní reklamy v hale a na volejbalových kurtech, dále zmi�ování v novinách a na 

všech akcích, které klub po�ádá nebo se ú�astní. Z grafu �. 17 je patrné zna

tržeb v roce 2011 a naopak zna�né snížení tržeb v roce 2012. Tato situace bude 

�ji v podkapitole 5.4.1.5.

17: Tržby za služby- VK Hronov 

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)
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�� tak VK Hronov nevybírá 

 postihlo jen n�kolik jedinc�.

ové evidenci, protože podobn� jako v 

, a ani neodpovídá po�tu �len�

�kte�í �lenové si �ást 

ást už zapomenou doplatit. Petr 

y doplatil zbylé dlužné 

vky od fyzických a právnických 

� �vky od fyzických a 

tším lákadlem pro sponzory je bezpochyby ú�ast 

. Hronovský klub za poskytnutí sponzoringu nabízí možnost 

�ování v novinách a na 

. 17 je patrné zna�né zvýšení 

né snížení tržeb v roce 2012. Tato situace bude 
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5.4.1.3  Ostatní výnosy

Mezi ostatní výnosy pat

po�ádal v roce 2012 58.

znázorn�ná v grafu �. 18

špatného po�así. Obrovský nár

ligu, kdy hronovský klub zajistil ubytování a strav

hronovskému klubu následn

Graf �. 18: Ostatní výnosy

Zdroj: Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

5.4.1.4  P�ísp�vky z vlastních zdroj

Graf �. 19: P�ísp�vky z vlastních zdroj

Zdroj: Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)
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Mezi ostatní výnosy pat�í výhradn� vklady na turnaj. Hronovský volejbal 

ádal v roce 2012 58. ro�ník "Hronovského turnaje ve volejbalu

18 v roce 2008 byla zp�sobena nekonáním turnaje z d

así. Obrovský nár�st v roce 2011 byl zp�soben po�ádáním kvalifikace o II. 

ligu, kdy hronovský klub zajistil ubytování a stravování pro protihrá

hronovskému klubu následn� proplaceno.

18: Ostatní výnosy- VK Hronov 

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

vky z vlastních zdroj� ATJSK

�vky z vlastních zdroj� ATJSK- VK Hronov 

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)
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 vklady na turnaj. Hronovský volejbal 

u." Absence p�íjm�

sobena nekonáním turnaje z d�vodu 

�ádáním kvalifikace o II. 

ování pro protihrá�e, které bylo 
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 ATJSK, jako ostatní zast

ze Sazky a.s. a dalších jiných zdroj

kluby a TJ bylo podle �

dotace. Hronovský klub pravideln

sledovaném období 2008 

d�vodu absence majetku. Nepravidelný vývoj

p�ísp�vky na �lena, které se

odvíjela od finan�ní situace Sazky a.s.

p�evedení pod jiného majitele zp

pouze dotace na turnaj. Zvýšení v roce 

5.4.1.5  P�ísp�vky od fyzických a právnických osob

Jak bylo uvedeno výše

vid�t, že finance poskytnuté do klubu jsou p

Zajímavá situace nastala v roce 2012 výrazným navýš

propadem sponzoringu (graf 

p�ísp�vek od jednoho sub

sponzoringu, ale v roce 2012 mu bylo doporu

�ástku vložil formou daru. Zde bude zajímavé 

Graf �. 20: P�ísp�vky od fyzických a prá

Zdroj: Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)
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jako ostatní zast�ešující organizace, �erpala hlavní finan

ze Sazky a.s. a dalších jiných zdroj� jí dostupných. Hlavní rozd�lování mezi 

kluby a TJ bylo podle �lenské základy a podle majetku. Dále byly vypisovány r

dotace. Hronovský klub pravideln� žádáo dotaci na po�ádání turnaje, která jim ve 

sledovaném období 2008 - 2012 vždy p�išla. P�ísp�vky na údržbu klub nedostává z 

vodu absence majetku. Nepravidelný vývoj zachycený v grafu �. 19

�lena, které se odvíjely od finan�ní situace ATJSK. Ta se p

�ní situace Sazky a.s., kdy vyúst�ní problém� Sazky a.s. a její 

evedení pod jiného majitele zp�sobilo, že v roce 2012 p�ísp�vky z ATJSK tvo

pouze dotace na turnaj. Zvýšení v roce 2011 bylo zp�sobeno dotací na práci s mládeží.

vky od fyzických a právnických osob

Jak bylo uvedeno výše, v této položce se objevují �ástky za dary. Z grafu 

e poskytnuté do klubu jsou p�evážn� poskytnuté formou sponzoringu. 

Zajímavá situace nastala v roce 2012 výrazným navýšením dar� (graf 

propadem sponzoringu (graf �. 20). To mi vysv�tlil Petr Šolín tak, že se jedná o

vek od jednoho subjektu. Ten v roce 2011 dal výraznou 

sponzoringu, ale v roce 2012 mu bylo doporu�eno da�ovým poradcem, aby uvažovanou 

ástku vložil formou daru. Zde bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet rok 2013.

�vky od fyzických a právnických osob- VK Hronov

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)
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vky na údržbu klub nedostává z 

19 je tedy zp�soben 

ní situace ATJSK. Ta se p�edevším 

� Sazky a.s. a její 

ky z ATJSK tvo�ily 

sobeno dotací na práci s mládeží.

ástky za dary. Z grafu �. 20 je 

 poskytnuté formou sponzoringu. 

� (graf �. 17) a zárove�

tlil Petr Šolín tak, že se jedná o

. Ten v roce 2011 dal výraznou �ástku formou 

ovým poradcem, aby uvažovanou 

jak se bude vyvíjet rok 2013.
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5.4.1.6  Provozní dotace od místní samosprávy

Graf �. 21: Provozní dotace od místní samosprávy

Zdroj:Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

 Jak m�sto Hronov rozd

v teoretické �ásti. Z grafu 

zp�sobený menší celkovou 

p�erozd�lení sportovní komisi. Od roku 2009 se projevuje 

kterou sportovní komise rozd

�ástku ur�enou sportovní komis

hronovský volejbal v roce

2011 byl zp�soben v�kem juniorek. Protože se v sezón

nemohly pokra�ovat v sout

se podle klí�e sportovní komis

pro sezónu 2011/2012 už nastupují v ligové sout

dotací o 5 000 K�. 

