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Abstrakt 

Název práce:   MANAGEMENT PRAŽSKÉHO SVAZU MALÉHO FOTBALU 

Cíle práce:  Hlavním cílem práce je vytvořit návrhy na zdokonalení svazu 

PSMF. 

 Vedlejšími cíli práce jsou potom vytvoření strategického plánu a 

akčních kroků k jeho dosažení; stanovení cílů organizace; 

vymyslet návrh  

na úpravu stanov či jiných dokumentů svazu; analýza jednotlivých 

složek managementu svazu. 

Metody: V práci jsou použity následující metody: analýza dokumentů, 

pozorování a nestrukturovaný rozhovor. Na analýzu byly vybrány 

tyto dokumenty: zakládací listina, propozice pro Hanspaulskou 

ligu, soutěžní a disciplinární řád. Pozorování se týkalo zasedání 

STDK a sekretariátu. Rozhovory probíhaly s předsedou 

Výkonného výboru Karlem Filipem a byly celkem dva. 

Výsledky: Na základě analýz zhodnocení managementu svazu byly zjištěny 

nedostatky zejména v oblasti plánování, v organizační struktuře a 

marketingu. Byl vytvořen strategický plán a návrhy na změny 

v manažerských funkcích. Tyto výsledky společně s celou 

bakalářskou prací budou předány předsedovi PSMF Karlu Filipovi, 

který se společně s Výkonným výborem může výsledky zabývat.  

Klíčová slova: Pražský svaz malého fotbalu, management, manažerské sekvenční 

funkce, nezisková sportovní organizace 

  



 

  

Abstract 

Title: MANAGEMENT OF PRAGUE MINIFOOTBALL 

ASOCIATION 

Objectives: Main objective of the thesis is generation of suggestions  

for improvement of PSMF.  

 Secondary objectives of the thesis are development of strategic 

plan and an action plan for its attainment; establishment of 

organisation goals, generation of proposal for amendment of the 

charter or other organisation documents; analysis of various 

aspects of association management.  

Methods: The thesis utilises methods of document analysis, observation and 

unstructured interview. Following documents were selected for 

analysis: charter, propositions for Hanspaulska league, competition 

and disciplinary rules. The observation refers to STDK and 

secretariat.  

A total of two interviews were conducted with the chairman of the 

executive committee Karel Filip.  

Results: As a result of the analyses, problems were identified in the areas  

of planning, organisational structure and marketing. A strategic 

plan was developed along with suggestions for changes in 

management positions. The findings along with this thesis will be 

presented to the chairman of PSMF, Karel Filip, who can together 

with the executive committee deal with them. 

Key words: Prague Minifotbal Association, Management, Sequential functions 

of management, Nonprofit sports organization
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SEZNAM ČASTO POUŽÍVANÝCH ZKRATEK 

PSMF – Pražský svaz malého fotbalu 

AMF ČR – Asociace malého fotbalu České republiky 

STDK – Sportovně technická a disciplinární komise 

ORK – Odvolací a revizní komise 
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1 ÚVOD 

Pražský svaz malého fotbalu (PSMF) je největším oblastním svazem v ČR. Hlavním produktem 

svazu je Hanspaulská liga, ve které je zaregistrováno zhruba 1 000 mužstev (cca 12 000 hráčů). 

Od roku 1972 prošlo soutěží přes 45 000 amatérských fotbalistů. Hra se řídí pravidly malého 

fotbalu. Hanspaulská liga se původně začala hrát v pražské čtvrti Hanspaulka, postupem času 

se ovšem hra rozšířila po celém území Prahy.  

Hanspaulské lize se dostávalo větší a větší popularity, až v posledních letech dosáhla takové 

úrovně, že už nelze najisto přihlásit určitý tým do soutěží. Ligové soutěže jsou totiž doslova 

napěchované k prasknutí. Hanspaulská liga dává člověku pocit žít malým fotbalem, vychutnat 

si vítězství, ale i zahrát si fotbal s přáteli, se kterými by se osobně jinak na hřišti asi nepotkal. 

„Hanspaulka“ se řadí mezi pražské fenomény, co se týče sportu pro všechny. Tomu přispívá i 

rozdělení lig podle věkových kategorií. Nalezneme zde soutěžní kategorie nad 35 let, nad 45 

let a nad 50, respektive na 55 let. „Královskou“ soutěží je ovšem liga, ve které můžou nastoupit 

hráči jakéhokoliv věku. 

Sportovní svět je v poslední době silně medializován a každý svaz má snahu navenek 

prezentovat sebe a své partnery. Právě v oblasti marketingu a sponzoringu má svaz jisté mezery 

a jejich zlepšení by svazu pomohlo např. po finanční stránce. Jedná se o největší regionální svaz 

v České republice a lepší prezentaci by si zasloužil. Svaz se momentálně snaží zkvalitnit své 

webové stránky a vytvořit aplikaci pro mobilní telefony a tablety. 

Na druhou stranu musíme dodat, že pro prezentaci sebe a svých partnerů udělal svaz výrazný 

krok dopředu již v roce 2010, kdy se začala konat akce pod názvem Dvanáctý zápas. Při této 

příležitosti každý partner svazu dostává prostor na svou prezentaci a probíhá předávání cen 

nejlepší týmům a hráčům za minulý ročník. 

Při výběru tématu bakalářské práce mě zaujalo, jak svaz funguje a že řídí poměrně vysoký počet 

utkání. Jako hráč malého fotbalu mám k fotbalu blízko a jako student oboru management 

tělesné výchovy a sportu mám blízko ke sportovnímu svazu. Tato práce mi poslouží jako 

přehled o organizaci v takovémto typu svazu a zároveň jako představa o tom, jak těžké je takový 

svaz řídit. Věřím, že se mi získané znalosti budou hodit jak při dalším studiu, tak při budoucím 

uplatnění ve sportovní sféře. Za velmi přínosné pro svůj osobní rozvoj považuji využití 

výzkumných metod, které jsou v práci použity. 

Hlavním cílem práce je vytvoření návrhů na zlepšení managementu. V práci jsou rozebrány 

jednotlivé složky managementu na základě několika výzkumných metod. Použité výzkumné 
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metody jsou následující: rozhovor, pozorování a analýza dokumentů. Jako vedlejší cíl práce je 

stanovena tvorba strategického plánu, která mě velmi zajímá, protože jednou bych se na tvorbě 

např. strategického nebo marketingového plánu chtěl podílet i ve svém budoucím zaměstnání. 

Výsledky práce budu prezentovat vedení svazu PSMF a na realizaci návrhů bych byl ochoten 

se svazem spolupracovat, případně dané návrhy konzultovat. 
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2 CÍLE A ÚKOLY 

2.1 Cíle 

Hlavním cíl práce vytvořit návrhy na zdokonalení svazu PSMF. 

Vedlejší cíle práce jsou vytvoření strategického plánu a akčních kroků k jeho dosažení; 

stanovení cílů organizace; vymyslet návrh na úpravu stanov či jiných dokumentů svazu; analýza 

jednotlivých složek managementu svazu a zpracování zhodnocení managementu PSMF. 

2.2 Úkoly 

Pro bakalářskou práci jsem si zvolil následující úkoly: 

Připravit a provést interview s předsedou Výkonného výboru ohledně fungování svazu, 

manažerských funkcí atd. 

Pozorovat STDK a sekretariát; zjistit, jak fungují orgány svazu. Na základě závěru z pozorování 

budou případně vytvořeny návrhy na zlepšení organizační struktury. 

Analyzovat vybrané dokumenty, které mi poskytnou informace o svazu. Analyzovány budou 

následující dokumenty: zakládací listina, propozice pro Hanspaulskou ligu, soutěžní a 

disciplinární řád. 

Vytvořit strategický plán pro svaz, který bude předložen vedení svazu. Součástí bude i 

stanovení konkrétních kroků, jak naplnit stanovené cíle pomocí strategického plánu. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Manažerské funkce 

„Pojmem manažerské funkce se chápou typické činnosti, které by měl vedoucí pracovník 

(manažer) účelně a účinně vykonávat k zajištění úspěchu své manažerské práce.“ (20, s. 65) 

Typické činnosti představují podle autorů jednotlivé funkce, účelnost je pak umění řídícího 

pracovníka vykonávat věci tak, aby odpovídaly cílům a hodnotám organizace. Účinností je 

myšleno efektivní vykonávání činností (20, s. 65). 

V průběhu proměny manažerského myšlení rapidně přibývalo autorů píšících o managementu, 

což způsobilo odlišnou klasifikaci manažerských funkcí a jejich náplně. Je tedy důležité si 

objasnit, na jaké koncepci je výklad manažerských funkcí založen, aby nedošlo k chybám  

při studiu.  

Za zakladatele koncepce manažerských funkcí je považován zejména Henri Fayol, který 

definoval pět funkcí manažera jako funkce správy, ale de facto šlo o manažerské funkce, jak je 

známe dnes. Jsou to funkce plánování, organizování, přikazování, koordinace a kontrola (20, s. 

67). 

Další ze známých autorů píšících o managementu Peter F. Drucker ve své knize udává tyto 

hlavní činnosti manažera: stanovení cílů a způsobů jejich dosažení, organizování, motivace a 

komunikace, měření a profesní a kvalifikační rozvoj kolektivu i sebe (20, s. 67). 

Manažeři organizují podnikové fyzické a technické zdroje, řídí finanční zdroje organizace, 

rozvíjejí a udržují tržní podíl, přizpůsobují se vnějším zdrojům (vládě a dodavatelům), ale  

ze všeho nejvíc řídí ostatní pracovníky nebo jejich práci. Management je proces přinucení 

ostatních lidí k utváření aktivit, které vedou k naplnění podnikových či osobních cílů (12, s. 1) 

Weihirch s Koontzem ve své knize uvádí: „Funkce manažerů poskytují užitečnou strukturu  

pro organizování znalostí managementu. Neexistuje žádná nová myšlenka, závěr výzkumu 

nebo technika, které by nebylo možné zatřídit pomocí klasifikace plánování, organizování, 

personalistiky, vedení a kontrolování.“ (9, s. 31). 

Autorů vymezujících jednotlivé manažerské funkce podle sebe je více. Jednou 

z nejrozšířenějších verzí manažerských funkcí, které uvádí ve svých publikacích například 

Vodáček a Vodáčkova nebo Koontz a Weihrich, jsou plánování, organizování, výběr a 

rozmístění pracovníků, vedení lidí a kontrola.  Druhá zmíněná dvojice přidává k tomuto výčtu 

ještě koordinaci, kterou zároveň pokládá za podstatu manažerství a ke které přispívá určitým 

způsobem každá z manažerských funkcí. (9, s. 32) 
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V této práci se budu zabývat následujícími manažerskými funkcemi: plánování, organizování, 

personalistika, vedení lidí a kontrola. 

Tabulka 1 - Činnosti manažera ve sportu 

Základní činnosti 

manažera 

Příklady aplikace 

základních činností 

manažera na činnosti 

sportovního manažera 

Specifické činnosti 

1. Plánování - Strategický plán rozvoje 

přísl. organizace 

- Dlouhodobý, střednědobý a 

akt. program 

- Strategický postup 

manažera při plánování akcí 

a podniků TVS 

1. Sponzorská činnost 

2. Organizování  - postupy 

                            - metody 

                            - techniky 

- Postupy vyhodnocování 

výsledků 

- Uplatnění metody CPM při 

organizování a zabezpečení 

tréninkových cyklů (např. 

OH, MS, ME atd.) 

- Využití výpočetní techniky 

při (vrchol.) sport. soutěžích 

- Portfolio metod při 

vyhodnocování činností 

sport. klubů 

2. Sportovní reklama 

3. Vytváření organizačních 

struktur 

- Zdokonalování org. 

struktury TVS ČR (např. 

sport. svazu) 

- Zdokonalování org. 

struktury sport. klubů 

- Zkvalitňování organ. 

struktury placených TVS 

služeb 

3. Transfer hráčů a trenérů 

4. Výběr, rozmisťování a 

vedení lidí 

- Výběr a rozmisťování lidí 

při práci ve sportovních 

spolcích (profesionálové, 

dobrovolníci) a jejich 

motivace 

- Výběr a rozmisťování lidí 

v placených TVS službách 

(např. zařízení typu health 

and fitness) 

4. Znalost uspořádání a 

fungování norem vrcholných 

mezinárodních organizací 

TVS (MOV, Mezinárodní 

sport. federace) 
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5. Kontrola - Ukazatele finanční 

struktury TVS organizací 

5. Zabezpečení norem a 

náležitostí při uzavíraní 

smluv (ad 3) v tuzemsku i 

v zahraničí 

6. Marketing - Marketing v oblasti 

placených TVS služeb 

- Marketing v podnicích 

vyrábějících TVS služby 

- Marketingová koncepce 

sport. klubů 

6. Problematika ochrany 

zdraví, pojištění a soc. 

zabezpečení (z hlediska 

přísl. fyzických a 

právnických osob) 

7. Finance - Přehled o akt. ekonom. 

trendech a opatřeních ve 

státní a podnikatelské sféře 

- Reflexe v hospodaření 

spolků a org. TVS, zvl. 

jejich základních článků 

7. Kontakty a spolupráce se 

zájmovými i odbornými 

organizacemi sportovců, 

trenérů, učitelů TVS apod. 

8. Právo - Reflexe daňových, 

živnostenských a dalších 

zákonů do podmínek 

organizací TVS 

- Zákony o TVS, stanovy a 

další normy stát. a spol. 

organizací TVS 

 

Pozn.: 

Úspěšná realizace 

základních činností 

manažera v TVS je 

podmíněna průběžnými 

manažerskými funkcemi 

v pozici analytických, 

rozhodovacích a 

implementačních činností 

včetně komunikace 

9. Komunikace - Vedení lidí ve sport. 

organizacích (komunikace 

nadřízený – podřízený) 

- Vyjednávání sponzorských 

kontaktů 

Zdroj: Čáslavová (2000, s. 16) 

3. 1. 1 Plánování 

Plánování je první a nejdůležitější manažerskou funkcí. Odvíjí se od něj totiž ostatní 

manažerské funkce. Manažer plánuje za účelem stanovení cílů organizace a určuje způsoby, jak 

těchto cílů dosáhnout. Bez plánování se manažer nemůže dostat k dalším manažerským 

funkcím. Bez stanovení cílů, úkolů a postupů, jak cílů dosáhnout, by nebylo možné účelně 

vytvořit organizační strukturu, rozmístit pracovníky nebo je kontrolovat. 

