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Příloha XII. - Otázky k polostrukturovanému rozhovoru s předsedou klubu  

p. Petrem Končickým a hospodářem p. Jindřichem Vízkem 
 
1. Jak fungují správní orgány v SK PRAGA Vysočany a jaká je organizační 

struktura? 

(Rozpětí managementu, forma založení Tělovýchovné jednoty, orgány klubu – kolik, 

jak často se schází, na jak dlouho jsou voleni, stanovy, činnost orgánů, které nejsou 

uvedené ve stanovách apod.) 

 
„Členská schůze se schází jednou za 4-5 let, kde dochází k volbě členů výboru. Volí 

se 5 členů, kteří následně zvolí předsedu, místopředsedu, sekretáře, členy výboru 

a hospodáře.  Kontrolní a revizní komise je volena na členské schůzi a má 3 členy. 

Kontrolní komise nepodává žádnou roční zprávu, provádí pouze náhodnou kontrolu 

a sčítá hlasy na členské schůzi. Do roku 2008 byl klub součástí tělovýchovné jednoty 

Praga Praha. V průběhu roku 2008 se fotbalový klub Praga Praha oddělil od TJ 

a vzniklo občanské sdružení s názvem SK Praga Vysočany, o.s. Pod tímto názvem ale 

nemůžeme vystupovat, protože pozemky, na nichž se nachází naše hlavní hřiště, jsou 

v majetku TJ, která poskytla pozemky jako zástavu fotbalové asociaci, jež na oplátku 

realizovala výstavbu současné travnaté plochy. Jakmile skončí desetiletá lhůta závazku 

a TJ pozemky získá zpět, budou tyto pozemky zdarma převedeny do SK a v ten okamžik 

SK PRAGA Vysočany začne oficiálně existovat.“ (předseda klubu) 

 
2. Jaký je přístup k managementu v SK PRAGA Vysočany?  

a) Plánování (cíle krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé - co plánuje vedení svazu 

zlepšit) 

b) Personální rozvaha (členové výboru, funkce, na jak dlouho jsou voleni, kdo je 

řídí) 

 
a) „V nejbližší době se plánuje modernizace zázemí. O tento krok se klub snaží už 

několik let a nyní se blížíme k cíli. Příští rok se začne stavět. Krátkodobé cíle mohou 

být udržování hřiště, udržování rozpočtu, nedostat se do mínusu, hledat sponzory 

apod. Dlouhodobé cíle jsou rozšiřování členské základny a vybudování nového 

umělého hřiště. Za cíl také považujeme udržet současné třídy našich týmů 

a postupem času se dostávat výš.“ 



b) „Předseda má několik úloh, například koordinuje činnost sdružení a jeho 

hospodaření, stanovuje výši členských příspěvků, svolává členskou schůzi, 

předkládá členské schůzi a kontrolní a revizní komisi informace o hospodaření 

klubu. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Sekretář má za úkol 

starat se o administrativu. Týká se to hlavně přestupů hráčů, komunikuje 

s nadřízenými orgány (FAČR,..) apod. Hospodář má také pouze jednu úlohu a tou je 

finanční stránka organizace. Člen výboru hlídá grantové programy a žádá o granty, 

eviduje členskou základnu atd.“ (předseda klubu) 

 

3. Jakým způsobem probíhá financování v SK PRAGA Vysočany? 

(Financování činností klubu, zdroje těchto financí – dotace, sponzoři, vlastní činnost, 

příjmy a výdaje za poslední rok) 

 
„Největší výdaje jsou na elektřinu a plyn. Následuje údržba travnaté plochy, která je 

velmi náročná a opakuje se minimálně 2x do roka. Nejvíce příjmů v současné době 

plyne z členských příspěvků a sponzoringu. To je však letos poprvé, protože příjmy 

ze sponzoringu byly vždy minimální. Ale takhle z hlavy to nevím přesně, napište 

mi všechno, co chcete a já vám pošlu všechny údaje i s částkami na e-mail.“ (hospodář 

klubu) 

 
4. Na jaké úrovni je využívání marketingu v SK PRAGA Vysočany? 

(Marketing, kdo se stará o marketing v klubu apod.) 

 
„O marketing se starám především já, jako předseda. Jedná se hlavně o vlastní webové 

stránky, facebook, klubový časopis Bulletin, informační tabule před areálem, články 

v časopisech Devítka, Pražský fotbal apod. Časopis Bulletin je letos novinka, kterou 

jsme zavedli za spolupráce s MČ Praha 9 po postupu do 1.A. třídy. Zavedlo se vstupné 

na zápas mužstva „A“ a za toto vstupné se poskytuje časopis. O webové stránky se stará 

interní člen klubu, který je aktualizuje jednou týdně, a jsou zde zobrazovány všechny 

důležité informace, události aj. Facebook si zavedli hráči sami, to je mimo vedení, ale 

my to schvalujeme. Co se týče časopisů, vydává se hlavně rozpis utkání, kdy se hraje na 

Pragovce a občas se poskytne rozhovor o současném stavu, či komentář k minulému 

utkání.“ (předseda klubu) 

 

 



5. Do jaké míry se využívá sponzorování v SK PRAGA Vysočany? 

(Spolupráce se sponzory, sponzorské balíčky, je nutné sponzory vyhledávat nebo 

přicházejí sami) 

 
„Sponzoři rozhodně nepřichází sami a dokud nebudeme kopat první ligu, tak ani 

nebudou. Sponzory si proto hledáme sami. Dříve spolupráce dokonce fungovala pouze 

na ústní dohodě. Ale teď tomu tak už není. Protislužby, které nabízíme, se liší pouze 

podle výše poskytnuté částky. Do 10 000 Kč dostane firma prostor pro banner v areálu, 

který si však musí vyrobit na vlastní náklady, a její logo bude umístěno na web. 

Do 20 000 Kč dostane opět prostor pro banner v areálu s tím, že klub se podílí na 

výrobě společně s firmou. Dále může firma na hřišti odehrát jedno utkání a má 

umístěno logo na webu a v časopise. Nad 30 000 Kč si může firma vybrat buď banner 

v areálu nebo reklamu na dresech hráčů. Dále bude mít možnost odehrát na hřišti jedno 

utkání a opět bude její logo zobrazeno na webu a v časopise. V tomto případě náklady 

na výrobu banneru či dresů hradí klub.“ (předseda klubu) 