5.4.1.7  Zbylé výnosy 

Podobn� jako u �

až tak významné. Pat�í sem finan

výnosu se �adí úroky z vklad

�ástky v desítkách korun. V roce 2012 došlo k nár

spíše v pom�ru v��i ostatním rok

výsledným vyšším úrokem.
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rovozní dotace od místní samosprávy

21: Provozní dotace od místní samosprávy- VK Hronov 

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

sto Hronov rozd�luje finance m�stským sportovním oddíl

ásti. Z grafu �. 21 je na první pohled patrný rozdíl pro rok 2008. Ten 

sobený menší celkovou �ástkou, kterou m�sto Hronov v roce 2008 poskytlo na 

ovní komisi. Od roku 2009 se projevuje navýšení celkové 

kterou sportovní komise rozd�luje. Pro rok 2013 m�sto Hronov op�t navýšilo celkovou 

enou sportovní komisi pro p�erozd�lení mezi jednotlivé spolky

hronovský volejbal v roce 2013 obdrží dotaci p�es 120 000K�. Mírný pokles v roce 

�kem juniorek. Protože se v sezón� 2010/2011 za�

�ovat v sout�ži ligy juniorek a musely p�ejít do krajské sout

e sportovní komise podepsalo ztrátou 5 000 K�. Krajskou sout

pro sezónu 2011/2012 už nastupují v ligové sout�ži. To se op�t projevilo nár

� jako u �erveného Kostelce do zbylých výnos� za�adím ty, které nejsou

až tak významné. Pat�í sem finan�ní výnosy a p�ísp�vky od svaz�

adí úroky z vklad� na bankovním ú�tu, kde se krom� roku 2012 pohybují 

ástky v desítkách korun. V roce 2012 došlo k nár�stu nijak finan� �

��i ostatním rok�m.Bylo to zap�í�in�no založením spo

výsledným vyšším úrokem. V p�ísp�vcích od svaz� se nap�íklad objevují odm

���� ���� ���� ����

���
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stským sportovním oddíl�m, jsem popsal 

je na první pohled patrný rozdíl pro rok 2008. Ten je 

sto Hronov v roce 2008 poskytlo na 

navýšení celkové �ástky, 

�t navýšilo celkovou 

lení mezi jednotlivé spolky. Díky tomu 

�. Mírný pokles v roce 

 2010/2011 za�adily mezi ženy, 

ejít do krajské sout�že žen. To 

�. Krajskou sout�ž vyhrály a 

�t projevilo nár�stem 

� �adím ty, které nejsou

vky od svaz�. Do finan�ních 

� roku 2012 pohybují 

stu nijak finan�n� zajímavého, ale 

založením spo�ícího ú�tu a 

�íklad objevují odm�ny za 

�����!�1�.�"�(���.�81$"�1�



umíst�ní na p�edních t�ech p

závislé na úsp�šnosti jednotlivých družstev klubu.

5.4.2 Náklady- VK Hronov

5.4.2.1  Spot�eba materiálu

Graf �. 22: Náklady na spot

Zdroj: Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

Do náklad� na spot�

pro provozování volejbalu. Pat

dresy, soupravy, podkolenky

2009, na které poukazuje graf 

mládež. V roce 2010 op�

plachty, která byla po�ízena na p

na vybudování menší terasy na kurtech. V 

nové dresy pro ženy. 

5.4.2.2  Spot�eba energie

Spot�eba energie

kurty jsou klubu pronajímány od Sokola, 

na tom, jak a kdy dojde k vyú

nákladech až od roku 2012, protože teprve v roce 20

instalována elektrická p�

elektrické síti pro po�ádání jed
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edních t�ech p�í�kách v tabulce okresních sout�ží a tyto p

�šnosti jednotlivých družstev klubu.

VK Hronov

eba materiálu

Náklady na spot�ebu materiálu

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

� na spot�ebu materiálu je zahrnuto veškeré vybavení,

pro provozování volejbalu. Pat�í sem mí�e, sít�, anténky, sportovní oble

podkolenky,ale je zde zahrnována také antuka. Nejv�

uje graf �. 22, pat�í nákupu antuky a nových 

op�t výdaje vynaložené na nákup dres�, sportovních souprav a 

�ízena na p�íst�ešek. V roce 2011 veškeré náklady tvo

na vybudování menší terasy na kurtech. V roce 2012 byla po�ízena nová 

eba energie

eba energie je pro hronovský oddíl velice specifická.Protože vo

kurty jsou klubu pronajímány od Sokola, �ástky, které jsou uvedeny

kdy dojde k vyú�tování.Spot�eba elekt�iny se bude pravideln

nákladech až od roku 2012, protože teprve v roce 2011 byla na volejbalové kurty 

instalována elektrická p�ípojka. V roce 2009 tyto náklady tvo�í mimo�

�ádání jednodenního turnaje. Spot�eba vody je na kurtech velice 

���� ���� ���� ����

���

$��"=����8�"��#���

�ží a tyto p�íjmy jsou teda 

ebu materiálu je zahrnuto veškeré vybavení, které je pot�eba 

, anténky, sportovní oble�ení jako jsou 

. Nejv�tší výdajev roce 

í nákupu antuky a nových dres� a mí�� pro 

�, sportovních souprav a 

ešek. V roce 2011 veškeré náklady tvo�í materiál 

�ízena nová sí� a koupeny 

je pro hronovský oddíl velice specifická.Protože volejbalové 

ástky, které jsou uvedeny v grafu �. 23závisí 

iny se bude pravideln� objevovat v 

11 byla na volejbalové kurty 

�í mimo�ádné p�ipojení k 

eba vody je na kurtech velice 

$��"=����8�"��#���



malá. V d�sledku absence sprch a jakéhokoliv oh

zp�sobené kropením h�išt�

2008 došlo nap�íklad k vyú

vyú�tování za roky 2008

soukromé ú�ely �len�, které se podepsalo na vyšší spot

2012. 

Graf �. 23: Náklady na vodu a elekt

Zdroj:Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

5.4.2.3  P�ísp�vky ATJSK

Graf �. 24: �lenské p�ísp�

Zdroj:Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)
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sledku absence sprch a jakéhokoliv oh�evu vody je používání vody p

h�išt�. Vyú�tování vody ze strany Sokola není pravidelné. V roc

�íklad k vyú�tování za n�kolik let p�edešlých. R

2008-2010.V roce 2011 došlo k po�ízení vý�epního za

� �, které se podepsalo na vyšší spot�eb� vody vyú

: Náklady na vodu a elekt�inu- VK Hronov 

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

vky ATJSK

�ísp�vky ATJSK- VK Hronov 

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

���� ���� ���� ����
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evu vody je používání vody p�evážn�

tování vody ze strany Sokola není pravidelné. V roce 

edešlých. Rok 2011 odpovídá 

�epního za�ízení pro 

� vody vyú�tované v roce 
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 Na rozdíl od �STV, který zatím žádné p�ísp�vky od svých �len� nevyžaduje, 

zast�ešující organizace ATJSK vybírá �lenské p�ísp�vky v podob� 30 K� za jednoho 

�lena. Grafický vývoj p�ísp�vku ATJSK nekopíruje vývoj �lenské základny VK Hronov 

uvedené v tabulce v p�íloze �. 4, protože p�ísp�vky ATJSK jsou placeny na za�átku 

roku, kdežto tabulka v p�íloze �. 4 odpovídá stavu na konci roku. 