Plánování je důležitou a nenahraditelnou součástí každé organizace. Pomáhá identifikovat 

minulý i současný stav organizace a určuje, kam činnosti organizace směřují a jaké prostředky 

na to budou nebo mohou být vynaloženy.  
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Mezi nejznámější definice plánování patří definice podle Vodáčka a Vodáčkové (20, s. 74): 

„Jde o činnost, jejímž vyústěním je plán jako cílově definovaný záměr na splnění určité skupiny 

úkolů.“ 

Do skupiny známých definic lze bez pochyby zařadit i definice podle Koonze a Weihricha  

(9, s. 31): „Plánování zahrnuje výběr poslání a cílů a volbu činností pro jejich dosažení. 

Vyžaduje rozhodování, tj. výběr mezi možnostmi budoucího výběru činností.“ 

Plánování vzniká za účelem stanovit cíle organizace a vymezit postupy, jak těchto cílů 

dosáhnout. Bez něj by nebylo možné vykonávat zbylé manažerské funkce. Plánování je tedy 

první ze sekvenčních funkcí a ostatní funkce na něj navazují. Pomocí něj můžeme tedy dojít  

ze stavu, kde se momentálně nacházíme, do stavu, který jsme si vytyčili. „Plánování je proces, 

který vyžaduje intelekt; vyžaduje, abychom vědomě určovali průběh činností a zakládali naše 

rozhodování na cílech, znalostech a důležitých věcech.“ (9, s. 118) 

Plánování je také úzce spjato s organizováním. Prostřednictvím plánů (jakožto výsledkem 

plánování) jsou uskutečňovány změny v organizačních strukturách a je určen směr rozvoje 

organizace (21). 

Díky plánování sportovních organizací se mohou jejich členové ztotožnit s cíli klubu nebo 

spolku.  Ztotožňování probíhá u jednotlivých členů různě, podle motivace jedince nebo jeho 

pozice v klubu. Jinak se bude s klubem ztotožňovat hráč a jinak člen představenstva, a to  

při podobných hlavních cílech. 

Výsledkem plánování je potom plán. K sestavení plánu je potřeba dodržovat určité, na sebe 

navazující kroky. Je dobré si uvědomit, že podle jednotlivých kroků můžeme přehodnotit své 

cíle, pokud se budou zdát nereálné.  

Mezi tyto kroky podle Koontze a Weihricha (9, s. 130) patří: 

- uvědomování si příležitostí 

- stanovení cílů 

- vývoj předpokladů 

- určení alternativních postupů 

- hodnocení alternativních postupů 

- výběr postupů 

- formulování odvozených plánů 
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- numerizování plánů pomocí rozpočetnictví. 

Plány se dělí z časového hlediska na krátkodobé a dlouhodobé. Za podstatnou u různě dlouhých 

časových plánů byla určena vzájemná propojenost mezi nimi. Za velkou chybu se pak považuje 

vytvoření krátkodobého plánu, který nemá žádnou návaznost na dlouhodobý plán. V těchto 

případech pak dochází většinou ke změně v dlouhodobých plánech. Aby bylo plánování 

úspěšné, je potřeba tento fakt respektovat (21). 

Dále lze členit plány podle úrovně rozhodovacího procesu na: 

- strategické (vypracovává top management) 

- taktické (vypracovává střední management) 

- operativní (vypracovává provozní management) (21) 

Díky plánování jsme schopni určit cíle organizace. Cíle rozlišujeme krátkodobé (do jednoho 

roku), střednědobé (do tří let) a dlouhodobé (více než tři roky). „Cíle představují koncové body, 

ke kterým jsou směrovány činnosti. Je-li to možné, jsou cíle verifikovatelné, aby bylo možné 

na konci období určit, zda bylo, či nebylo cílů dosaženo.“ (9, s. 158) 

Vedení organizace by se mělo pokusit zapojit do plánovacího procesu co nejvíce lidí. Zajistí se 

tak správný směr v průběhu plánování a zároveň toto zapojení způsobuje větší ztotožnění 

jedince s klubem, což je pozitivní jev. Členům to dává pocit, že někam skutečně patří, že se 

s nimi určitým způsobem počítá, a lépe se pak zapojují do naplňování plánů, které z plánování 

vzniknou. Před vznikem plánu je vhodné připravovaný plán prodiskutovat s členy organizace, 

nejlépe se všemi jejími složkami. 

Velmi oblíbenou analytickou metodou při určení cílů zejména strategických plánů bývá metoda 

SMART. Cíle by tedy měly být chytré (z anglického jazyka „smart“). Každé jednotlivé písmeno 

této anglické zkratky znamená určitý požadavek na určení cílů. Význam jednotlivých písmen 

můžeme charakterizovat takto: 

- S jako „stimulating“, cíle by měly motivovat k jejich splnění 

- M jako „measurable“, cíle by měly být měřitelné nebo spíš kontrolovatelné 

- A jako „acceptable“, cíle by měly být podle plánu přijatelné 

- R jako „realistic“, cíle musíme určit tak, aby byly reálně dosažitelné 

- T jako „timed“, požadavek na včasnost cílů. (20, s. 79) 
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Někteří autoři, jako např. Mastermann (11, s. 67), vysvětlují zkratku písmene A jako 

„achievable“, tedy cíle by měly být dosažitelné. 

Z obsahového hlediska pak Čáslavová (4, s. 26) uvádí tři skupiny cílů: 

- sportovní, např. podpora talentů, motivace k výkonu, účast v evropských pohárech,… 

- ekonomické, např. zlepšení řízení klubu/svazu,… 

- sociální, např. hledání nových společenských forem,…  

Sportovní kluby plánují za určitým, především dlouhodobým cílem. Dlouhodobý cíl je rozdělen 

do cílů krátkodobých, které jsou podrobně rozpracovány. Toto rozpracování krátkodobých cílů 

je důležité a pomáhá efektivně naplnit cíl dlouhodobý. 

3. 1. 1. 1 Strategický plán 

V prostředí sportovních organizací se setkáváme s tzv. strategickým plánem. Strategický plán 

obsahuje pět fází: 

I. fáze - Určování cílů sportovní organizace 

II. fáze - Charakteristika současného profilu a funkcí sportovní organizace a jejich posun  

do budoucna 

- současný profil sportovní organizace 

- hlavní současné funkce organizace 

- přehled cílových skupin a jejich identifikace 

III. fáze - Analýza interních faktorů sportovní organizace 

Čáslavová uvádí, že by se analýza měla zaobírat těmito deseti okruhy: 

- funkce a činnosti sportovní organizace 

- personální zabezpečení organizace 

- členové sportovní organizace 

- oddíly 

- sportovní zařízení 

- určování cen 

- propagace 

- komunikace 
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- finance 

- závěry z analýzy předností a nedostatků 

IV. fáze - Analýza externích faktorů 

Tato fáze se zaobírá působením faktorů, které by mohly ovlivnit realizaci plánu. 

V. fáze - Zpracování priorit (5, s. 44-52) 

Obsah strategického plánu by měl zahrnovat úvod, cíle organizace, profil sportovní organizace, 

strategii naplňování cílů, strukturalizaci sportovní organizace a osoby, které v ní pracují  

na realizaci plánu a financování strategického plánu (5, s. 52). 

Ve sportovním prostředí se ovšem s takovým strategickým plánem setkáváme ojediněle. 

Důvodem jsou finanční podmínky, které mnohdy sotva stačí na běžný provoz sportovní 

organizace. Mezi nedostatky, které se objevují ve strategických plánech, patří zejména 

rozpracování cílů organizace do období nebo podíl pracovníků při plnění cílů (5, s. 52). 

Strategický plán je střednědobého charakteru. Odkazuje na to, jak se chce organizace v příštích 

2-4 letech vyvíjet. Obecně strategický plán zahrnuje silné a slabé stránky organizace, příležitosti 

organizace a možné řešení v případě, že se objeví hrozba.  

Strategický plán by měl být vytvořen podle potřeb organizace. Tím je také dána délka 

strategického plánu. Ve větších organizacích může být strategický plán rozpracován do sta 

stran, v malých organizacích může mít stran pouze několik. S rozšiřováním organizace se může 

upravit i jeho obsah, plány mohu být detailněji rozpracovány. 

Se strategickým plánem souvisí i zpracování akčních kroků, jak dosáhnout cílů organizace, 

nebo operační plán, ve kterém se nachází seznam osob odpovědných za plnění úkolů, definice 

období, ve kterém se má úkol splnit, a také finanční prostředky, které jsou potřebné ke splnění 

cílů a úkolů.  

V práci se zaměřím na principy krátkodobého a dlouhodobého plánování ve svazu a tvorbu 

strategického plánu. 

3. 1. 2 Organizování 

Druhou důležitou funkcí, která by neměla chybět v žádné organizaci, je organizování. 

Organizování navazuje na plánování. „Posláním organizování je účelně vymezit a hospodárně 

zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí (jednotlivců, kolektivů) při plnění cílů a dalších 

potřeb organizační jednotky nebo její části.“ (20, s. 90) Organizování pomáhá při dělbě práce, 
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koordinaci potřebných činností a lidí a vymezuje pravomoc a odpovědnost lidí, kteří se podílí 

na organizovaných procesech. Tyto úkoly lidé vykonávají v organizačních strukturách  

(20, s. 90).  

Podle Armstronga (1, s. 51 - 52) se „jedná o dělbu činností v časech nejistoty a změny, o jejich 

integrování – jejich seskupování za účelem naplnění celkového účelu organizace – a o 

zabezpečení existence efektivních toků informací a komunikačních kanálů.“ Vytváření 

organizace je pak podle stejného autora „založeno na analýze činností, procesů, rozhodnutí, 

toků informací a rolí. Jeho výsledkem je struktura.“ 

Manažerská funkce organizování musí brát v úvahu cíle a plány organizace. Organizace a 

organizační struktury umožňují vytvoření prostoru pro obsazení jednotlivých úseků pracovníky 

a vytváří prostor vedoucím pracovníkům pro efektivní kontrolu. 

Na tento proces jdou kladeny různé požadavky, které shrnul do zkratky OSCAR americký 

odborník Ernest Dale. Jedná se o základní požadavky, které jsou na organizování a organizační 

struktury kladeny:  

O – „objectives“ (cíle) – nutnost zajištění cílů organizačního celku 

S – „specialization“ (specializace) – způsob účelného a účinného sdružení po ekonomické 

stránce  

C – „coordination“ (koordinace) – potřeba vzájemné jednotnosti činností dílčích prvků 

A – „authority“ (pravomoc) – rozhodovací práva specializovaných složek 

R – „responsibility“ (zodpovědnost) – povinnosti dílčích specializovaných složek (20, s. 91). 

Organizaci charakterizuje Koontz s Weihrichem (9, s. 235) jako „účelovou formální strukturu 

organizačních jednotek, respektive pozicí.“ Organizace se tedy skládá z jednotek.  Každá 

jednotka má nějakou funkci, musí plnit určité úlohy. Jednotky by měly být propojeny tak, aby 

lidé v nich mohli pracovat efektivně, plynule a výkonně.  Organizační struktury jsou nezbytně 

nutné pro fungování společností, jelikož přehledně určují jednotlivé úkoly, pravomoc a 

zodpovědnost jednotlivých složek a pracovníků. Ve skutečnosti by mělo být jasné, kdo je komu 

za co zodpovědný, jak může rozhodovat a jaké pracovní úkony mu náleží (9, s. 236). 

Organizačních struktury se základně dělí na formální a neformální.  Formální struktura je 

považována za účelovou strukturu organizačních jednotek v organizovaném podniku. 

Neformální struktura shromažďuje lidi se společným zájmem nebo aktivitou. Tyto struktury 

nejsou nijak organizované společností a vznikají spolčováním lidí (9, s. 235). 
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Organizační struktura je pak v rámci managementu chápána jako struktura systému řízení 

organizace.  „Každý systém má svoji strukturu a vykazuje určité chování.“ Tato struktura je 

pak stabilní a chování systému je dynamické (2, s. 36). 

 

Tabulka 2 – Dělení sportovních organizací v ČR 

Dělení Druhy Příklad 

Podle počtu lidí ve vedení - Organizace se statutárním 

orgánem 

- Organizace s kolektivním 

statutárním orgánem 

Předseda, prezident 

 

Představenstvo,  

výbor tělovýchovné jednoty 

Podle kritéria účasti na 

valných hromadách 

- Organizace s přímou účastí 

členů na valné hromadě 

nebo výroční členské schůzi 

- Organizace s nepřímou 

účastí členů na valné 

hromadě nebo výroční 

členské schůzi 

 

Podle organizační struktury - Organizace s jednoduchou 

organizační strukturou 

- Organizace 

s vícestupňovou organizační 

strukturou  

PSMF 

 

 

 

Česká unie sportu 

Zdroj: Doležel (2016) 

V České republice se ve sportovní oblasti nejčastěji setkáváme s organizační formou 

občanského sdružení. Dalšími častými formami jsou společnosti s ručením omezeným nebo 

akciové společnosti. Spousta klubů, spolků, ale i jednotlivců musí řídit svou činnost na základě 

předpisů v Občanském zákoníku. Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným se 

řídí Obchodním zákoníkem.  

Cílem organizování ve sportu je plnění sportovních cílů organizace. Sportovní manažeři si jsou 

pod nátlakem vstupu do tržní ekonomiky vědomi nutnosti organizovat. Hlavní motivací jsou 

zbytečně vynaložené peníze, které se ztrácí například vinou zdvojení pracovních funkcí. 

Špičkové propracované organizování lze spatřit zejména v obchodních společnostech ve sportu, 

kde je organizování nutností. 
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V neziskovém sektoru je na organizování vyvíjen tlak zejména ze strany sponzorů, jimž jde  

o efektivní nakládání s jejich prostředky. Další výraznou motivací pro dobrou organizační 

činnost je faktor vlastního podnikání, které vede k získání potřebných příjmů pro sportovní 

organizaci. (5, s. 66) 

Každá sportovní organizace má svou organizační strukturu. V České republice mají organizační 

struktury v klubech, spolcích atd. velmi podobné schéma. Velikost struktury závisí na sportovní 

úrovni organizace a na finančních možnostech. To znamená, že např. klub AC Sparta Praha 

bude mít rozvětvenější strukturu než SK Horní Měcholupy hrající Pražský přebor. Pro sportovní 

organizace je charakteristická liniová řídící struktura a liniově štábní řídící struktura. 

Tabulka 3 – Typy sportovních organizací 

Typ sportovní organizace Příklad 

Zastřešující sportovní organizace ČUS 

Samostatná sportovní asociace FAČR, PSMF 

Sportovní klub AC Sparta Praha 

Sportovní oddíl Oddíl juda USK Praha 

Zdroj: Doležel (2016) 

Organizování v neziskových strukturách slouží především k efektivní realizaci a naplňování 

jejich účelu.  

V práci se budu zabývat organizační strukturou PSMF a jeho jednotlivými orgány. 