5.4.2.4  Ostatní náklady 

 V roce 2008 a 2009, jak ukazuje graf �. 25,jsou ostatní náklady daleko vyšší než 

v ostatních letech. Je to zp�sob zm�nou metodiky vykazování v roce 2010, kdy v roce 

2008 a 2009 v této položce figurovaly poplatky za licence. Poplatky za licence jsou od 

roku 2010 ú�továny v ostatních službách, které, jak jsem uvedl, nebudou dále 

popisovány. M�žu ale �íci, že poplatky za licence tvo�í po další období tém�� stejnou 

�ástku, která se mírn� m�ní podle aktivních �len� hrajících sout�že. Krom� poplatk� za 

licence, jsou zde zahrnuty náklady na ob�erstvení, které se v roce 2012 zvedly v 

d�sledku pozvání družstva žen na slavnostní ve�e�i k p�íležitosti prvního místa v 

druholigové sout�ži. Rok 2011 ovlivnilo mistrovství Evropy ve volejbalu, kdy zvýšené 

náklady v tomto roce jsou spojené s nákupem lístk� na toto mistrovství. 

Graf �.25: Ostatní náklady- VK Hronov 

Zdroj:Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem) 

5.4.2.5  Nájmy TVZ 

 Protože VK Hronov nevlastní ani volejbalové kurty, ani halu �i t�locvi�nu, musí 

si tyto prostory pronajímat. Volejbalové kurty hronovskému volejbalu pronajímá TJ 

Sokol Hronov za ro�ní nájemné 8 000 K�. Vysoká �ástka v roce 2008, kterou ukazuje 
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graf �. 26, je zp�sobená vyú

2009 a 2010 tvo�í nájemné pouze m

roce 2011 došlo k vyú�tování nájemného za kurt

také ovlivn�n zvýšením nájmu za používání m

2012 je tvo�ena pronájmem kurt

nájmem za užívání haly v roce 2012.

Graf �. 26: Nájmy TVZ-

Zdroj: Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

5.4.2.6Rozhod�í 

 V Grafu �. 27

zajímavé porovnat graf �

jednotlivém roce hrálo sout

ovlivn�n mládežnickými družstvy, na jejichž zápasy

kopíruje graf �. 27 vývoj družstev v tabulce 

Kostelce, tak jednotlivé odchylky mohou být taktéž ovlivn

rozhod�ích. V souvislosti s hronovským klubem je pot

mládežnických sout�ží je nutné delegovat 2 rozhod

dosp�lých jsou delegován
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ná vyú�továním nájemného za kurty v p�edešlém období. Roky 

�í nájemné pouze m�stu Hronov za užívání t�locvi�ny v t

roce 2011 došlo k vyú�tování nájemného za kurty v období 2008-2010 a rok 2011 je 

n zvýšením nájmu za používání m�stské t�locvi�ny o 20%.

ena pronájmem kurt� za roky 2011 a 2012 a již zmi�

nájmem za užívání haly v roce 2012.

- VK Hronov 

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

jsou uvedené náklady spojené s vyplácením rozhod

zajímavé porovnat graf �. 27 s tabulkou v p�íloze �. 4, kde je uvedeno kolik družstev v 

roce hrálo sout�že. Krom� roku 2009, kdy nár�st po

ými družstvy, na jejichž zápasy takové nároky na rozhod

vývoj družstev v tabulce v p�íloze �. 4. Jak jsem zmínil u 

dnotlivé odchylky mohou být taktéž ovlivn�ny podle delegování 

ích. V souvislosti s hronovským klubem je pot�eba doplnit informaci, že 

je nutné delegovat 2 rozhod�í na zápas až v extraliz

lých jsou delegováni dva rozhod�í již od druholigových sout�ží.

���� ���� ���� ����

���

� ���8���56

�edešlém období. Roky 

� �ny v t�chto letech. V 

2010 a rok 2011 je 

�ny o 20%. �ástka pro rok 

 za roky 2011 a 2012 a již zmi�ovaným zvýšeným 

jsou uvedené náklady spojené s vyplácením rozhod�ích. Je 

, kde je uvedeno kolik družstev v 

�st po�tu sout�ží byl 

nároky na rozhod�í nebyly, 

. Jak jsem zmínil u �erveného 

�ny podle delegování 

eba doplnit informaci, že u 

í na zápas až v extralize, kdežto u 

�ží.
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Graf �. 27: Náklady na rozhod

Zdroj:Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

5.4.2.7  Cestovné 

Graf �. 28: Náklady na cestovné

Zdroj: Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

Náklady na cestovné tvo

zapo�ítány i náklady na ubytování, pokud je pot

n�kde p�espat. Menší navýšení 

p�ihlášením mládežnických družstev do sout

pokles 2010 p�i�azuji již zmi

vzdálenost p�i cestování v krajských sout

roce 2011 jednoho ženského družstva do II. ligy a d
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27: Náklady na rozhod�í- VK Hronov 

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

28: Náklady na cestovné- VK Hronov 

� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem)

Náklady na cestovné tvo�í nejv�tší �ást výdaj� VK Hronov. V cestovném jsou 

ítány i náklady na ubytování, pokud je pot�eba p�i dojížd�ní na zápasy 

espat. Menší navýšení ukazující graf �. 28v roce 2009 bylo zp

ihlášením mládežnických družstev do sout�ží a zvýšeným cestováním s nimi.

� �azuji již zmi�ovanému p�esunu juniorských hrá�ek do žen, kdy menší 

i cestování v krajských sout�žích mohla zap�í�init snížení výdaj

jednoho ženského družstva do II. ligy a druhého družstva žen do II. krajského 
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 VK Hronov. V cestovném jsou 

�ní na zápasy �i turnaje 

v roce 2009 bylo zp�sobené 

ží a zvýšeným cestováním s nimi. Mírný 

�ek do žen, kdy menší 

�init snížení výdaj�. Postup v 

ruhého družstva žen do II. krajského 
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p�eboru zap�í�inil velký nár�st náklad� spojené s cestováním práv� po t�chto sout�žích. 

V roce 2012 p�ibylo družstvo muž� v krajském p�eboru II. t�ídy, které se op�t 

podepsalo,i když v malém, ale p�esto zaznamenatelném nár�stu náklad�. 

5.4.2.8  Zbylé náklady 

 Do t�chto nákladu jsem za�adil finan�ní náklady a náklady na opravy a 

udržování. Náklady na opravy a udržování se objevily pouze v roce 2011 a byly spojené 

s instalací elektrické p�ípojky na volejbalových kurtech. Finan�ní náklady se vyskytují 

pouze v roce 2008 a 2009. 

5.4.3Hospodá�ský výsledek 

Graf �. 29: Hospoda�ení VK Hronov 

Zdroj: Výkaz zisk� a ztrát VK Hronov (upraveno autorem) 

 Z grafu �. 29 je možné pozorovat p�evážn� vyrovnané hospoda�ení klubu, kdy 

pouze v roce 2012 došlo ke ztrát�. Ta byla hrazena z dosavadních naspo�ených 

finan�ních prost�edk� klubu. Rok 2012 je pro hronovský volejbal upozorn�ním, že za 

sou�asných podmínek financování a provozování dvou druholigových sout�ží, které 

bezpochyby zap�í�i�ují nejvyšší náklady, nebude dlouhodob� fungování klubu možné. 