3. 1. 3 Výběr a rozmístění pracovníků 

Je důležité vědět, kdo v organizaci pracuje. Právě od zaměstnanců se odvíjí další manažerská 

funkce, kterou je výběr a rozmístění pracovníků. Je důležité, jak kvalitní pracovníky máme 

k dispozici, kolik jich je, jaká je jejich kvalifikace, případně jak jsou loajální. Prostřednictvím 

zaměstnanců se pak rozhoduje o úspěchu či neúspěchu samotné organizace. Schopná pracovní 

síla pomáhá organizaci ušetřit náklady, které pak může použít na jinou činnost. 

Poslání této manažerské funkce spočívá podle Vodáčka a Vodáčkové (20, s. 106) v „schopnosti 

manažerů zajistit správný výběr kvalitních a dlouhodobě loajálních spolupracovníků, jejich 

rozmístění podle profesních a kvalifikačních předpokladů i potřeb, jejich objektivní hodnocení 

a další kvalifikační rozvoj.“  
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Výběr a rozmístění pracovníků lze nahradit jednoslovným pojmem personalistika. Ve své 

publikaci Koontz s Weihrichem (9, s. 342) uvádějí tuto definici: „Manažerská funkce 

personalistika je definována jako obsazování pozic v organizační struktuře a udržování jejich 

obsazení. Tato funkce je realizována pomocí identifikace požadavků na pracovní sílu, 

inventarizací disponsibilních lidí, najímáním, vybíráním, umísťováním, povyšováním, 

ohodnocováním, plánováním povolání, kompenzováním a školením. Týká se to jak uchazečů  

o určitou práci, tak těch, kteří již práci vykonávají.“  

Personalistika neboli personální práce se zabývá člověkem v pracovním procesu, jak je  

do společnosti přijat, jak v ní funguje a jak je využíván, případně jeho pracovním a sociálním 

rozvojem a chováním ke spolupracovníkům. Nelze ovšem srovnávat personalistiku s personální 

administrativou, personálním řízením nebo řízením lidských zdrojů (13, s. 8). 

Personalistika byla považována za součást organizování, ale z několika důvodů se z ní stala 

samostatná manažerská funkce.  To umožnilo objektivnější a přesnější výběr vhodných 

manažerů či zaměstnanců, jelikož vrcholní manažeři personalistice věnují malou pozornost. 

Proto tuto činnost přenechávají jiným delegovaným pracovníkům. 

Ve sportovním prostředí, zejména v neziskových organizacích, jsou hlavní pracovní silou 

dobrovolníci. Týká se to téměř většiny neziskových organizací. Dobrovolníci jsou hnáni 

zejména vnitřní motivací. Nejde jim tedy v první řadě o peníze, ale mají jiné důvody, proč 

vykonávat dobrovolnickou činnost. 

Ve sportu se setkáváme se dvěma základními druhy dobrovolníků. Mezi ně se řadí vysoce 

kvalifikovaní odborníci a dobrovolníci, kteří nemusí být speciálně kvalifikovaní. 

Bez dobrovolníků by se neobešla žádná celosvětová ani regionální sportovní akce. Sport by se 

bez dobrovolníků stal celkově mnohem dražší – stát by musel poskytnout mnohem více peněz 

ze státního rozpočtu, více za sport by museli platit i obyčejní lidé. 

Právě dobrovolnictví z velké části ovlivňuje výběr a rozmisťování pracovníků v neziskových 

sportovních organizacích. Práce s dobrovolníky má své klady a zápory. Hlavní klad je 

samozřejmě to, že dobrovolníci představují levnou pracovní sílu. Mezi zápory pak patří 

například nízká kvalita pracovníků. (5, s. 21) 

Jedním z demotivujících faktorů pro dobrovolníka může být nízké společenské ocenění. Tento 

problém je zřejmý spíše u mladších dobrovolníků, kteří se ženou hlavně za penězi. Za velice 

prestižní se považuje dobrovolnictví na velkých světových akcích typu olympijské hry nebo 

mistrovství světa. 
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Dobrovolnictví ve sportu je často spjato s členstvím ve sportovním klubu. Kluby  

do dobrovolnické práce zapojují své členy nižších věkových kategorií. Tento druh 

dobrovolnictví je ovšem povinný a je jím podmíněna účast ve sportovním oddíle. Dobrovolník 

tak nemusí hledat zvláštní motivaci. Odměnou mu může být volný vstup na zápasy A-týmu, 

oblečení z kolekce týmu, setkání se sportovci nebo občerstvení.  

V práci se zaměřím na personální strukturu svazu a její jednotlivé funkce. 

3. 1. 4 Vedení lidí 

Vedení lidi je jednou z velmi důležitých funkcí, kterou manažer vykonává téměř neustále. Svoje 

schopnosti, dovednost i znalosti využívá při vedení lidí ve prospěch organizace. Vede 

zaměstnance, motivuje je, buduje jejich možný budoucí rozvoj atd. „Lidé jsou totiž považováni 

za největší kapitál dobrých firem.“ (20, s. 118) 

Dnešním trendem je především přinutit zaměstnance k vyšší samostatnosti nebo předávat 

zaměstnancům určité kompetence. Organizace tak reaguje např. na velmi rychlou vlnu 

globalizace, které je potřeba se přizpůsobit. 

Úkolem této manažerské funkce je „vytváření, a pak i účelné a účinné využívání schopnosti, 

dovednosti a umění manažerů vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky 

ke kvalitnímu, aktivnímu, popř. tvůrčímu plnění cílů jejich práce.“ (20, s. 118)  

Nelze považovat vedení lidí jen za určování úkolů, ale jedná se i o jiné aktivity, které pomáhají 

stimulovat spolupracovníky k většímu pracovnímu odhodlání. Tím lze pak zajistit, aby 

organizace prosperovala. 

 „Řízení vyžaduje vytváření a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci spolupracují za účelem 

dosažení společných cílů.“ (9, s. 438) Koontz a Weihrich dále zdůrazňují znalost využívání 

lidských a motivačních faktorů nebo schopnost rozpoznat lidské chování na pracovišti. 

Důležité pro vedení lidí je zvolení správných cílů a získání potřebných lidí, kteří nám pomáhají 

cíle plnit. „Cíl je rozhodujícím motivátorem, dává smysl každé aktivitě, která směřuje k jeho 

dosažení.“ Cíle formuluje vedoucí pracovník. (3, s. 29) 

Pro sportovní organizace je zásadní vedení dobrovolníků vedoucími pracovníky tak, aby tito 

perfektně znali své kompetence a svého nadřízeného, na kterého se mohou obrátit. Vedení lidí 

ve sportovní organizaci není příliš odlišné od vedení lidí v jiných odvětvích. 

Ve sportu se setkáváme s vedením lidí na různých úrovních. V první řadě jsou v organizaci 

vedoucí pracovníci, kteří jsou zodpovědní za práci svých podřízených. Tento typ vedení lidí 
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najdeme například v provozních odděleních. V druhé řadě se jedná o čistě sportovní sekci,  

za kterou obvykle zodpovídá generální manažer a sportovní ředitel. Tito vedoucí pracovníci 

jsou zodpovědní především za složení týmů, do kterých spadají hráči, trenéři či kustodi atd.  

Tuto manažerskou funkci nebudu příliš rozebírat a v práci ji spojím s předchozí manažerskou 

funkcí. 

3. 1. 5 Kontrola 

Kontrola je velmi důležitou součástí managementu. Platí zde přísloví „bez kontroly není 

vedení“. Moderní management je vybaven spoustou kontrolních technologií a různých technik 

či analýz. Tato funkce slouží k zjištění chyb či odchylek od procesu, které zapříčiňují možnost 

chybné realizace plánu. Kontrola úzce souvisí s plánováním, které pak na odchylky od plánu 

reaguje (20, s. 143). 

Jednoduše definují kontrolu Králíček s Molínem (10, s. 14) jako „porovnání stavu žádoucího 

se stavem skutečným." Dále je potřeba si ujasnit, proč kontrolujeme, co kontrolujeme, kdo je 

kontrolován, kdo kontroluje, kdy kontrola probíhá a jak kontrolujeme. 

Ve sportovních organizacích máme několik kontrolních procesů, které jsou nastíněny 

v následující tabulce. 

Tabulka 4 – Typy kontrol ve sportovní organizaci 

Typ kontroly Předmět kontroly 

Finanční kontrola Hospodaření klubu 

Využívání financí v klubu 

Vydané peníze za přestupy, platy, atd. 

Kontrola sportovních výkonů Postavení klubu v domácí soutěži 

Postup do evropských soutěží 

Kolik hráčů do A-týmů dodala mládež 

Kolik máme v mužstvu reprezentantů 

Kontrola mládežnických týmů 

Týmové kontroly Zdravotní prohlídky 

Zátěžové kondiční testy 

Dopingové kontroly 

Docházka na trénink 

Kontrola platnosti registrací 
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Kontroly zaměstnanců Kontrola trenérů mládeže 

Kontrola docházky zaměstnanců na 

pracoviště 

Kontrola oddělení 

Běžné kontroly Kontrola zápisů a výsledků 

Kontrola hracích termínů 

Kontrola harmonogramu 

Další 

Zdroj: Doležel (2016) 

Tyto kontroly poskytují přehled vrcholovému managementu klubu, který kontroluje plnění 

cílů organizace a může z těchto kontrol vyvodit důsledky (např. propuštění hlavního trenéra 

po vyřazení z předkola Evropského poháru). 

Některé kontroly slouží i pro externí orgány, které řídí většinou zastřešující organizace. Tyto 

kontroly se týkají zejména financí nebo dopingu. Takové kontroly většinou provádí přímo 

zastřešující organizace, která pak určuje i případné tresty. Sportovci může být např. za použití 

dopingu zakázána činnost, klub např. nemůže přivést do svých řad nové hráče z důvodu 

porušení finanční fair play.  

Kontrolní činnosti jsou využívány manažery pro získání zpětné vazby. Je kontrolováno, jak 

vypadá realita řízené struktury nebo naplňování cílů organizace. 

Základní členění kontrolních procesů spočívá v následujícím dělení: 

- vnitřní kontrola (iniciována vnitřními strukturami organizace, realizována zpravidla řídícími 

pracovníky nebo pracovníky, kteří jsou ke kontrole řídícími pracovníky zmocněni) 

- vnější kontrola (smluvní požadavky, zákonné požadavky) (22).  

Hlavní kontrolní technikou je rozpočetnictví. Finance jsou ve sportu na prvním místě a  

od správného hospodaření s penězi se odvíjí činnost organizace. Návaznost na účetnictví je 

volná a organizace řeší tento problém například najmutím externí účetnické firmy.  

3. 1. 5. 1 Rozpočetnictví/finance 

Finanční stránka klubu nebo organizace je jedním z hlavních zdrojů kontroly pro vrcholový 

management. 

„Podnikání v oblasti sportu má obrovský finanční a kulturní dopad na současnou 
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společnost a tento dopad stále narůstá, proto je potřeba věnovat se také finanční stránce 

sportovních organizací.“ (19, s. 13) 

Je nutné brát na vědomí, že na finanční stránce závisí osud téměř všech organizací. Proto je 

důležité znát finanční rozvahu, plánovat a evidovat příjmy a výdaje. Základním úkolem je 

naleznout způsob, aby byla organizace finančně zabezpečena a mohla řádně fungovat.  Podle 

potřeby je možné vyškrtnout náklady nebo spíše přivést do svazu nebo organizace další finanční 

prostředky. 

Financování sportovní organizace probíhá dvěma způsoby. Jendou možností je financování 

z úrovně měst či obcí nebo ze zastřešující organizace, do které podřízená organizace spadá. 

Druhý způsob, jak získat finance pro klub či organizaci, jsou vlastní možnosti financování 

spolku. (6, s. 51) 

Sportovní kluby nižší úrovně musí mít finance zejména na provoz či pronájem sportoviště a 

vytvoření dobrého sociálního zabezpečení pro sportovce. Profesionální týmy navíc řeší 

rozpočet na platy hráčů a dalších zaměstnanců, rozpočet na přestupy hráčů a na jednotlivá 

pracovní oddělení. 

„Strůjce finančního plánu pro sportovní organizaci potřebuje společně propojit cíle a záměry 

organizace a krátkodobý a dlouhodobý finanční plán. Cílem finančního plánu je maximalizace 

současné hodnoty organizace.“ (16, s. 59) Nutno ovšem podotknou, že tyto definice platí spíš 

pro ziskové organizace. 

Sportovní organizace může získat finanční prostředky z těchto zdrojů: 

- členské oddílové příspěvky – každý člen tak prokazuje svou příslušnost ke klubu, oddílu. Výše 

členských příspěvků je stanovena a zakotvena ve stanovách klubu, členské oddílové příspěvky 

jsou předmětem jednání oddílu s členskou základnou. 

- dary – poskytnutí a následné přijetí darů je důsledkem možnosti, že každá fyzická nebo 

právnická osoba se může stát poskytovatelem daru do určité výše, jak stanovuje zákon. 

Umožňuje to podporovat rozvoj sportu a být zvýhodněn daňovým odpočtem. 

- reklama – poskytnutí reklamy je spojeno s určitou protislužbou a zviditelněním poskytovatele. 

Reklamu si poskytovatel může dát do nákladů, na druhé straně je za určitých podmínek 

předmětem daní u příjemce. 

- dalšími možnostmi jsou nabídky projektů od firem či společností v návaznosti na jejich 

finančních možnostech, prosperitě, zájmu vedení o daný sport apod. (15, s. 148). 
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Reklama patří do skupiny nenahraditelných a velmi důležitých příjmů, a to zejména  

u amatérských organizací. Bez těchto příjmů by bylo provozování některých sportovních svazů 

nebo týmů prakticky nemožné.  

Eger (6, s. 53) dělí příjmy klubu na vnitřní (členské příspěvky) a vnější zdroje (příspěvky  

od ČSTV). Výdaje se dělí na provozní výdaje (energie) a výdaje v oblasti tělovýchovy a sportu 

(výdaje spojeny s vlastní sportovní činností). 

Finanční řízení v neziskové organizaci má tři etapy: 

- finanční plánování – tvorba rozpočtu pro další rok 

- realizace rozpočtu – řízení činnosti a hospodaření klubu 

- vyhodnocení financování – sestavení závěrečné zprávy 

Zejména poslední etapa je částí kontroly, která slouží k ověření správného hospodaření.               

Na základě vyhodnocení financování se poté skládá finanční plán na budoucí rok (6, s. 54). 

V této práci budu rozebírat finanční dokumenty, které se týkají svazu. 