Zárove� je pot�eba dodat, že z grafu je jasn� viditelný d�vod záporného hospodá�ského 

výsledku. V porovnání roku 2011 a 2012 nedochází k zvyšování náklad�. Ty z�stávají 

p�ibližn� ve stejné výši, ale zna�ný rozdíl a tedy d�vod propadu je ve snížených 

p�íjmech. A pokud se finance z m�sta nezm�nily, výb�r �lenských p�ísp�vk� z�stal 

taktéž ve stejné výši, tak hlavní p�í�inu tvo�í zm�na výše p�ísp�vk� od sponzor� a výše 
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dar�. V roce 2011 bylo celkem za sponzoring a dary vybr

roce 2012 už pouze p�

záporného hospodá�ského výsledku.

5.5  Komparace vybraných p

Pro komparaci jsem si už v metodologické 

porovnávat. Jedná se o vybrané položky náklad

klub�. Pro lepší orientace v grafech

p�tiletého zkoumaného období.

5.5.1  �lenskép�ísp�vky

 Systém vybírání �

�ervený Kostelec �lení p�

sout�ží. Jak je vid�t na

množství. D�vod je jednoduchý.  P

z�eteln� vyšší �lenské p�

nejsou �leny oddílu. Díky to

oddílu volejbalu v �erveném Kostelci, který se dá

vybírány, považovat za stabilní zdroj 

Graf �. 30 : �lenské P�ísp�

Zdroj: Vlastní zpracování
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. V roce 2011 bylo celkem za sponzoring a dary vybráno p�es 200 000 K

roce 2012 už pouze p�ibližn� 150 000 K�. Tento d�vod je tedy hlavní p

�ského výsledku.

vybraných p�íjm� a výdaj� klub�

Pro komparaci jsem si už v metodologické �ásti ur�il subjekty, které budu 

porovnávat. Jedná se o vybrané položky náklad� a výnos�, které se objevují u obou 

orientace v grafech jsou grafy vytvo�ené z pr�m�

tiletého zkoumaného období.

� �vky

ní �lenským p�ísp�vk� je pro kluby odlišný. Volejbalový oddíl TJ 

�lení p�ísp�vky podle v�ku, zatímco hronovský volejbal hlavn

grafu �. 30, v �erveném Kostelci se vybírá skoro dvojnásobné 

vod je jednoduchý.  P�ibližn� o padesát �len� v�tší �

lenské p�ísp�vky na jednu osobu a minimální p�ítomnost hrá

Díky tomu tvo�í �lenské p�ísp�vky jeden z hlavním zdroj

�erveném Kostelci, který se dá za p�edpokladu, že budou poctiv

vybírány, považovat za stabilní zdroj p�íjm�.  

�ísp�vky - komparace 

zpracování

5-� �����

�%�,�����B�-�$"���(��..1��
���������

�es 200 000 K�, ale v 

vod je tedy hlavní p�í�inou 

�il subjekty, které budu 

�, které se objevují u obou 

ené z pr�m�rných hodnot z 

 je pro kluby odlišný. Volejbalový oddíl TJ 

ku, zatímco hronovský volejbal hlavn� podle 

á skoro dvojnásobné 

� �tší �lenská základna, 

�ítomnost hrá��, kte�í 

vky jeden z hlavním zdroj� financí 

edpokladu, že budou poctiv�
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5.5.2  Podpora z m�sta

Podpora od municipalit tvo

nastavenému trendu, kdy by se hlavn

území. Tento fakt dokládá i zákon o podpo

ze svého rozpo�tu podporovat. Graf 

Kostelce pro volejbal než m

uvol�uje z m�stského rozpo

faktorek ovliv�ujícím tuto skute

jiných podobných hrách, kdy v roce 2012podle Mgr. 

m�sta Hronov p�ibližn� 1 400 000 K

Kostelce p�ibližn� 1 600 000 K

zm�n� p�erozd�lovacího klí

snížení podpory volejbalu v rámci FRS.

Graf �. 31: Podpora z m�

Zdroj: Vlastní zpracování

5.5.3 Zast�ešující organizace

Data v pro graf �

situaci, že �STV nevybírá 

volejbalu výnosy ze zast�

p�ísp�vk�. Podle grafu �.

být pod ATJSK. Další faktor, který ovlivnil rozdíl 
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Podpora od municipalit tvo�í další relativn� stabilní zdroj p�íjm�

nastavenému trendu, kdy by se hlavn� obce m�ly starat o fungování sportu na svém 

ento fakt dokládá i zákon o podpo�e sportu, který jasn� �íká, že obce musí sport 

�tu podporovat. Graf �. 31 vypovídá o v�tší št�drosti m

Kostelce pro volejbal než m�sta Hronov. Je to dáno faktem, že �

stského rozpo�tu v�tší objem financí na p�ímou podporu sportu. Dalším 

�ujícím tuto skute�nost bylo již zmín�ná zm�na zákonu o loteriích a 

jiných podobných hrách, kdy v roce 2012podle Mgr. Josefa Théra

� � 1 400 000 K�, kdežto podle Ing. Petra Fišera

� 1 600 000 K�. Pokud se potvrdí prognózy pana Fišera a dojde ke 

�lovacího klí�e ve FRS v �erveném Kostelci, je možné

snížení podpory volejbalu v rámci FRS.

. 31: Podpora z m�sta - komparace 

Zdroj: Vlastní zpracování

ešující organizace

Data v pro graf �. 32 byla upravená pro pot�eby komparace, kdy vzhledem k 

STV nevybírá �lenské p�ísp�vky a ATJSK ano, musel jsem u hronovského 

volejbalu výnosy ze zast�ešujících organizací snížit o náklady na n� spojené s výb

Podle grafu �. 32 by zastoupení v �STV, a tím i v �VS, bylo výhodn

být pod ATJSK. Další faktor, který ovlivnil rozdíl ve výšce kužel�
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�íjm�, ale vzhledem k 

fungování sportu na svém 

á, že obce musí sport 

�drosti m�sta �erveného 

o dáno faktem, že �ervený Kostelec 

odporu sportu. Dalším 

�na zákonu o loteriích a 

Josefa Théra p�išlo z loterií do 

podle Ing. Petra Fišera do m�sta �ervený 

. Pokud se potvrdí prognózy pana Fišera a dojde ke 

erveném Kostelci, je možné, že dojde ke 

eby komparace, kdy vzhledem k 

vky a ATJSK ano, musel jsem u hronovského 

náklady na n� spojené s výb�rem 

bylo výhodn�jší, než 

ve výšce kužel� v grafu, je klí� k 

�%�,�����B�-�$"���(��..1��



rozd�lování financí. Ob�

základny i podle majetku a 

volejbal menší �lenkou základnu a navíc nevlastní žádný majetek, je

nižší p�íjmy. Tento faktor byl vymazán v ro

dostaly kluby finance pouze z dotací. ATJSK poskytl

turnaj mládeže. Situace do budoucna ohledn

zajímavá. �STV by se m�

zákona o loteriích a jiných podobných hrách, m

m�nit na 15% + 5%, kdy 5% by m

bude práv� p�es zast�ešující organizace.