3.2 Neziskové organizace 

Zde jsou uvedeny základní znaky neziskových organizací: 

- nejsou založeny za účelem podnikání 

- nejsou založeny za účelem zisku 

- uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit 

- jsou právnickými osobami 

- mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů (15, s. 141). 

„Každá nezisková organizace si projde několika etapami. Je potřeba si určit vize, poslání, 

funkce organizace a stanovit cíle. To pak zabezpečí efektivní fungování organizace.“ (15, s. 

141) 

K poskytování služeb v neziskovém sektoru je potřeba mnoho dobrovolníků, kteří se o chod 

neziskových organizací starají. Je zapotřebí nadšení ze strany dobrovolníků a zapojení členů 

do dění v organizaci, aby činnost spolku odpovídala vizi a poslání. 

Eger (6, s. 54) ve své publikací poukazuje na to, že i nezisková organizace může vytvářet zisk, 

ale není to její hlavní činnost. Tyto získané finanční prostředky slouží k chodu organizace a 

k plnění poslání a zkvalitňování služeb. 



29 

 

Jakákoliv nezisková organizace nestátního charakteru vznikla s určitou existenční vizí. Vize 

má vyjadřovat budoucí obraz organizace, má odrážet hlavní hodnoty organizace, jak má 

organizace fungovat a jaké funkce bude plnit. Určením vize organizace učiní první krok 

k jejímu založení, uplatnění svého poslání a vypracování plánu (14, s. 37). 

Neziskové organizace ve sportu jsou pro sport v České republice velmi důležité. Mnoho dětí 

má ve svém okolí kde sportovat a mnoho dalších lidí může díky těmto organizacím vykonávat 

sportovní aktivity.  

Hospodaření neziskových organizací vyplývá zejména z jejich charakteru. Většinou neoperují 

s velkými penězi a hospodaří v ročních obdobích. Většina organizací má přehled o svém 

stručném rozpočtu a čerpá peníze s veřejných fondů (14, s. 77).  

Veřejné fondy jsou pro chod neziskových organizací nezbytné. Pro neziskové sportovní 

organizace je pozitivní fakt, že čerpají nejvíce peněz z veřejných fondů a každoročně by se 

tato částka měla zvyšovat. Přerozdělení financí ovšem závisí na zastřešujících organizacích, 

což se mnoha týmům/spolkům/svazům nelíbí a zdá se jim to nespravedlivé. Pro přehled lze 

uvést, že největší část dotací pro neziskové organizace dostává Fotbalová asociace ČR, která 

finance přerozděluje krajským svazům a klubům. 

Podle Šedivého a Medlíkové (17, s. 34) je nutné, aby byla nezisková organizace jiná než ty 

ostatní. Dále je nutné si vymezit vztah ostatních organizací k vlastní organizaci. Poté se 

organizace můžou odlišit např. rozsahem nabídky služeb. 

Pro kvalitní určení strategie organizace je potřeba znát a určit si cílové skupiny a 

podporovatele. Organizace si musí uvědomit, kdo tvoří cílové skupiny, jak jsou velké, jaké 

jsou jejich základní potřeby a co tyto skupiny chtějí. 
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4 METODOLOGIE 

V bakalářské práci použiji tyto metody: analýza dokumentů, pozorování a nestrukturovaný 

rozhovor. 

4. 1 Analýza dokumentů 

Zkoumání dokumentů patří mezi základní přístupy kvalitativního výzkumu. „Za dokumenty 

se považují data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a 

pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum. Výzkumník se tedy zabývá tím, co je již 

k dispozici, ale musí to vyhledat." (7, s. 132) Předmětem analýzy jsou sekundární data. 

Analýza dokumentů se používá zejména tehdy, jestliže nebyly informace získány jiným 

způsobem. 

Výhodou této metody je přísun informací z dokumentů, které jsou jinak těžko k získání. Další 

výhodou je fakt, že data nepodléhají vlivu zdrojů chyb či zkreslení, jež vznikají při výzkumu. 

Výběr dokumentů proběhne na základě rozhovoru s panem předsedou Karlem Filipem a 

výsledky budou sloužit především k tomu, abych získal další doplňující informace o svazu. 

Mezi vybrané dokumenty patří propozice pro jednotlivé ligy, disciplinární řád, soutěžní řád, 

zakládací listina, výkaz zisků a ztrát a rozvaha. Při zkoumání těchto dokumentů se budu snažit 

odhalit nedostatky v řízení svazu. Na základě nedostatků vymyslím implementace pro svaz. 

Finanční dokumenty mi poslouží především jako informace o hospodaření svazu a budou mi 

poskytnuty účetním svazu. 

4.2 Pozorování 

Pozorování na rozdíl od rozhovoru popisuje, co se děje ve skutečnosti. Může jít o vizuální, 

sluchové, čichové a pocitové vjemy. Může pomoci také popsat prostředí. 

„Pozorování lze ve výzkumu využít k různým účelům – může potvrdit výsledky získané 

pomocí interview, používá se však i jako hlavní metoda výzkumu, především když výzkum 

má popisný charakter." (7, s. 191) 

Zúčastněné pozorování je jedna z nejdůležitějších metod kvalitativního výzkumu. Je jím 

možné popsat účastníky a charakterizovat pozorovaný jev (7, s. 191). 

O pozorování budou účastníci informováni a do dění budu zasahovat minimálně podle 

domluvy s předsedou svazu. Pozorování bude nestrukturované a budu se ho účastnit jako 

pozorovatel. Objektem pozorování bude ústředí svazu a sportovní technická disciplinární 

komise. 
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Na základě popisného pozorování získám pomocí zápisků informace o fungování svazu a jeho 

hlavního orgánu. Záznamem dat tedy budou popisné poznámky. 

Objektem pozorování bylo zasedání Sportovní technické disciplinární komise. Byl jsem 

přítomen u tohoto zasedání dne 31. 5. 2016 v Praze v budově Casablanca ve Vinohradské 

ulici, kde komise zasedá každý týden. Zasedání trvalo patnáct minut a byly zde řešeny pouze 

normální tresty. Na zasedání komise se sešlo všech šest členů komise a schůze byla zahájena 

v 16:30. Více poznámek je uvedeno v podkapitole STDK. Zápis z jednání STDK                    

je k dispozici v přílohách. 

4. 3 Nestrukturovaný rozhovor 

Kocianová (8, s. 62) o nestrukturovaném rozhovoru píše: „Nestrukturovaný rozhovor má 

stanoveny pouze rámcové cíle, ale otázky a jejich pořadí jsou na rozhodnutí tazatele."  

(8, s. 62) Před samotným rozhovorem si výzkumník vytvoří jen základní otázky. V rozhovoru 

pak tazatel případně položí doplňující otázky. 

Tento typ rozhovoru je vhodný, pokud se výzkumník potřebuje s danou problematikou 

seznámit, zároveň rozhovor není příliš náročný na přípravu. 

Rozhovory probíhali panem předsedou svazu PSMF Karlem Filipem, který mi následně 

poskytl další podklady pro mou práci. Panu Filipovi jsem položil několik připravených otázek 

a následně další otázky podle potřeby, abych zjistil vše, co potřebuji. Interview bude probíhat 

volně. 

Otázky prvního rozhovoru směřovaly na základní informace o svazu, organizační struktuře, 

funkcích jednotlivých orgánu a zakládací listině atd. S panem předsedou jsme probírali 

působení výběru Prahy v DRFG superlize malého fotbalu.  Rozhovor proběhl na sekretariátu 

PSMF ve Strašnicích dne 24. 5. 2016. Okruh otázek je dostupný v přílohách. 

Druhé interview proběhlo taktéž v ústředí PSMF a byla řeč o jednotlivých manažerských 

funkcích. Přepis rozhovoru je dostupný v přílohách. 

U obou rozhovorů byl pan předseda velice vstřícný a snažil se mi popsat dění v organizaci 

velmi podrobně. 

  



32 

 

5 MANAGEMENT SVAZU PRAŽSKÉHO MALÉHO 

FOTBALU 

5.1 Informace o svazu 

PSMF je registrovaný v rejstříku ústavů jako zapsaný ústav u Městského soudu v Praze od 19. 

ledna 2015, dříve byl registrovaný jako spolek. „Ústav byl založen za účelem pečovat o rozvoj 

malého fotbalu v Praze coby zcela specifického odvětví a vytvářet pro něj všestranné a 

rovnoprávné podmínky; prostřednictvím činnosti v klubech malého fotbalu vést mládež  

k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a zabraňovat, aby se stávala 

závislá na alkoholu a drogách." (25) 

Pod svazem se nachází ještě zapsaný spolek Komise futsalu hl. m. Prahy, a to od roku 2015. 

Do té doby obě organizace působily pod hlavičkou Pražského svazu malého fotbalu společně. 

Nicméně zejména kvůli příspěvkům, které putují do pokladny PSMF, se musela soutěž futsalu 

oddělit názvem organizace. Pod Komisi futsalu spadají soutěže v Praze od přeboru až do III. 

třídy.  

Obrázek 1 - Struktura malého fotbalu v ČR 

 

Vysvětlivky:  

EFMF - Evropská federace malého fotbalu 

AMF ČR - Asociace malého fotbalu ČR 
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PSMF, BSMK atd. - zkratky názvů svazů malého fotbalu 

Zdroj: Doležel (2016) 

Hlavním posláním PSMF je řízení soutěží, které pod svaz spadají, a navázání a uchování tradice 

malého fotbalu v Praze. Soutěže probíhají na jaře a na podzim. O tom, že malý fotbal v Praze 

je zaběhnuté téma, svědčí i certifikát od agentury Dobrý den Pelhřimov, který dostal svaz  

na galavečeru pod názvem Dvanáctý zápas (v jedné sezóně odehraje tým jedenáct zápasů). 

Certifikát byl udělen Hanspaulské lize jako největšímu oblastnímu sportovnímu svazu v České 

republice. Ode dne 17. 5. 2015 lze spatřit tento údaj v České databance rekordů. 

Poskytované služby svaz naplňuje pomocí hlavních a vedlejších činností. Mezi hlavní činnosti 

ústavu podle článku III patří: 

a) organizování Hanspaulské ligy a dalších soutěží dle aktivit vyjmenovaných v článku II, odst. 

2 této listiny 

b) reprezentace ústavu na veřejnosti 

c) členství, účast zástupců Hanspaulské ligy a praktická spolupráce s odborně orientovanými 

subjekty na národní i mezinárodní úrovni 

d) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů 

e) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví 

PSMF je členem Asociace malého fotbalu České republiky (AMF ČR), což tento svaz odlišuje 

od dvou dalších pražských svazů, které se starají o malý fotbal. Prvotním záměrem, proč se 

PSMF stal členem AMF ČR, byla účast v soutěži týmů malého fotbalu pod záštitou právě 

Asociace malého fotbalu. Tyto soutěže daly poté možnost vzniknout nové soutěži, DRFG 

superlize malého fotbalu, které se účastní osm výběrů měst. Mezi nimi je i výběr Prahy, který 

reprezentuje PSMF. Znamená to tedy, že za výběr Prahy mohou hrát jen hráči, kteří jsou 

registrování v týmu hrajícím soutěže PSMF. Aby mohl výběr Prahy hrát, musí PSMF odvádět 

finanční příspěvky pořádající asociaci. AMF ČR výběru Prahy na oplátku přispívá na cestovné, 

které tým potřebuje, aby se dopravil na venkovní zápasy.  

AMF ČR je jedinou asociací, které je PSMF členem. Byla zde snaha, aby se AMF ČR stal 

členem České unie sportu (ČUS) nebo Českého olympijského výboru (ČOV), ale aktivita byla 

zamítnuta Fotbalovou asociací České republiky (FAČR), která by nejspíš mohla přijít o finance 

na úkor právě AMF ČR a svazů, které do této asociace patří. PSMF a ostatní svazy zatím tedy 

nemohou čerpat finance prostřednictvím ČUS nebo ČOV. AMF ČR je ale členem Evropské 
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federace malého fotbalu. Díky tomu se pravidelně účastní česká reprezentace mistrovství světa 

či Evropy 

Historie svazu spadá až do roku 1972, kdy se odehrála historicky první soutěž Hanspaulské 

ligy. Od té doby se postupně zvedal zájem hrát malý fotbal v Praze a momentálně ho hraje 980 

týmů v 82 soutěžích v různých kategoriích. Bylo spočítáno, že na jeden tým připadá průměrně 

12 hráčů (zaokrouhleno z 11,8), což by znamenalo 11 760 členů celkově. Ovšem díky možnosti 

hrát Hanspaulské ligy ve více kategoriích je počet aktivních členu nižší. Např. v roce 2005 bylo 

registrováno pouze 756 týmů a hrálo se 4 158 zápasů. (18, s. 5) Na těchto číslech je vidět, že  

v posledních deseti letech se základna malého fotbalu početně rozrostla. 

Tabulka 5 – Přehled počtu soutěží, týmů a zápasů od sezóny Jaro 2013 – Jaro 2016 

Sezóna Počet skupin Počet týmů Počet zápasů 

Jaro 2013 81 960 5229 

Podzim 2013 82 963 5190 

Jaro 2014 81 962 5239 

Podzim 2014 80 953 5207 

Jaro 2015 82 978 5353 

Podzim 2015 83 756 5343 

Jaro 2016 82 980 5360 

Zdroj: Doležel (2016) 

V Hanspaulských ligách se v sezóně Jaro 2016 hraje 82 skupin v různých ligách. Lepší přehled 

o soutěžích poskytne tabulka 5. Každá soutěž má určitý počet lig a každá liga je rozdělena  

do skupin. V každé skupině se nachází dvanáct týmů.  Obrázek 2 ilustruje rozložení 

jednotlivých lig a skupin pro Jaro 2016.  

Tabulka 6 – přehled soutěží Hanspaulské ligy pro sezónu Jaro 2016 

Název soutěže Počet Lig Počet skupin (celkem 82) 

Hanspaulská liga (nad 15 let) 8 63 

Veteránská liga (nad 35 let) 4 13 

Superveteránská liga (nad 45 

let) 

3 5 

Ultaveteránská liga (nad 55 

let) 

1 1 

Zdroj: Doležel (2016) 
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Obrázek 2 – Ligy a soutěže v Hanspaulské lize - sezóna Jaro 2016 

 

Zdroj: PSMF (24) 

Pod komisi futsalu hl. m. Prahy spadá deset soutěží, z toho je jedna soutěž čistě v podání žen. 

Futsal v Praze hraje celkem 117 týmů. 

Tabulka 7 – Tabulka soutěží ve futsalu 

Soutěž Počet skupin/týmů 

Přebor 1 (12 týmů) 

I. třída 2 (24 týmů) 

II. třída 4 (48 týmů) 

III. třída 2 (24 týmů) 

Futsal ženy 1 (9 týmů) 

Zdroj: Doležel (2016) 

5. 2 Organizační struktura 

Organizační struktura svazu je dána zakládací listinou ústavu PSMF, ale všechny orgány v 

zakládací listině zaneseny nejsou. 

5. 2. 1 Zakládací listina 

Zakládací listina PSMF vznikla 7. 1. 2015 a do sbírky listin byla založena 20. 1. 2015. Tímto 

krokem došlo k transformaci svazu ze spolku na zapsaný ústav. Listina čítá devět stran a 

obsahuje celkem sedmnáct článků. Úvodní články pojednávají o ústavu, jeho hlavních a 

vedlejších činnostech, o době trvání svazu, povinnostech při hospodaření a nutnosti vydávat 

výroční zprávu. 
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Další články ustanovují činnosti, práva, povinnosti a členy jednotlivých orgánů. V zakládací 

listině dále najdeme povinnosti svazu ohledně hospodaření, vydávání výroční zprávy nebo např. 

informaci o majetkovém vkladu, který byl ve výši 1 000,- Kč. 

Článek VI. stanovuje základní orgány ústavu, bez kterých by nemohl svaz vzniknout. Těmi 

jsou: 

1) ředitel 

2) správní rada 

3) revizor 

Ve stanovách jsou vedeny jednotlivé orgány v článcích VII., VIII. a IX. 

5. 2. 2 Ředitel ústavu 

Prvním ředitelem ústavu byl správní radou jmenován Zdeněk Hopfinger. Ředitel je statutárním 

orgánem ústavu a nemůže být členem správní rady. Správní radou může být odvolán nebo 

jmenován. Ředitel také zastupuje ústav navenek, jedná za něj a podepisuje dokumenty jménem 

svazu. 

5. 2. 3 Správní rada 

Správní radu jmenují zakladatelé ústavu na pět let a čítá tři členy, kteří mohou být zvoleni  

na neomezený počet funkčních období. Členy současné správní rady jsou samotní zakladatelé 

ústavu – Karel Filip, Matěj Horn a Viktor Kassl. Mezi hlavní úkoly správní rady patří volba 

předsedy správní rady, jmenování či odvolání ředitele, správní rada dále rozhoduje o zrušení 

ústavu, změně ústavem poskytovaných služeb nebo změně zakládací listiny. Dále schvaluje 

rozpočet ústavu, výroční zprávu a předměty výročních činností. 

Svolání správní rady probíhá minimálně čtyřikrát ročně a na starosti ho má předseda správní 

rady. Schůze správní rady se může konat, pokud se na zasedání sejde alespoň nadpoloviční 

většina, která je také nutná pro přijímání rozhodnutí. 

Člen správní rady nemůže vykonávat funkci revizora ústavu. Členství ve správní radě může 

zaniknout uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením či odvoláním. 

5. 2. 4 Revizor 

Revizor ústavu je volen na pět let, je jmenován a odvoláván předsedou a funkci je možné 

vykonávat po více funkčních období. Revizorem ústavu je Ladislav Salvet. Hlavními úkoly 

revizora je přezkoumat účetní uzávěrky a výroční zprávy, podat výsledky své činnosti správní 

radě a dohlížet na činnost ústavu, zda je v souladu se zákony a zakládací listinou.   
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Revizor ústavu je odvolatelný zakladateli, stejně jako členové správní rady, na základě porušení 

Občanského zákoníku, zakládací listiny nebo statutu ústavu. ( ZL, PSMF) 

5. 3 Orgány svazu 

Následující orgány nejsou uvedeny v zakládací listině: 

Výkonný výbor PSMF (VV PSMF) 

Odvolací a revizní komise (ORK PSMF) 

Sportovně technická a disciplinární komise (STDK PSMF) 

Obrázek 3 - Schéma svazu 

Zdroj: Doležel (2016) 

5. 3. 1 Výkonný výbor 

Výkonný výbor se schází jedenkrát za měsíc nebo dle potřeby. Jeden z nejdůležitějších úkolů 

výboru se projednává již před zahájením sezóny. Členové Výkonného výboru řeší a schvalují 

termínovou listinu, eventuálně řeší náhlou změnu termínů utkání. Pomocí počítačového 

programu výbor stanovuje rozpis utkání podle požadavků týmů, které jejich vedoucí vyplnili 

do přihlášky.   

Další činností Výkonného výboru PSMF je zajistit areály nebo hřiště, na kterých se budou 

soutěže Hanspaulských lig odehrávat. Výbor vyjednává s provozovateli hřišť finanční 

podmínky a následně určí termíny zápasů. Je-li vznesen požadavek některého z členů výboru 

nebo některého zástupce týmů, že se může přidat na seznam hřišť nové hřiště, je úkolem výboru 

projednat tento požadavek, zjistit a zkontrolovat stav hřiště, případně dojednat podmínky  

s provozovatelem pro budoucí používání hřiště. 

Běžnou činností výboru je řízení soutěží, sběr a kontrola údajů ze zápisů o utkání, případně 

řešení problémů. Výbor mimo jiné ve spolupráci s externí firmou schvaluje rozpočet svazu. 
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Složení Výkonného výboru PSMF: 

Karel Filip (předseda) 

Zdeněk Hopfinger (1. místopředseda) 

Martin Valent (2. místopředseda) 

Martin Havlíček 

Matěj Horn 

Někteří členové tuto funkci vykonávají jako dobrovolnou činnost a přispívají k chodu malého 

fotbalu ve svém volném čase. 

5. 3. 2 Sportovně technická a disciplinární komise (STDK) 

Složení STDK PSMF: 

Matěj Horn (předseda) 

Jan Suhrada (1. místopředseda) 

Zdeněk Hopfinger (2. místopředseda) 

Karel Filip 

Roman Kňap 

Milan Šebek 

Členové STDK se scházejí k zasedání každý druhý pracovní den v týdnu od 16:30 do 17:30  

ve Vinohradské ulici.  

Hlavní činností STDK je projednání konkrétních případů a stanovení rozhodnutí v rámci 

každého případu.                  

Na zasedání se probírají následující případy: 

1) uložení nepodmíněných trestů 

2) ukládání trestů dle soutěžního řádu a propozic soutěží za absenci rozhodčích 

3) uložení trestů dle soutěžního řádu a propozic soutěží za absenci asistenta rozhodčího 

4) uložení dalších trestů 

5) vyhlášení kontumačních výsledků 

6) vyhlášení kontumace výsledků – technická kontumace 
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7) projednání žádostí a podnětů 

8) předvolání hráčů pro vyšetřování případů 

V případě, že komise zjistí přestupek proti soutěžnímu řádu, určí trest pro tým nebo jednotlivce. 

V případě sportovních prohřešků to jsou tresty v podobě počtu zápasů, kdy hráč nemůže 

nastoupit v soutěži. V případě absence rozhodčích, za což je odpovědný konkrétní tým, komise 

uděluje trest v podobě odečtení bodů tymu z tabulky a navíc přidává finanční trest. Trest se 

uděluje i za nedostavení se na zápas, a to i v případě, že se tým ze zápasu omluví. 

Výše trestů je určená podle soutěžního řádu. 

Tabulka 8 - Tresty týmům za nedostavení se k řízení (neodpískání) utkání dle Delegace 

rozhodčích, za absenci asistenta rozhodčího; odměny náhradním rozhodčím 

 

Zdroj: PSMF (23) 

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají do celkového 

vyúčtování startovného. To znamená, že se týmům zvětší náklady na další sezónu. 

Proti rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise je možné se odvolat 

prostřednictvím emailu nebo osobně na sekretariátu Pražského svazu malého fotbalu. Odvolání 

je možné do čtrnácti dní po zveřejnění zápisu z jednání STDK. Odvolací poplatek činí 100,- Kč 

a případem se bude zabývat při dalším zasedání STDK, popřípadě ORK. 

Na zasedání dne 31. 5. 2016 se sešla celá šestičlenná komise. Na tomto zasedání měli členové 

k dispozici disciplinární a soutěžní řád, kdyby se náhodou řešila sporná situace, se kterou by si 

nevěděli členové komise rady. Zasedání trvalo patnáct minut, řešilo se zde šestnáct případů a 

vše proběhlo velice rychle. Podle členů STDK bývají některá zasedání i o půl hodiny delší.  
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Jedním z řešených nedostatků na zasedání 31. 5. 2016 bylo málo informací o sporném případu, 

kdy si jeden tým zažádal o přezkoumání výsledku podle zápisu. Komise potom výsledek zápisu 

pro nedostatek informací uznala. Je nutné podotknout, že se jedná o amatérský sport a řešení 

těchto incidentů je problematické. 

Průběh celého zasedání se zapisuje do předem připravené tabulky, která se připraví  

na sekretariátu svazu. Po skončení zasedání se následující den upraví do elektronické podoby 

jako zápis z jednání. Zápis je pak možno vidět na webu PSMF v sekci Vývěska.  

Zápis z jednání STDK ze dne 31. 5. 2016 lze naleznout v přílohách.  

5. 3. 3. Odvolací a revizní komise (ORK) 

Odvolací a revizní komise PSMF se skládá ze tří členů a projednává odvolání hráčů či zástupců 

týmu proti rozhodnutí STDK. ORK se příliš často neschází (v posledních letech proběhla vždy 

1-2 řízení) a členové komise řeší případy většinou elektronicky. 

Komise může změnit nebo ponechat rozhodnutí, která učinila STDK. Většinou se řeší závažné 

prohřešky jako napadení protihráčů, rozhodčího atd. Komise pak může trest zmenšit, zvětšit či 

ponechat v platnosti trest navržený STDK. Rozhodnutí ORK je konečné a nelze se proti němu 

odvolat. 

Složení ORK PSMF: 

Ing. Štěpán Kout 

JUDr. Ladislav Salvet 

Ing. Roman Pekárek 

Zápis o rozhodnutí revizní komise z 29. 4. 2016 je k dispozici v přílohách. 

5. 3. 4 Sekretariát PSMF 

Nedílnou součástí svazu je také sekretariát, který řídí veškeré soutěže, plánuje harmonogram 

na další sezóny a provádí veškerou běžnou činnost. Sekretariát se nachází v Praze – Strašnicích. 

Sekretariát je výkonným orgánem Výkonného výboru. 

Úřední hodiny sekretariátu jsou stanoveny na pondělí od 10 do 19 hodin. V úředních hodinách 

je možné odevzdávat zápisy o utkání, registrovat nové hráče či podat vysvětlení  

k disciplinárnímu prohřešku.  

Činnost sekretariátu je dána týdenním plánem práce, který je podrobněji rozebrán v sekci 

plánování. 
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5. 4 Analýza manažerských funkcí svazu PSMF 

5. 4. 1 Plánování 

Plánování ve svazu PSMF má na starosti sekretariát a Výkonný výbor, který plány potvrzuje. 

Tento proces je nutný provést před každou sezónou, to znamená minimálně dvakrát ročně. Svaz 

plánuje převážně krátkodobě. 

Plánování na každou sezónu probíhá ihned po skončení předešlé sezóny. Výsledkem 

sestavování plánu je harmonogram na nadcházející sezónu. Harmonogram sestavují pracovníci 

sekretariátu a většinou je harmonogram podobný tomu z minulých let. 

Harmonogram na sezónu Podzim 2016 

15. 6. – přihláška na novou sezónu 

22. 6. – odevzdání přihlášky na novou sezónu 

22. 6. – konec sezóny Jaro 2016  

11. 7. – nejzazší termín úhrady zálohy na startovné nově se hlásících týmů do všech soutěží a 

týmů, které nedohrály sezónu Jaro 2016 

16. 7. – rozeslání předpisů plateb týmům zařazených do soutěží 5+1 

25. 7. – úhrada startovného týmů soutěží 5+1 

17. 8. – registrace týmů Hanspaulské, Veteránské, Superveteránské a Ultraveteránské ligy  

do sezóny Podzim 2016 – rozesílání rozpisů 

Začátek září – slavnostní ukončení sezóny Jaro 2016 

1. 9. – začátek sezóny Podzim 2016 

Mimo povinnosti vyplývající z harmonogramu se zaměstnanci starají o chod Letního a Zimního 

turnaje, který každoročně svaz pořádá. Od odevzdání přihlášky se odvíjí další činnosti svazu. 

Po registraci týmů je nutné sestavit rozpis. Rozpis zápasů sestaví naprogramovaný systém  

na základě údajů, které se vyplňují v přihlášce. Systém je naprogramovaný tak, aby co nejvíce 

vyhověl požadavkům týmů. Svaz má během plánování rozpisů hlavní roli při domlouvání 

hracích ploch, které s předstihem zamluví. Systém poté přidělí zápasům datum, čas a hrací 

plochu. Zápasům, kterým systém nestanoví termín, určí termín sami činovníci svazu. 

Další složkou krátkodobého plánování je týdenní plán práce sekretariátu. Každý hrací týden 

sezóny má svaz tyto povinnosti: 
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Pondělí – sběr zápisů o utkání a následné zkoumání a zaznamenávání prohřešků proti 

pravidlům. V pondělí má svaz také úřední hodiny. 

Úterý – příprava podkladů pro zasedání STDK a následné jednání STDK. 

Další pracovní dny se sekretariát stará o chod soutěží, aktualizuje výsledky nebo pomáhá získat 

důkazy pro odvolací řízení, které řeší STDK. 

Krátkodobé cíle svazu můžeme jednoduše roztřídit na sportovní, sociální a ekonomické. 

Sportovní cíle - odehrání všech zápasů Hanspaulských lig 

  - úspěšné proběhnutí sezóny 

Sociální cíle  - vytvořit přátelskou atmosféru při zápasech 

  - vytvořit podmínky, aby si hráči za zaplacené startovné dobře zahráli 

  - utvořit rozpisy tak, aby odpovídaly požadavkům týmů 

Ekonomické cíle - odhadování rozpočtu na sezónu 

  - snaha udržet příspěvky ve stejné výši 

  - snaha, aby sezóna neskončila prodělkem 

Z dlouhodobého hlediska by potom svaz mohl plánovat rozšíření soutěže a počet hracích ploch. 

Z důvodu spokojenosti svazu se stavem týmů, soutěží a hřišť ale svaz nic podobného 

momentálně neplánuje. 

Mezi střednědobé cíle patří aktualizace webových stránek a vytvoření mobilní aplikace. Svaz 

chce pomocí větší digitalizace zatraktivnit prožitek hráčů, ulehčit přístup k datům o týmech, 

hráčích, zápasech atd. 

5. 4. 2 Organizování 

Ve svazu se nachází dvě organizační struktury. Jedna vychází za zakládací listiny, druhá je 

určená svazem. Jejich složení lze prostudovat v kapitole 5. 2. a 5. 3. Obě struktury jsou 

nerozvětvené a orgány v nich nejsou sobě přímo podřízené. Struktura svazu odpovídá funkční 

struktuře, ve které nevznikají žádné kompetenční spory a každý ví, za co odpovídá.  