Graf �. 32: Zast�ešující or

Zdroj: Vlastní zpracování

5.5.4  Dary + sponzoring

 Graf �. 33 vypovídá op

sponzoringu. Rozd�lení u klub

Rozd�lení je podle vazby s oddílem na 

ve�ejnost, která, a�koliv je spojená prost

jejím �lenem. Graf ukazuje dv

financí z dar� a sponzoringu a druhá je pom

poskytují. TJ �ervený Kostelec oddíl volejbalu získává p

VH Hronov, který je naopak více podporován ve
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lování financí. Ob� zast�ešující organizace rozd�lují finance podle 

etku a s ním spojené údržby. Vzhledem k tomu

�lenkou základnu a navíc nevlastní žádný majetek, je jasné, že bude mít 

íjmy. Tento faktor byl vymazán v roce 2012, kdy vlivem krachu Sazky a.s., 

dostaly kluby finance pouze z dotací. ATJSK poskytlo dotaci na mládež a 

turnaj mládeže. Situace do budoucna ohledn� zast�ešujících organizací bude velice 

STV by se m�lo p�ejmenovat na �US, a pokud dojde ke schválení novely 

o loteriích a jiných podobných hrách, m�l by se sou�asný 20% odvod z loterií 

nit na 15% + 5%, kdy 5% by m�lo jít p�ímo do sportu a je pravd

�ešující organizace.

ešující organizace - komparace 

Zdroj: Vlastní zpracování

ary + sponzoring - komparace

vypovídá op�t o pr�m�rných hodnotách tentokrát ale o sou

�lení u klub� vykresluje, z jakých kruh� se finance dostávají. 

e podle vazby s oddílem na �lena, který jakkoliv p�sobí 

�koliv je spojená prost�ednictvím rodiny �i p�átel s oddílem, není 

Graf ukazuje dv� situace. První je jasná p�evaha VK Hronov p

 a sponzoringu a druhá je pom�r ve�ejnosti a �len�

ervený Kostelec oddíl volejbalu získává p�evážnou �ást  od 

VH Hronov, který je naopak více podporován ve�ejností. Petr Šolín k této situaci 

5-� �����

�%�,�����B�-�$"���(��..1��
���������

lují finance podle �lenské 

Vzhledem k tomu, že má hronovský 

lenkou základnu a navíc nevlastní žádný majetek, je jasné, že bude mít 

ce 2012, kdy vlivem krachu Sazky a.s., 

o dotaci na mládež a �VS na 

organizací bude velice 

jde ke schválení novely 

�asný 20% odvod z loterií 

ímo do sportu a je pravd�podobné, že to 

rných hodnotách tentokrát ale o sou�tu dar� a 

� se finance dostávají. 

�sobí v oddílu, a na 

� �átel s oddílem, není 

evaha VK Hronov p�i získávání 

�len�, které prost�edky 

�ást  od �len� oproti 

ejností. Petr Šolín k této situaci 
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dodává, že hlavním lákadlem je podpora sportu jako takového a v okolí Hronova jsou 

dva týmy v druholigových sout�žích hlavním d�vodem, pro� tyto finance sm��ují práv�

do VK Hronov. Bude zajímavé sledovat tuto situaci u klub� dále. Jaký bude vývoj TJ 

�ervený Kostelec oddílu volejbalu v získávání t�chto prost�edk� do budoucna, když v 

roce 2008 ješt� p�íjem z t�chto �inností nebyl. A jaký bude vývoj VK Hronov, kdy v 

roce 2012 došlo ke snížení získané �ástky o p�ibližn� 50 000 K� a �lenové se podíleli 

polovinou na celkov� získaných financích. 

Graf �. 33: Dary + sponzoring - komparace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.5.5  Nájmy- komparace

 Vytvo�ení pr�m�ru finan�ních �ástek za nájmy by hlavn� u VH Hronov m�lo 

snížit rozdíly v jednotlivých letech zp�sobené nepravidelným vyú�továním ze strany TJ 

Sokol Hronov. P�esto, že hronovský volejbal platí nájmy jak za t�locvi�nu, tak za 

venkovní h�išt�, jeho výdaje na nájmy jsou nižší v porovnání s kosteleckým volejbalem, 

jak ukazuje graf �. 34. Op�t je zde n�kolik faktor�, které tuto situaci zp�sobují. Jako 

první m�žeme jmenovat �lenskou základnu, kdy vyšší po�et �len� znamená více 

pronajatých hodin. Dalším faktorem je cena za pronájem jedné hodiny, která podle 

informací ze stránek m�st je pro sportovní halu v �erveném Kostelci vyšší a s vyšším 

po�tem pronajatých hodin to jasn� znamená vyšší �ástky. Jako další faktor m�že být 

jmenován po�ádání turnaj�, kdy �lenové oddílu volejbalu v �erveném Kostelci po�ádají 
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n�kolik turnaj� v hale

volejbalu, který žádný turnaj nepo

Graf �. 34: Nájmy - komparace

Zdroj: Vlastní zpracování

5.5.6  Cestovné 

�ástka za cestovné V

náklady na ubytování. Proto bylo pot

kosteleckému oddílu o náklady na ubytování, které v

pohledu na graf �. 35 je u klub

2/3 nižších ve prosp�ch TJ 

následující. Hronovský klub se ú

zápasy za hranice kraje. Ženy dojížd

Znojma. I kostelecký volejbalový oddíl vlivem p

družstva dívek projíždí celou 

turnaje za hranice státu. 

dvou družstev v ligových sout

dobrovolnosti. V hronovském volejbalu je cestovné v

jakýchkoliv sout�ží, naproti

okresních sout�žích nežádají náhradu za cestovné a v

výjime�n�. Touto formou dobrovolnictví tak zna

finan�ní situace oddílu.

�
��������

����������

����������

����������

����������

�
��������

����������

����������

����������

�
��
�
�
��
�
�
��
�

��
��
�

65 

� v hale, za které se musí platit nájem, na rozdíl od hrono

u, který žádný turnaj nepo�ádá.

komparace

Zdroj: Vlastní zpracování

ástka za cestovné VK Hronov tvo�ily jak náklady spojené s cestou

náklady na ubytování. Proto bylo pot�eba pro možnosti porovnání doplnit hodnoty 

kosteleckému oddílu o náklady na ubytování, které v cestovném zahrnuty nebyly. 

je u klub� vid�t markantní rozdíl v nákladech na cestovné a to o

�ch TJ �ervený Kostelec. D�vody, pro� je rozdíl takový

Hronovský klub se ú�astní dvou ligových sout�ží, což obnáší vyjížd

zápasy za hranice kraje. Ženy dojížd�jí nap�íklad do �eských Bud�

I kostelecký volejbalový oddíl vlivem p�edevším ligového juniorského 

družstva dívek projíždí celou �R. Dokonce, jak již bylo zmín�no, toto družstvo jezdí na 

turnaje za hranice státu. Z toho plyne, že takto velký rozdíl není zp�

stev v ligových sout�žích. Nejv�tší rozdíl je zp�soben jakousi formou 

dobrovolnosti. V hronovském volejbalu je cestovné vypláceno podle nárok

�ží, naproti tomu v kosteleckém volejbalu jak ženy

ežádají náhradu za cestovné a v krajských sout

Touto formou dobrovolnictví tak zna�ným zp�sobem p�
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, za které se musí platit nájem, na rozdíl od hronovského 

spojené s cestou, tak i 

eba pro možnosti porovnání doplnit hodnoty 

 cestovném zahrnuty nebyly. P�i 

t markantní rozdíl v nákladech na cestovné a to o

� je rozdíl takový, jsou 

�ží, což obnáší vyjížd�t na 

eských Bud�jovic a muži do 

edevším ligového juniorského 

�no, toto družstvo jezdí na 

Z toho plyne, že takto velký rozdíl není zp�soben pouze ú�astí 

�soben jakousi formou 

ypláceno podle nárok� ú�astník�m 

v kosteleckém volejbalu jak ženy, tak i muži v 

krajských sout�žích pouze 

�sobem p�ispívají k zlepšení 
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Graf �. 35: Náklady na cestovné

Zdroj: Vlastní zpracování

5.5.7  Rozhod�í 

Náklady spojené s výplatou rozhod

výši v neprosp�ch hronovského volejbalu. D

Hronov jsou dva. První je 

totiž povinni tuto sout�ž pískat dva rozhod

kvalitu rozhod�ích, kte�

krajských sout�žích. Druhým d

delegovat sám, ale pokud má 

na domácí zápasy budou vybráni práv

rozhod�í ve druhé lize a pouze jeden oddílový rozhod

dvojnásobný rozdíl oproti TJ 

ligové sout�že pot�ebuje pouze jednoho rozhod

kterým se nemusí vyplácet cestovné, a jak už bylo u

neberou finance, na které mají po odpísk

postojem op�t zna�n� pomáhají zlepšovat finan

�ervený Kostelec. 
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Náklady na cestovné - komparace 

Zdroj: Vlastní zpracování

Náklady spojené s výplatou rozhod�ích jsou podle grafu �. 

�ch hronovského volejbalu. D�vody spojené s vyššími náklady VK 

Hronov jsou dva. První je bezpochyby již zmi�ovaná sout�ž II. ligy

�ž pískat dva rozhod�í a s vyšší úrovní sout�ží nar

�ích, kte�í ovšem požadují vyšší finan�ní ohodnocení

�žích. Druhým d�vodem jsou rozhod�í oddílu. Oddíl si je sice nem

pokud má širší základnu rozhod�ích, je pravd�podobné, že

na domácí zápasy budou vybráni práv� z vlastních �ad. Z toho vyplývá, že náklady na 

í ve druhé lize a pouze jeden oddílový rozhod�í VK Hronov

dvojnásobný rozdíl oproti TJ �ervený Kostelec oddílu volejbalu, který pro juniors

�ebuje pouze jednoho rozhod�ího a má osm oddílových rozhod

kterým se nemusí vyplácet cestovné, a jak už bylo uvedeno, n�kte

neberou finance, na které mají po odpískání utkánínárok. Tímto jejich dobrovolnickým 

� � pomáhají zlepšovat finan�ní situaci oddílu volejbalu v TJ 
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�. 36 v dvojnásobné 

vody spojené s vyššími náklady VK 

y. U dosp�lých jsou 

�ží nar�stají nároky na 

ní ohodnocení, než nap�íklad v 

í oddílu. Oddíl si je sice nem�že 

�podobné, že rozhod�í 

ad. Z toho vyplývá, že náklady na 

�í VK Hronov, zp�sobují 

ervený Kostelec oddílu volejbalu, který pro juniorské 

osm oddílových rozhod�í, 

n�kte�í z nich si ani 

. Tímto jejich dobrovolnickým 

ní situaci oddílu volejbalu v TJ 
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Graf �. 36: Náklady na rozhod

Zdroj: Vlastní zpracování

5.6  Vyhodnocení 

Z p�edchozích podkapi

P�estože oba kluby vykazují podobnou finan

zadlužen, jejich zp�sob financování je rozdílný.

V p�íjmové �ásti má

p�íjm� ze sponzoringu a dar

prost�edk�, než v p�ípad�

zdrojem jsou finance p�

�lenským p�ísp�vk�m, které p

zdrojem financí TJ �ervený Kostelec oddílu volejbalu jsou p

Kostelec. Druhým velice významným zdrojem je výb

roce 2012 kostelecký volejbal dostal na tém

v hronovském volejbalu.

kosteleckého oddílu spíše za dopl

organizací považuji spíše za minulost a v sou

sportovního prost�edí na poli zast

toho vyplývá, žeVK Hronov využívá 

�áste�ného snížení n�kterého z nich t
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. 36: Náklady na rozhod�í - komparace 

Zdroj: Vlastní zpracování

edchozích podkapitol mohu vyvodit pat�i�né záv�ry v hodnocení klub

estože oba kluby vykazují podobnou finan�ní situaci, ve které ani jeden z klub

�sob financování je rozdílný.

�ásti má VK Hronov hlavní zdroj financování v podob

 ze sponzoringu a dar�, ze kterého p�ichází v pr�m�ru šestkrát více finan

�ípad� kosteleckého volejbalového oddílu. Druhým významným 

zdrojem jsou finance p�icházející od m�sta Hronova. Menší d�

� �m, které p�ináší asi 1/5 do volejbalové kasy. Hlavním

�ervený Kostelec oddílu volejbalu jsou p�ísp�vky z m

. Druhým velice významným zdrojem je výb�r �lenských p�

ce 2012 kostelecký volejbal dostal na tém�� dvojnásobnou �ástku, 

v hronovském volejbalu. Finance plynoucí ze sponzoringu a dar

kosteleckého oddílu spíše za dopl�kový zdroj. Zdroje p�íjm� ze zast

spíše za minulost a v sou�asné dob� vlivem nestabilního 

�edí na poli zast�ešujících organizací jim nedávám velkou d

, žeVK Hronov využívá pom�rn� úzký pás zdroj�

�kterého z nich to hronovský klub pocítí, jak prokázal rok 2012. 
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v hodnocení klub�.

ani jeden z klub� není 

v podob� finan�ních 

�ru šestkrát více finan�ních 

Druhým významným 

. Menší d�ležitost p�ikládám 

ináší asi 1/5 do volejbalové kasy. Hlavním p�íjmovým 

� �vky z m�sta �ervený 

lenských p�ísp�vk�, kdy se v 

�ástku, než kterou vybrali 

Finance plynoucí ze sponzoringu a dar� považuji u 

� � ze zast�ešujících 

� vlivem nestabilního 

ešujících organizací jim nedávám velkou d�ležitost. Z 

ý pás zdroj�. P�i výpadku �i 

jak prokázal rok 2012. 
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Kostelecký volejbalový oddíl je na tom v tomto sm�ru o n�co lépe. Snaží se o 

vícezdrojové financování, kdy další finance získává formou dotací a po�ádáním mnoha 

sportovních akcí. 