Hlavními činovníky svazu jsou Zdeněk Hopfinger a Karel Filip, pod jejichž jmény svaz 

vystupuje. Jménem těchto dvou lidí jsou podepisovány dokumenty jako např. rozpis plateb 

atd. 
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Za důležité orgány svazu lze považovat zejména sekretariát, Výkonný výbor a STDK. Tyto 

orgány nejsou zaneseny v ústavě. Díky těmto třem orgánům funguje činnost svazu téměř 

bezproblémově. Orgány zanesené ve stanovách nemají takovou váhu, jakou by měly mít. 

Téměř veškeré povinnosti vykonává sekretariát a Výkonný výbor. 

5. 4. 3 Personální rozbor svazu PSMF 

Většina činovníků svazu má dvě funkce. Každý člen, který je zapsaný pod orgánem v zakládací 

listině, je členem buď STDK, nebo ORK, popřípadě je členem sekretariátu. Svaz tímto 

způsobem snižuje počet potřebných pracovníků. 

Výkonný výbor čítá celkem pět členů, z toho tři pracovníci pracují na plný úvazek  

na sekretariátu svazu a dva vykonávají činnost dobrovolně. Dva pracovníci doplňující 

sekretariát byli osloveni a vybráni z řad lidí, kteří mají další určité funkce spjaté s malým 

fotbalem, ovšem mimo svaz. Dobrovolníci sice nedostávají za práci odměnu, ale díky jejich 

působení okolo malého fotbalu lze považovat jejich činnost za doplňkovou. Jeden  

z dobrovolníků je členem správní rady Asociace malého fotbalu a může přímo tlumočit 

ostatním členům dění v malém fotbale. Členové Výkonného výboru se již několik let nemění. 

Sekretariát svazu sestává ze tří pracovníků. Každý z nich má určené úkoly, na nichž pracuje, a 

tím napomáhá plnění týdenního pracovního plánu. Podle slov předsedy je počet členů 

dostačující a není potřeba ho měnit. Pracovníci sekretariátu jsou odměňováni za svou práci 

stálou mzdou.  

V STDK jsou všichni členové dobrovolně a nikdo z nich za vykonávání této funkce nedostává 

odměnu. Někteří členové sice jsou zároveň členy sekretariátu, ale plat za působení v STDK 

nedostávají. Členové se scházejí každé úterý v hracím týdnu v 16:30 v Praze ve Vinohradské 

ulici. Z jednání se lze omluvit.  

Druhým orgánem zabývajícím se disciplinárními tresty je ORK. ORK je sestavena ze tří členů, 

kteří také vykonávají činnost dobrovolně. Vzhledem k počtu případů, který není nijak velký, 

lze brát ORK vlastně jako orgán, který vypomáhá STDK řešit sporné případy. Členové se nikde 

pravidelně nescházejí a komunikace mezi členy probíhá většinou elektronicky. Jedním z členů 

ORK je i revizor svazu. 

Členové sekretariátu, Výkonném výboru, STDK či ORK se mění podle potřeby. Jeden člen 

svou činnost ukončí a je nahrazen jiným členem. Členové jsou jmenováni podle návrhu 

Výkonného výboru. 

Mezi externí zaměstnance svazu patří účetní a realizační tým výběru Prahy. 
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Účetní má na starost hlídat hospodaření svazu, spravuje účet svazu a má přehled o veškerých 

příjmech a výdajích, které svaz má. Na základě těchto dat pak účetní utváří rozvahu a výkaz 

zisku a ztrát. Výkonný výbor/sekretariát potom podle tohoto výkazu může upravit hospodaření. 

Externí účetní je jediný pracovník mimo sekretariát, který je od svazu placen. 

Realizační tým výběru Prahy se skládá ze dvou členů – vedoucího a trenéra výběru. Oba dva 

vykonávají činnost dobrovolně. Mezi jejich úkoly patří sbírání informací o hráčích a výběr 

hráčů pro zápasy Pražského výběru. Jediné, co jim svaz zaplatí, je cesta na venkovní zápas, 

drobné občerstvení a oběd nebo večeře. Oba členové byly vybráni Výkonným výborem. Jejich 

výběr nebyl náhodný, jelikož oba dva působí v první Hanspaulské lize u konkrétních týmů.  

Všichni zaměstnanci se někdy scházejí i mimo pracovní dobu a mají mezi sebou přátelský 

vztah. Dobré vztahy lze pak spatřit mezi vedením svazu a reprezentací, kdy se svaz snaží 

maximálně podporovat svůj výběr např. i přítomností činovníků při zápasech. 

V následující tabulce lze najít zaměstnaneckou strukturu svazu. Někteří členové obsazují více 

funkcí, a tak nemusí stav zaměstnanců odpovídat skutečnému stavu.  

Tabulka 9 – Zaměstnanecká struktura svazu (podle orgánů svazu) 

Orgán Výčet pozic Úvazek Důležitost funkce 

Sekretariát 3 členové Plný úvazek Velmi důležitá 

STDK Předseda 

Dva 

místopředsedové 

3 členové 

Dobrovolníci Důležitá 

Důležitá 

Méně důležitá 

ORK 3 členové Dobrovolníci Nedůležitá 

Výběr PSMF Trenér, vedoucí týmu Dobrovolníci Velmi důležitá 

Výkonný výbor Předseda 

Dva 

místopředsedové 

3 členové 

Dobrovolníci Důležitá 

Důležitá 

Méně důležitá 

Účetní 1 člen Externí, na plný 

úvazek 

Důležitá 

Zdroj: Doležel (2016) 
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5. 4. 4 Kontrola 

V PSMF, jakožto neziskové organizaci, je funkce revizora povinná. Tuto funkci zastává  

ve svazu revizor Ladislav Salvet a jeho činnost a existence je zavedena v zakládací listině. 

Revizor pomáhá odhalit některé chyby, které pak ve spolupráci s Výkonným výborem řeší. 

Každý rok vydává výroční zprávu o chodu svazu. Funkce revizora je dána správní radou svazu. 

Pokud revizor nevykonává svou funkci podle stanov, může být odvolán. 

O kontrolu se dále stará sekretariát svazu společně s Výkonným výborem. Sekretariát obstarává 

hlavní kontrolní činnosti v průběhu celého roku. Jedná se zejména o kontrolu registrací týmů 

na sezónu a kontrolu zápisů o utkání. 

Před každou sezónou probíhá kontrola registrací týmů. Jako první se kontroluje, zda startovné 

zaplatily všechny týmy, které odeslaly přihlášku. Při sestavování hracích skupin se kontroluje, 

zdali jsou všechny týmy ve své tabulce oprávněně. Teoreticky se může stát, že tým odmítne 

postoupit, neuhradí startovné nebo si po odeslání rozpisu svou účast rozmyslí. V takovém 

případě je nutné tento tým nahradit nebo stanovit, že skupina bude čítat o jeden tým méně. 

Důležité je také zkontrolovat, jestli má každý zápas určený termín a hřiště. Tento úkol má  

na starosti počítač. Nevyplněné termíny je nutno doplnit ručně, o to se postarají pracovníci 

sekretariátu. Tyto procesy probíhají dvakrát ročně před každou sezónou. 

Poslední kontrolní funkcí sekretariátu je kontrola zápisů o utkání. Jednak se zde kontroluje 

výsledek, zapisují se tresty hráčům, kontrolují se poznámky rozhodčích atd. Dále se potom  

na webové stránky zapisují sestavy, střelci branek a hráči utkání. Počítač pak vygeneruje 

statistiky hráčů, které mohou zájemci prohlížet na webových stránkách. Tresty hráčů a 

poznámky rozhodčích jsou pak projednávány na zasedání STDK. Tento proces probíhá každý 

hrací týden v sezóně. 

O hospodaření se stará především účetní. Zejména finanční výkazy dávají podnět o správném 

či špatném hospodaření svazu a slouží jako kontrolní prostředek. Účetní vydává výroční zprávu 

ke konci účetního období, což je vždy k poslednímu dni kalendářního roku. 

Tabulka 10 – Typy kontrol ve svazu PSMF 

Typ kontroly Činnost podléhající 

kontrole 

Zodpovědný za kontrolu 

Finanční Kontrola hospodaření 

svazu 

 

Účetní 
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Kontrola sportovních 

výkonů 

Umístění výběru PSMF 

v DRFG Superlize 

Realizační tým Pražského 

výběru 

Běžné kontroly Kontrola zápisů a 

výsledků Kontrola 

registrací týmů Kontrola 

hracích termínů 

Sekretariát PSMF 

Zdroj: Doležel (2016) 

5. 4. 5 Finanční rozbor svazu 

Jak už bylo uvedeno výše, finanční ukazatele jsou jistotu známkou kontroly. Hospodaření svazu 

má na starosti externí účetní.  

5. 4. 5. 1 Výkaz zisku a ztrát 

Více než dvě třetiny příjmů svazu podle výkazu zisku a ztrát činní tržby za vlastní výkony a  

za zboží celkem. Mezi tuto položku se řadí startovné od mužstev na jednotlivé sezóny, které je 

placeno před začátkem každé sezóny, startovné mužstev na letní a zimní pohár, zaplacené 

pokuty od družstev, která se provinila proti disciplinárnímu trestu. 

Zbylé příjmy jsou vedené jako provozní dotace (např. dotace na provoz soutěží ve futsalu), 

mezi tyto se řadí příjmy od sponzorů či příspěvek od AMF ČR na vedení reprezentace svazu. 

Tabulka 11 - Výnosy PSMF 2015 

Položka Částka v tis. Kč 

Tržby za vlastní výkony 2574 

Provozní dotace 1244 

Výnosy celkem 3818 

Zdroj: Doležel (2016) 

Největší část výnosů, jak již bylo zmíněno, tvoří startovné mužstev. Mužstvo má před začátkem 

každé sezóny povinnost zaplatit startovné ve výši 3 000 Kč. Tuto částku hradí mužstvo za deset 

svých hráčů (tedy částka 300 Kč za jednoho hráče). Tuto částku ovšem nelze považovat  

za konečnou. V průběhu sezóny totiž může mužstvo použít neomezený počet registrovaných 

hráčů. Za každého hráče potom platí dalších 300 Kč. Mužstvo může navíc obdržet pokutu, která 

mu bude započtena ke startovnému. Pokud mužstvo hraje navíc pohár, zaplatí startovné  

za pohár společně se startovným za sezónu. Startovné lze snížit pouze odměnami za umístění  

v předcházející sezóně či poháru nebo např. odměnami za pískání. 

Podle následujícího výpočtu lze zjistit výši příjmů ze startovného na jednu sezónu.  
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(Průměrný počet hráčů * počet týmů * startovné na hráče) - odměny týmům za umístění v lize 

- další odměny + poplatky za tresty = Příjem na jednu sezónu ze startovného všech týmů 

Z této rovnice je tedy zřejmé, že výše příjmů závisí na počtu účastníků soutěží a počtu hráčů  

v týmu. Vše by tak mohlo být kompenzováno výší příspěvků. Ve skutečnosti by následoval 

pokles výdajů na pronájem hřišť. 

V následující tabulce je rozepsán příkladný rozpis platby na sezónu 2016. 

Tabulka 12 - Rozpis platby pro tým Rumpra Praha FC na sezónu Jaro 2016 

Tým Rumpra Praha FC 

Doplatek za hráče P15 900 

Výhry a odměny P15 -700 

Poplatky P15 0 

Turnaje a poháry 1 000 

Záloha startovné J16 3 000 

Různé 0 

K platbě celkem 4 200 Kč 

Variabilní symbol 150645 

Zdroj: Doležel (2016) 

Na straně nákladů tvoří největší část pochopitelně náklady na služby. Mezi tyto náklady se řadí 

pronájem hracích ploch, v pozdních hodinách se náklady prodraží kvůli použití umělého 

osvětlení. Náklady také tvoří pronájem hal na utkání futsalu. 

Tabulka 13 - Náklady PSMF 2016 

Položka Částka v tis. Kč 

Spotřebované nákupy 180 

Služby 2452 

Osobní náklady 726 

Ostatní náklady 4 

Daň z přijmů 29 

Náklady celkem 3391 

Zdroj: Doležel (2016) 

Část výdajů padne také na provoz sekretariátu (energie atd.) a pronájem boxu na jednání STDK. 

Určitou částkou platí svaz odměny týmům, které se umístí do třetího místa v ligové tabulce.  

Tabulka 14 - Odměny za umístění pro týmy Hanspaulských lig 

Liga 1. místo 2. místo 3. místo 

1. 1.500,- 1.200,- 1.000,- 

2. 1.200,- 1.000,-    900,- 
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3. 1.000,-    900,-    800,- 

4.    900,-    800,-    700,- 

5.    800,-    700,-    600,- 

6.    700,-    600,-    500,- 

7.    600,-    500,-     400,- 

8.    500,-    400,-    300,- 

Zdroj: PSMF (23) 

Mezi další náklady se řadí výdaje na domácí utkání Pražského výběru v DRFG Superlize 

malého fotbalu. Vedle pronájmu za hřiště je potřeba zařídit světelnou tabuli, najmout 

zdravotníka, časoměřiče a hlasatele. V případě televizního utkání se musí pronajmout i mobilní 

tribuna pro diváky. Na venkovní zápasy se počítají tyto výdaje: nájem mikrobusu, večeř/oběd, 

pitný režim.  

Hospodářský výsledek je kladný, což ukazuje na plnění ekonomického cíle. Činí celkem 427 

tisíc Kč. Výkaz zisku a ztrát také ukazuje, že bez provozních dotací by byl svaz v hospodářské 

ztrátě. PSMF pracuje v posledních letech s víceméně podobným rozpočtem. Je to dáno 

především tím, že se nemění počet týmů, počet hřišť, nájemné za hrací plochy zůstává                      

v podobné výši. Tudíž se nemusí měnit výše startovného, které je závislé právě např. na cenách 

za hrací plochu nebo cenách energií, počtu pracovníků atd. 

Výkaz zisku a ztráty svazu je k dispozici v přílohách. 