 Ve výdajové �ásti jsou daleko v�tší rozdíly. Velkou zásluhu na tom má absence 

jakéhokoliv majetku VK Hronov, který tak nemá žádné náklady s ním spojené. Nejvyšší 

náklady hronovského klubu tvo�í cestovné, které pohltí tém�� polovinu výnos�. Další 

skupinu náklad�, které mají podobnou výši,tvo�í placení rozhod�ích, licencí a nájm�. 

Nejmenší položkou jsou náklady na sportovní materiál a na energie. TJ �ervený 

Kostelec oddíl volejbalu nemá žádné tak výrazné náklady jako VK Hronov, ale má jich 

v�tší množství. Nejvyšší náklady tvo�í nájemné, cestovné a licence, o n�co menší 

náklady jsou zp�sobené placením rozhod�ích, nákupem sportovního materiálu, 

udržování majetku a náklady na ubytování a stravování. Nejmenší položkou jsou 

náklady na energie 

 P�i celkovém porovnání obou klub� nem�žu striktn� ur�it, který klub je na tom 

lépe, ale lepší postavení a výhled do budoucna má podle m� �erveno-kostelecký 

volejbalový oddíl z n�kolika d�vod�. 

  Funguje více na dobrovolnosti, jak z �ad hrá�� a trenér�, tak i co se organizace 

tý�e, kdy vše nezáleží jen na jednom �lov�ku. Hronovský volejbal v tomto sm�ru �ídí 

tém�� výhradn� a dobrovoln� t�i osoby, které nejsou schopny veškerou organizaci a 

administrativu zvládnou tak, aby se mohli v�novat i jiným �innostem, jakými jsou 

nap�íklad dotace. 

 Existence vlastního zázemí na volejbalových kurtech, díky kterému mohou 

po�ádat sportovní akce a vytvá�et vhodné podmínky propráci s mládeží. Hronovský 

volejbalový klub se bohužel neúsp�šn� pokoušel odkoupit volejbalové kurty, které 

vlastní TJ Sokol Hronov. Kurty se udržují pouze v provozuschopném stavu, ale zdaleka 

neodpovídají pot�eb� sportu. 

 Rizikový, co se jistoty tý�e, sponzoring je brán jako dopl�kový p�íjem, jeho 

vypadnutí by na klub nem�lo existen�ní dopad. Pro VK Hronov je sponzoring 

existen�n� d�ležitý a p�i jeho výpadku by musel klub �ešit radikální zm�ny. 
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5.7  Doporu�ení a návrhy pro kluby 

5.7.1 Doporu�ení 

 Doporu�uji �erveno-kosteleckému oddíl volejbalu více se v�novat problematice 

sponzoringu. Protože je to pom�rn� náro�ná �innost, myslím, že by bylo vhodné, aby se 

této �innosti v�novala specializovaná osoba. Howard,Crompton (2004) ve své publikaci 

takového �lov�ka ozna�ují jako "Fundraisera." V �eštin� by se tento �lov�k mohl 

ozna�it jako vyhledáva� zdroj� pro financování. Jeho úkolem je shán�t sponzory a 

snažit se o jejich udržení do dalších let pro pravidelnou spolupráci. Fundraisera by 

mohla d�lat osoba, která nepracuje a má tak více volného �asu. Tou osobou by mohl být 

invalida, d�chodce �i student. Odm�nou by jim mohl být poskytnut podíl na získaných 

financích. 

 Do doporu�ení pro hronovský volejbal bych zahrnul zvýšení �lenských 

p�ísp�vk�, a to p�edevším pro kategorii ligových hrá��. Náklady na provozování jejich 

sout�ží totiž tvo�í nejv�tší �ást náklad� klubu, díky kterým se v roce 2012 dostal do 

záporné bilance. Jestli se zvolí vyšší navýšení jenom pro ligové hrá�e nebo se zvolí 

nižší navýšení pro všechny hrá�e, bude záležet na domluv� v klubu. Ur�it� ale považuji 

navýšení �lenských p�ísp�vk� za nezbytné. Jako alternativa se naskytuje možnost 

nenavyšovat p�ísp�vky, ale snížit vyplácení cestovného. Dále bych doporu�ilrozší�it 

po�et rozhod�ích z �ad �len� klubu. Domácím rozhod�ím nemusí být vyplácené 

cestovné, a jak jsem již zmínil, n�kte�í by ani nep�ijímali finance, na které mají za 

odpískaný zápasnárok. Tímto krokem by došlo k znatelným finan�ním úsporám. Bylo 

by také vhodné, kdyby se do �innosti klubu zapojilo více lidí, �ímž by vznikl prostor 

nap�íklad pro vyhledávání dotací �i po�ádání turnaj�. 

5.7.2 Návrhy 

 V této �ásti navrhuji konkrétní p�ípady, díky kterým by se mohl zvednout p�íliv 

finan�ních prost�edk� do klub�. Návrhy jsou sm��ované k volejbalovému oddílu TJ 

�ervený Kostelec, ale pochopiteln� jsou myšleny i pro VK Hronov. 

5.7.2.1  Tri�ka"Fanoušek" 

 Návrh tri�ek uvádím v p�íloze �. 7.Náklady na výrobu tri�ka by se pohybovaly 

okolo 400 K� a mohla by se podle zájmu prodávat za 500-700 K�. Kupovali by si je 

fanoušci kteréhokoliv kosteleckéhovolejbalového týmu. Zejména by je jednalo o rodi�e 

�i další rodinné p�íslušníky hrá��, kte�í by tak p�i podporování tým� na zápasech mohli 

být sjednocení. Nejprve by se vyrobilo pár ukázkových vzork�, které by se nabízely. 
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Podle reakce a zájmu okolí by se nechalo vyrobit ur�ité množství. Výhodou by byla 

absence jakýchkoliv náklad� spojených s navrhováním. Výrobní náklady na jedno 

tri�ko by se zmenšovaly v závislosti na množství objednaných tri�ek.  

5.7.2.2  Volejbalový kalendá�

 K prodeji kalendá�� s vlastní tématikou se uchyluje �ím dál tím více spolk�. Pro 

volejbal v �erveném Kostelci by se to konkrétn� týkalo týmu ženského "A" družstva. 

To tvo�í p�evážn� mladé hrá�ky do 25-ti let. Proto kalendá� vytvo�ený z jejich fotek 

bych považoval za nejperspektivn�jší, co se prodeje tý�e. Cena za nafocení fotografií 

pro tyto ú�ely by se pohybovala kolem 5000 K�. Grafické zpracování kalendá�e 1000 

K� a vytisknutí jednoho kalendá�e o rozm�ru A3 by stálo p�ibližn� 300 K�. P�i prodeji 

30-ti kus� a cenou 500 K� za jeden kalendá�, by se pokryly náklady na focení a grafiku. 

P�edpokládaný prodej je 100 kus�, který by volejbalovému oddílu p�inesl cca 14 

000K�. Pro propagaci prodeje kalendá�e by se mohly využít stránky volejbalu nebo 

sociální sít�,pop�ípad� vystavení ukázky ve sportovní hale. Další možností by bylo 

v�novat n�kolik kus� do tomboly na volejbalovém plese. 

5.7.2.3  Mládež 

 Práce s mládeží p�ináší finan�ní možnosti jak v p�ítomnosti, tak i do budoucna. 

Tendence podporovat mládežnický sport je stále v�tší. Sponzo�i taktéž více slyší na 

nabídku, že jejich vložené peníze budou ur�eny na mládež. Do budoucna to ovšem 

m�že klubu p�inést další peníze, kdy si talentované hrá�e mohou vyhlídnout kluby, 

hrající vyšší sout�že, které pak za takové hrá�e mohou nabídnout pat�i�né finance. Jak 

ovšem p�ilákat mladé hrá�e k volejbalu? Ve spolupráci s hronovským volejbalem by se 

dala zorganizovat náborová kampa�, na které by se podílely oba kluby. Mohla by se 

požádat ženská družstva obou klub�, která by proti sob� v rámci výuky na základních 

školách sehrála p�átelské utkání. Tato utkání by se konala v každém m�st� a m�la by 

být komentována pro pochopení hry vytvo�ení dobré atmosféry.Mezi jednotlivými sety 

by mohlo dojít k zapojení žák� do sout�ží s volejbalovou tématikou. O náboru do 

volejbalových oddíl� by bylo vhodné informovat rodi�e nap�íklad na rodi�ovských 

sch�zkách. 

5.7.2.4  Investice 

 Další možnostíp�ílivu finan�ních prost�edk�, která je pro neziskové organizace 

možná, by mohlo být ukládání p�ebyte�ných finan�ních zásob ne na b�žné bankovní 

ú�ty, kde není tém�� žádné zhodnocení a spíše se více platí na poplatcích, ale do 
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n�kterých finan�ních možností, kde by mohlo být zhodnocení vyšší. Jak již bylo 

uvedeno NNO mohou vytvá�et zisk, který ale musí být zp�tn� investován do 

organizace. Jako možnost, kam peníze vkládat, p�ikládám v p�íloze �. 8. návrhy na 

investice do podílových fond�. Kdy, nap�íklad p�i odkládání m�sí�ní �ástky 500 K� po 

dobu deseti let a dynamické volb� investi�ní strategie, by po deseti letech mohla 

vložená investice 62 400 K� mít hodnotu tém�� 80 000 K�. P�edpokládaná hodnota 

vychází z dlouhodobého pr�m�rného vývoje a není nijak garantována. 

5.7.2.5  Rekonstrukce šaten 

 Jak již bylo �e�eno, �erveno-kostelecký volejbal plánuje rekonstrukci šaten. 

Finance pot�ebné k rekonstrukci by se daly vzít z dotací, které poskytuje Místní ak�ní 

skupina (MAS) Mezi Úpou a Metují, která �erpá dotace z Leaderu. Leader je dota�ní 

program Evropské unie zam��ený na podporu a rozvoj venkova. P�evratný je v tom, 

že peníze si rozd�lují samy venkovské oblasti a to prost�ednictvím MAS. Ty �ídí 

spolupráci podnikatel�, zem�d�lc�, samospráv a neziskových organizací a spole�n�

s nimi rozd�lují peníze. Dotace, která by mohla být �erpána, je "Podpora pro vytvá�ení 

podmínek pro volno�asové aktivity". Tato dotace je pom�rn� �asto vypisována. Konec 

p�ijímání žádostí k aktuáln� vypsané dotaci je 14.5.2013. Do tohoto termínu bohužel 

oddíl volejbalu nestihne nechat vytvo�it projekt na rekonstrukci šaten. Proto jsem ve 

spolupráci s Martinou M�dílkovou vytvo�il návrh žádosti s maximální �ástkou, kterou 

žádost povoluje viz. p�íloha � 9. Po vypracování projektu na konkrétní rekonstrukci, a 

pokud MAS Mezi Úpou a Metují vyhlásí další výzvu k podávání žádostí, bude 

kosteleckému volejbalu sta�it doplnit projekt a žádost bude p�ipravená k odevzdání. 
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7  ZÁV�R 

 Cílem bakalá�ské práce bylo rozebrat a porovnat financování volejbalových 

klub� TJ �ervený Kostelec a VK Hronov.  

 V teoretické jsem vymezil, jakými právními subjekty v�bec volejbalové kluby 

jsou a na základ� jakých možností jsou financovány. S otázkou financování 

t�lovýchovných jednot a sportovních klub� nastaly problémy, kdy v�tšina publikací 

neodpovídala sou�asné sportovní situaci v �eské republice. Z toho d�vodu bylo nutné 

zam��it se na internetové zdroje a pokusit se o vytvo�ení takového systému, který by co 

nejvíce odpovídal sou�asné situaci ve sportovním prost�edí. Bohužel vlivem nestabilní 

situace ve sportu, která bude ješt� n�jakou chvíli trvat, a kdy se objevují nové informace 

tém�� každý týden, bude i mnou vytvo�ený p�ehled zanedlouho neodpovídající.  

 Z podrobného rozboru financování obou klub� a jejich porovnání jsem zjistil, že 

VK Hronov funguje hlavn� na p�ílivu financí ze sponzoringu a p�ísp�vk� od m�sta. TJ 

�ervený Kostelec oddíl volejbalu má hlavní zdroj financí ve m�st� �ervený Kostelec a 

z vybraných �lenských p�ísp�vk�. 

 Nejv�tší náklady hronovského volejbalu tvo�í cestovné a licence spojené s ú�astí 

družstva muž� i žen v druholigové sout�ži. �ervenokostelecký volejbal vyplácí nejvyšší 

�ástky na nájem p�edevším v m�stské sportovní hale, aoproti VK Hronov má náklady 

spojené s vlastnictvím majetku v podob� volejbalových kurt�. 

 Oba volejbalové kluby nejsou zadlužené a dlouhodob� pracují s vyrovnaným 

rozpo�tem. Výjimkou byl pro hronovský volejbal rok 2012, kdy se vlivem snížení 

p�íjm� ze sponzoringu a dar� dostal do záporného hospodá�ského výsledku, a pro 

kostelecký volejbalový oddíl rok 2008, kdy se hlavn� odpis Škody 1203 podepsal na 

ú�etní ztrát�. 

 Doporu�ení pro VK Hronov vidím v rozší�ení zdroj� financování, které by 

snížilo p�evahu sponzoringu v p�íjmech, zapojení více �len� do chodu klubu a navýšení 

�lenských p�ísp�vk�. Pro TJ �ervený Kostelec je hlavním doporu�ením v�novat se 

problematice sponzoringu a brzké p�íprav� projektu na rekonstrukci šaten. Jako 

konkrétní návrhy na zlepšení financování uvádím prodej vlastních tri�ek a kalendá��, 

v�nování se mládeži získané spole�ným náborem, investování do podílových fond� a 

pro TJ �ervený Kostelec konkrétní možnost, jak získat dotaci na rekonstrukci šaten z 

MAS Mezi Úpou a Metují. 
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