5. 4. 5. 2 Rozvaha 

Zjednodušená rozvaha svazu přináší o svazu informaci, že svaz nedisponuje žádným 

dlouhodobým majetkem. Celková aktiva se tedy rovná celkovému krátkodobému majetku, což 

je dáno zejména pronájmem sportovišť, která se pronajímají na krátkou dobu. Tento fakt je 

vyjádřen i v krátkodobých pasivech. Celková pasiva jsou poté povýšena o hospodářský 

výsledek. 
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Tabulka 15 - Zjednodušená rozvaha PSMF k 31. 12. 2015 

 Částka v tis. Kč Pasiva v tis. Kč Částka v tis. Kč 

Krátkodobý majetek 4 797 Cizí zdroje 

(krátkodobé závazky) 

4 370 (4 351) 

  Hospodářský výsledek 427 

Aktiva v tis. Kč 4 797 Pasiva v tis. Kč 4 797 

Zdroj: Doležel (2016) 
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6 SHRNUTÍ A ZHODNOCENÍ 

V této kapitole postupně shrnu a zhodnotím jednotlivé složky managementu.  

6. 1 Plánování 

V plánování se ohlédnu lehce za plánováním svazu PSMF a vytvořím na základě posbíraných 

informací jednoduchý strategický plán. 

Jak už bylo zmíněno v podkapitole plánování, svaz funguje na bázi krátkodobého plánování. 

Výsledkem plánování je harmonogram, který svaz sestavuje dvakrát za rok. 

V rámci harmonogramu svaz pořádá dvakrát do roka akci Dvanáctý zápas, na které jsou 

předávány ceny nejlepším hráčům a týmům. Na této akci se prezentují partneři PSMF. 

Krátkodobé cíle, které jsou rozebrány v kapitole 5. 4. 1., svaz naplňuje a je s jejích plněním 

spokojený.  

Svaz momentálně nedisponuje dlouhodobými plány a na střednědobém plánu svaz pracuje. 

Důležitý pro chod svazu je týdenní plán práce sekretariátu, díky kterému soutěže probíhají  

bez větších potíží. 

6. 2 Organizování 

Výsledkem organizování ve svazu se dělí svaz na dvě organizační struktury. Jednak je to 

struktura zavedená v zakládací listině, jednak jsou to orgány stojící mimo zakládací listinu, 

které jsou mnohem důležitější než právě struktura zavedená v zakládací listině. 

Je nutno podotknout, že orgány v zakládací listině vznikly z důvodu čistě právního, neboť  

bez nich by svaz nevzniknul. Můžeme ovšem zaznamenat transformaci těchto orgánů do těch, 

které jsou pro chod svazu důležitější. Transformace orgánů je zaznamenána níže. 

Správní rada -> Výkonný výbor 

Ředitel -> Předseda svazu 

Funkce revizora plní svůj význam na základě zakládací listiny. 

Dominantními činiteli svazu jsou Sekretariát a Výkonný výbor, kteří řídí soutěže a rozhodují 

prakticky o veškerém dění ve svazu. O hlavní chod se stará především sekretariát, který se stará 

o běžnou činnost a pro styk s veřejností provozuje úřední hodiny. Výkonný výbor, jakožto 

hlavní výkonný orgán, schvaluje harmonogramy, rozpočty a řeší zásadní problémy. 
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Další strukturu svazu tvoří STDK a ORK, kteří svou činností dohlíží na dodržování pravidel, 

udělují hráčské tresty a řeší dodatečná odvolání, která týmy mohou proti původnímu rozhodnutí 

udělat. 

Celkově organizační strukturu hodnotím jako stabilní a poměrně dostačující pro momentální 

fungování svazu. Na druhou stranu činnost ORK by mohla nahradit dodatečně STDK. Toto 

rozhodnutí by znamenalo změnu disciplinárního řádu, ale vzhledem k počtu případů se jeví 

ORK jako nadbytečný orgán. 

V organizační struktuře mi chybí náznak marketingové komunikace. Svaz sice má několik 

stálých a známých partnerů, nicméně je zde velký prostor pro zlepšení. 

Úpravám disciplinárního řádu a návrhům na zlepšení v oblasti marketingu se budu věnovat 

v návrzích na zlepšení.  

6. 3 Personální rozbor svazu 

Každý z orgánů má určitý počet členů, který je svazem považován za dostačující a má zajistit 

objektivitu každého orgánu. Svaz má tři pracovníky na plný úvazek, ostatní pracují ve svazu 

dobrovolně.  

Lze ocenit dobrou práci svazu s dobrovolníky. Každý dobrovolník pracující pro svaz vykonává 

svou práci s chutí. Vnitřní motivace pracovníků převažuje nad potřebou dostávat plat. Jako 

vzorný příklad lze uvést trenéra výběru Prahy pana Pecku, který chodí na každý zápas pozitivně 

naladěn a dokonce ve společenském oděvu. 

Podle předsedy svazu sekretariát zvládá svou práci velmi dobře. Dalším pracovníkem by se 

zvedla efektivita práce, ale už není zaručené, že by se nezvedlo startovné týmů, což svaz nechce. 

Se svazem externě spolupracuje účetní, který má na starost hospodaření svazu, sestavuje 

rozvahu, výkaz zisku a ztráty. 

Po několika návštěvách svazu jsem nabyl pocit, že na svazu panuje velmi přátelská atmosféra, 

což bylo potvrzeno i zaměstnanci sekretariátu. Podobná atmosféra panovala i při zasedání 

STDK. 

Za nedostatek považuji chybějícího marketingového specialistu. Sekretariát se snaží 

provozovat dvě webové stránky, ale potenciál svazu by mohl být využit lépe. 

6. 4 Kontrola 

Kontrolu ve svazu provádí revizor, který odhaluje administrativní chyby. Kontrolu správného 

řízení soutěží provádí Výkonný výbor společně se sekretariátem. 
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Ve svazu lze naleznout tři typy kontrol. Největší část kontrol připadne na sekretariát, který 

provozuje svou činnost před každou sezónou, ale i během ní. 

O finanční kontrolu se stará externí účetní najatý svazem. Výkonný výbor následně může 

zkontrolovat výsledek hospodaření podle finančních dokumentů zpracovaných účetním. 

Za účast výběru Prahy zodpovídá realizační tým. 

6. 5 Finanční rozbor svazu 

Hospodaření svazu bylo zkoumáno na základě rozhovorů s panem předsedou a na základě 

finančních výkazů svazu, které mi poskytl účetní, jenž se o hospodaření svazu stará. 

Na základě analýzy zisku a ztráty byl zjištěn kladný hospodářský výsledek. Hlavní zdrojem 

výnosů jsou tržby za vlastní výkony. Stěžejní položku tvoří především výnosy ze startovného. 

Hlavními náklady jsou potom náklady na služby. Pod tyto náklady spadají především náklady 

na nájem sportovišť. Svaz má také další výdaje, např. na provoz sekretariátu, náklady  

na reprezentaci atd. 

Z rozvahy ve zjednodušeném rozsahu lze zjistit fakt, že svaz vlastní aktiva pouze krátkodobě. 

To svědčí o faktu, že svaz hrací plochy pronajímá na krátké období a žádný dlouhodobý majetek 

nemá.  

Příjmy svazu by mohly být vyšší, kdyby svaz sehnal generálního sponzora či větší dotace.  

Ze získaných peněz by navíc mohl svaz financovat svou marketingovou činnost. 
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7 NÁVRH ZMĚN 

V této kapitole představuji své návrhy změn v managementu PSMF.  

7. 1 Plánování 

V rámci funkce plánování jsem stanovil a rozpracoval cíle a vytvořil strategický plán. 

7. 1. 1 Strategický plán pro PSMF 

I. fáze – Určování cílů 

Organizace má sportovní, sociální i ekonomické cíle. Většina cílů je ovšem pouze krátkodobého 

charakteru. Přesto se najdou i cíle dlouhodobějšího charakteru, a tím je především další úspěšné 

působení výběru Prahy v DRFG superlize. Dalším cílem, který chce svaz dlouhodobě udržet, 

je výše příspěvků. Svaz přitom musí bojovat proti zvyšujícím se cenám nájemného za hrací 

plochy. 

Krátkodobý cíl -> Dlouhodobý cíl 

Výhra v DRFG lize -> obhajoba vítězství v DRFG lize 

Výše startovného 300 Kč/hráč -> Zachování stejného startovného 

Nové cíle podle autora plánu 

Zaměření na nová média 

Zisk generálního partnera 

Zrušení ORK 

Najmutí marketingového specialisty 

Cíle spolu s akčními kroky k jejich naplnění budou rozebrány v závěru kapitoly najednou, 

jelikož některé cíle na sebe navazují. 

II. fáze – Charakteristika současného profilu a funkcí sportovní organizace a jejich posun 

do budoucna 

1. Současný profil sportovní organizace 

a) PSMF poskytuje služby na úrovni sportu pro všechny 

b) přehled konkurentů 

Pražská klubová fotbalová liga (PKFL) 

Pražská malá kopaná (PRAMAKO) 

Strahovská liga (SHLIGA) 
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c) silné a slabé stránky konkurentů 

PKFL 

Silné stránky – nízké startovné. 

Slabé stránky – nejsou zajištěny hrací plochy, horší přehled o lize, nízká popularita soutěže. 

PRAMAKO 

Silné stránky – nízké startovné, výběr domácího hřiště ze široké nabídky. 

Slabé stránky – větší náročnost na řízení zápasů, neznámí partneři, malá tradice. 

SHLIGA 

Silné stránky – existují dvě soutěže pro ženy, celkem jednoduchý přestupový řád, možnost 

získat volného hráče, větší komunikace na sociálních sítích. 

Slabé stránky – horší hrací plochy, méně utkání v lize, malá atraktivita (i pro sponzory). 

2. Hlavní současné funkce organizace 

Služby pro sportovce 

Hlavní skupinou, na kterou je svaz zaměřen, jsou týmy a hráči. Svaz podporuje sport  

pro všechny a nabízí možnost hrát soutěže i starším hráčům, kteří by jinak mladším hráčům 

nestačili (Veteránská liga atd.). Ve vyšších soutěžích je možnost se dostat do výběru Prahy a 

do reprezentace. U mladších hráčů je možnost dostat se do reprezentace do 21 let. 

Vytváření podmínek pro realizaci sportu 

Svaz za poskytnuté příspěvky a dotace pronajímá hrací plochy pro utkání. Hráči se tak nemusí 

o tuto záležitost starat a mohou se soustředit na hraní. 

Komunikace a propagace činnosti sportovní organizace 

V této činnosti svaz lehce zaostává. S médii téměř nekomunikuje, nová média příliš nepoužívá. 

Pro své partnery pořádá jednou za půl roku akci Dvanáctý zápas, kde se partneři prezentují  

při předávání cen nejlepším týmům a hráčům. 

Ostatní funkce 

Řízení svazu probíhá pomocí sekretariátu. Se svazem PSMF spolupracuje do jisté míry 

Magistrát hlavního města Prahy. 
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Dle mého názoru chybí svazu větší provázanost s hráči např. pomocí nových médií. Kvůli 

jednoduchosti plánu nebude plán rozšířen o přání a požadavky cílových skupin. 

3. Přehled cílových skupin a jejich identifikace 

Hlavní cílovou skupinou pro PSMF jsou týmy a hráči. Momentální počet hráčů je cca 11 760, 

jedná se o hráče, kteří působí v 980 týmech. Aktuálně svaz nabízí za startovné 11 zápasů 

s danými termíny zápasů, které není možno přeložit. Svaz momentálně nové aktivity neplánuje 

a startovné se zvyšovat nebude. Kdyby se zvýšily dotace, může dojít ke snížení příspěvků. 

III. fáze – Analýza interních faktorů 

1. Funkce a činnosti sportovní organizace 

Svaz zprostředkovává hráčům možnost zahrát si soutěž a žít malým fotbalem po dobu trvání 

sezóny. Jako protislužbu hráč platí 30 Kč za zápas, pokud přijde na deset utkání z jedenácti. 

Počet hráčů je v posledních letech stálý a příliš se nemění. 

2. Personální zabezpečení sportovní organizace 

Svaz za plat zaměstnává pouze tři zaměstnance a najímá si externího účetního. Ostatní 

pracovníci pracují v organizaci dobrovolně. Tento stav v organizaci je dán tím, že zaměstnanci 

na plný úvazek se práci věnují téměř každý den na rozdíl od dobrovolníků, kteří se činnosti 

v organizaci věnují maximálně jednou za týden. Bezproblémové fungování svazu svědčí  

o dobré kvalitě zaměstnanců. 

3. Členové sportovní organizace 

V posledních třech letech se stav členů nijak zásadně nemění a je ustálený. To svědčí  

o současném trendu svazu nerozšiřovat počet soutěží. Členská základna je rozdělena podle 

věku, i když hráč může působit ve více věkových kategoriích najednou. Nejvíce hráčů hraje 

Hanspaulské ligy. Je to dáno především jejich tradicí a rozšířeností. Počet lig klesá s věkovou 

kategorií. V budoucnu se bude stav členů vyvíjet na základě rozhodnutí, jestli počet soutěží 

rozšiřovat, či nikoliv. Toto platí pro všechny věkové kategorie. 

4. Oddíly 

Počet orgánů ve svazu je celkem tři. Hlavní činnost vykonává Výkonný výbor se sekretariátem. 

Vedlejší činnost obstarává STDK s ORK. 

5. Sportovní zařízení 
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Svaz si sportoviště najímá před každou sezónou. Žádné vlastní sportoviště nevlastní ani 

nespravuje. Hrací plochy jsou většinou umělé trávy třetí generace, což je hráči pozitivně 

kvitováno. 

6. Určování cen 

Výše startovného za člena je 300 Kč. Za tyto peníze může hráč odehrát jedenáct zápasů. Může 

také soutěžit o nejlepšího střelce nebo o to, aby měl levnější příspěvky na další sezónu. Poměr 

ceny a služby je adekvátní. 

7. Propagace 

Svaz PSMF je známý zejména v Praze, a to díky své dlouholeté tradici. Nijak výrazně se ale 

nepropaguje. Jediný druh propagace PSMF jsou webové stránky svazu. 

8. Komunikace 

Komunikace svazu s týmy probíhá elektronicky. S předstihem svaz vydává prohlášení o rozpisu 

plateb či rozpisech zápasů. Tým přesně ví, do kdy má odevzdat přihlášku, do kdy se musí 

zaplatit startovné, v kolik a kde mužstva hrají své zápasy. V tomto ohledu je komunikace s týmy 

bezproblémová. Svůj účel zde splňuje i harmonogram. 

Svaz nemá problém komunikovat s městem nebo nadřazenou AMF ČR. Pokud přijde ze strany 

sponzorů adekvátní nabídka, svaz nemá problém s potenciálními partnery jednat. Svaz má 

několik stálých sponzorů, s nimiž udržuje dobrý vztah. Občas se svazu někdo ozve s nabídkou 

o spolupráci, ale počet partnerů v posledních letech je konstantní. 

9. Finance 

Podle finančních dokumentů je počet financí dostačující. Hlavní příjem organizace představuje 

startovné od mužstev a dotace od města či sponzorů. Současný stav hospodaření svazu vyhovuje 

a v budoucnu se počítá s podobným vývojem. Organizace momentálně nemá zásadní možnosti, 

jak snížit náklady. Na druhou snahu příjmy lze zvýšit zejména přílivem sponzorů. Vhodnou 

možností by se zdálo nasmlouvání generálního partnera, jehož jméno by bylo v názvu 

Hanspaulských lig. 

10. Závěr 

Přednosti – možnost žít soutěží za dobrou cenu, navzdory malému počtu pracovníků svaz 

funguje bez problémů, schopnost zajistit sportoviště na sezónu, věrnost stálým partnerům, 

dobrá finanční zajištěnost, dobrá komunikace s týmy 
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Nedostatky – omezená přístupnost pro nové týmy, málo využívaný orgán ORK, nevyužívání 

nových médií, kromě webu žádná propagace, chybí generální sponzor. 

Možnosti zvýšení příjmů – generální partner. 

Prioritní dlouhodobá opatření – založení marketingového oddělení. 

IV. fáze – Analýza externích faktorů 

Momentálně si svaz PSMF musí hlídat následující externí faktory: 

Legislativní procesy a změny – výše daňového zatížení. 

Politická situace – výše dotací od magistrátu. 

Konkurence. 

Závěry z analýzy externích faktorů. 

a) nejvíc ohrožující faktory – možné ohrožení výše dotací od města 

b) jako opatření před externími faktory je důležité sledovat státní legislativu a konkurenci 

V. fáze – Zpracování priorit 

1. Opatření zaměřená na zlepšení služeb pro sportovce 

Umožnění většího zážitku hráčům pomocí nového webu a používání nových médií – priorita 

velká. 

2. Opatření v oblasti komunikace a propagace činností sportovní organizace 

Vznik marketingového oddělení – priorita střední. 

Získání generálního partnera – priorita velká. 

3. Opatření v oblasti ostatních funkcí 

Zrušení orgánu ORK – priorita malá. 

Závěr – Obsah strategického plánu 

1. Úvod 

V posledních deseti letech svaz PSMF zaznamenal rozvoj. Narostl počet týmů, soutěží, hráčů 

atd. Strategický plán vznikl, aby pomohl identifikovat možný další vývoj svazu. 

2. Cíle organizace 

Sehnat generálního partnera, vznik marketingového oddělení. 
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3. Profil sportovního oddělení 

PSMF umožňuje provozovat malý fotbal každému, kdo je zaregistrovaný v některém z týmů. 

Vzhledem k plné kapacitě hracích ploch svaz nepřijímá nové týmy. Pomocí internetu se snaží 

svaz zatraktivnit soutěž a umožňuje svým členům soutěž prožívat. 

4. Strategie naplňování cílů 

Sehnat generálního partnera -> vznik marketingového oddělení -> vznik nových médií -> 

umožnění většího prožitku ze soutěží -> možnost dalších alternativních příjmů vyplývajících 

z užívání nových médií. 

5. Způsob, jak strukturalizovat sportovní organizaci a osoby, které v ní spolupracují na realizaci 

plánu 

Na realizaci plánu se bude podílet sekretariát a nový marketingový specialista, který se bude 

starat o marketing ve firmě. Marketingový specialista bude ohledně své práce v kontaktu se 

členy sekretariátu a členové sekretariátu mohou dávat požadavky nebo náměty na propagaci či 

komunikaci svazu. 

6. Financování strategického plánu 

Financování strategického plánu je podmíněno získáním generálního partnera. Mezi 

alternativní možnosti financování se řadí zvýšení startovného nebo použití přebytku 

hospodaření z minulých let. 

Vypracoval: Jiří Doležel 

Jednoduchý strategický plán byl vytvořen pro účely bakalářské práce a bude předán společně 

s návrhy na zlepšení managementu. 

7. 1. 2 Nová média 

Zde vidím dobrou příležitost ze tří důvodů: zlepší se propagace svazu, vytvoří se doplněk 

k novému webu, používání nových médií může vést k příjmu. 

Současný stav je takový, že PSMF má pouze svůj web. Stránku na Facebooku má jen výběr 

Prahy. Za tímto cílem vidím velký potenciál především v možnosti dát vědět o Pražském výběru 

a pozvat diváky na jeho utkání. Ale proč by se nemohlo dít to samé přes Facebook svazu PSMF? 

Do malého fotbalu proudí čím dál více mladých lidí, kteří nová média používají. V tom spočívá 

hlavní potenciál. 
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Další možností využívání nových médií je umístění odkazů např. na týdeník PSMF nebo 

propagaci jak svazu, tak i partnerů, kteří by tuto možnost zajisté uvítali. 

Právě pomocí partnerů by si mohl svaz přilepšit o finanční prostředky. Ve světě funguje systém, 

který se nazývá affiliate program. Funguje na bázi prodeje přes internet nebo použití slevového 

kupónu. 

Příklad: Internetový portál alza.cz poskytuje affiliate program na určité zboží. Jelikož je PSMF 

fotbalový svaz, zvolí si jako produkt, který bude chtít inzerovat, fotbalovou hru FIFA 17.  

Za každý provedený nákup právě přes odkaz umístěný na Facebooku PSMF dostane svaz určité 

procento z nákupu. Takto by mohl svaz inzerovat i produkty svých partnerů. Produkty 

samozřejmě musí mít fotbalovou nebo sportovní tématiku, protože přesně to bude lidi sledující 

facebookovou stránku PSMF zajímat. 

Navrhuji tedy založit alespoň facebookovou stránku a tvořit její obsah s cílem vytvoření co 

největší fanouškovské základny. Mezi obsah facebookové stránky bych umístil odkazy  

na PSMF, na partnery svazu a na affiliate partnery. 

Seznam možných affiliate partnerů: současní partneři (Top4football,…), Alza.cz, Fortuna, 

Tipsport, Obchod pro fanoušky atd. 

Přínosem tvorby obsahu na nových médiích by bylo zvýšení povědomí, propagace svazu a jeho 

partnerů a další finanční prostředky plynoucí z affiliate partnerství. 

7. 1. 3 Generální partner 

Při rozhovoru s panem předsedou jsem sice zjistil, že o generálního partnera nemá velký zájem, 

ale myslím si, že je potřeba se přizpůsobit dnešní době. Když se podíváme na fotbalové soutěže 

v ČR, tak si všimneme zajímavého faktu – názvů jako epojištění.cz liga, Chance futsal liga, 

DRFG Superliga. Ano, všechny tyto soutěže mají v názvu jméno svého generálního partnera. 

Pro PSMF by to byla skvělá příležitost, protože se jedná o svaz působící na regionální úrovni. 

Sice by z toho neplynulo tolik peněz, kolik by si vedení managementu PSMF představovalo, 

ale tyto peníze by mohly pokrýt např. pracovníka v oblasti marketingu a tvorbu nových médií. 

Navrhovaný balíček pro generálního sponzora 

Jméno v názvu ligy 

Propagace firmy pomocí bannerů zejména při utkání první ligy 

Propagace na facebookových stránkách 
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Prezentace na galavečeru Dvanáctý hráč 

Vymyšlení promo akce, kterou bude svaz propagovat 

Při zavedení internetových přenosů první ligy možná prezentace v přenosu 

Partner Pražského výběru 

Cena: 150 000,- Kč na dvě sezóny (přibližně 6-7 měsíců) 

Navrhovaný generální partner: mobilní operátor, tisk, sázková kancelář, pivovar. 

Mimo hledání generálního sponzora bych se zaměřil na analýzu stávajících partnerů a případně 

bych zvážil oslovení jiných partnerů. 

Hlavním přínosem generálního sponzora by byla propagace PSMF, tvoření dobrého jména 

svazu, možné odměny či benefity pro hráče a další. 

7.2 Organizování 

Změny v organizační struktuře by se týkaly orgánu ORK. Tento orgán mi přijde málo 

využívaný a záležitosti, které řeší ORK, by mohla vyřešit i STDK. S tím by souvisela také 

úprava Disciplinárního řádu. STDK by se stal jediným orgánem zabývajícím se disciplinárními 

prohřešky. Odvolání by také řešila STDK a zároveň by vydala závěrečné hodnocení k případu. 

Vzhledem k malému využití ORK by se nemuselo jednat o velkou zátěž pro STDK.  

7.3 Personalistika 

Další změnou by bylo najmutí marketingového specialisty, který by se staral o nová média a 

zároveň by konzultoval marketingovou činnost s členy sekretariátu. Také by tvořil obsah 

prezentující svaz i partnery. Dále by se staral o affiliate programy. Tento specialista by mohl 

být najatý na částečný úvazek. 

7.4 Kontrola 

V rámci manažerské funkce kontrola nebude provedena žádná změna. V oblasti financí by se 

mělo pracovat s větším rozpočtem, což je ovšem podmíněno ziskem generálního partnera a 

následným zpětným investováním do zkvalitňování služeb pro hráče. 

7.5 Akční kroky k naplnění cílů 

Akční kroky budou rozpracovány do několika částí. 

Cíl 1 – zisk generálního partnera 
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Základní bod celého plánu je získání generálního partnera, který by přinesl do rozpočtu více 

peněz, které budou potřeba k uskutečnění dalších cílů. V případě, že se svazu podaří získat 

generálního partnera podle požadavků, získá 150 000 Kč. Více informací v kapitole 7. 1. 3 

Rozpočet – 5 000 Kč 

Strategie – oslovování vhodných společností, jednání s nimi o partnerství; jednání s majiteli 

areálů o umístění banneru k hrací ploše. 

Časový rámec – říjen, listopad, prosinec 

Odpovědnost – sekretariát PSMF 

Cíl 2, 3 – marketingový specialista, nová média 

Tyto kroky jsou nezbytně nutné v návaznosti na zisk generálního partnera a jsou rozpracované 

v operačním plánu, který lze naleznout v tabulce. 

Tabulka 16 – Operační plán 

Záměr Cíl Strategie Rozpočet Časový 

rámec 

Odpovědnost 

Získat 

pracovníka 

pro nová 

média 

Zisk 

marketingového 

specialisty 

Podat inzerát na 

marketingového 

specialistu 

Oslovení 

vhodných 

kandidátů na 

tuto pozici 

5 000 

Kč/měsíc 

Říjen Sekretariát 

PSMF 

Prezentace 

svazu, 

soutěží 

PSMF a 

partnerů 

svazu 

Prezentace 

generálního 

partnera 

Založit nová 

média 

Vytvoření 

fanouškovské 

stránky 

Tvorba obsahu 

nových médií 

5 000 Kč Listopad, 

prosinec 

Marketingový 

specialista 

Zdroj: Doležel (2016) 

Cíl 4 – Zrušení ORK 

Posledním cílem je potřeba nahradit / zrušit orgán ORK a jeho funkce přenechat členům 

STDK.  

Strategie – postupné zrušení ORK. Funkce ORK převezme STDK. 
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Časový rámec – zkušební provoz – sezóna Jaro 2017 

Odpovědnost – STDK 
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8 ZÁVĚR 

V práci byly analyzovány jednotlivé složky managementu. Na základě výzkumných metod 

jsem dospěl k několika možným vylepšením, hlavně co se týče plánů do budoucna. Zjistil jsem 

nedostatky v propagaci svazu, jejichž možné řešení vidím v najmutí marketingového 

specialisty a založení stránek na sociálních sítích typu Facebook, YouTube atd. Tato činnost je 

podmíněna získáním generálního partnera, který by zvýšil prestiž soutěže a svaz by tak mohl 

získat peníze na zkvalitnění služeb pro hráče. 

PSMF nemá na regionální úrovni konkurenci, co se počtu členů a zápasů týče. Je úžasné, že tak 

velké kvantum zápasů stihne sekretariát PSMF organizovat ve třech lidech. Sekretariát je velmi 

schopný orgán, který udržuje svaz v chodu. Vše funguje díky kvalitně provedenému 

harmonogramu a zavedenému režimu, který dobře funguje. 

PSMF má sice dobré partnery, ale myslím si, že v této oblasti existuje prostor pro zlepšení – 

viz strategický plán. Myslím, že pomocí navržených doporučení by svaz lépe využil svůj 

potenciál vysoké členské základny, který by mohl znamenat více peněz do rozpočtu svazu. 

Svaz, ať je jakkoliv úspěšný, by měl myslet na budoucí rozvoj organizace a já věřím, že 

v budoucnosti jisté „ozdravné“ kroky provede. 

V práci jsem se snažil nastínit chod organizace, jak funguje v současné době, určit hlavní 

nedostatky svazu. Myslím si, že by se navrhnutými změnami mohli činovníci svazu zabývat. 

Získal jsem přehled o organizaci, vymyslel jsem zkrácený strategický plán a toto považuji  

za úspěch.  

Pokusil jsem se o analýzu jednotlivých funkcí. Nutno říci, že svazu chybí dlouhodobý cíl a 

plánuje pouze krátkodobě. Výsledkem by mohlo být vytvoření strategického plánu, který jsem 

v práci nastínil. Pozitivním jevem organizace je kladný hospodářský výsledek. Za velmi dobrý 

považuji výběr dobrovolníků ze strany svazu, kteří dělají svou práci s nadšením. 

V dalších letech by mohl svaz přemýšlet např. o zhodnocení partnerské spolupráce se 

stávajícími partnery. V budoucnu se svaz nejspíš nevyhne zvýšení startovného z důvodu 

zvýšení cen pronajímaných ploch a rostoucích cen energie. Tento problém by se dal řešit právě 

získáním mnou navrhovaného generálního partnera.  

V dalších letech by svaz společně s AMF ČR mohl řešit podmínky přijetí do České unie sportu, 

což by znamenalo také další přísun peněz do rozpočtu. 
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Jistý, ale rozhodně ne nutný krok vidím v odstranění orgánu ORK. Za hlavní důvod zrušení 

považuji malé využívání orgánu. Na druhou stranu je fakt, že tento orgán částečně ponechává 

svazu objektivitu a možnost potrestaným týmům a hráčům se někam odvolat. Změnu v této 

sféře by předcházela změna v disciplinárním řádu. 

Konečné návrhy na úpravy managementu svazu společně se strategickým plánem budou 

společně s touto prací předány svazu. 

Doufám, že nám hráčům bude svaz sloužit minimálně tak, jak to v současnosti dělá, a že to 

bude v budoucnu ještě lepší a týmy budou mít ze svého hraní větší prožitek. Zároveň svazu 

přeji jen to nejlepší do dalších let svého působení. 
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Příloha č. 1: Zápis z jednání STDK 

Datum zveřejnění: 1. 6. 2016     

Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada, Šebek 

STDK projednala případy a rozhodla takto: 

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti: 

Hráč: Tým: Liga: 
Trest zastavení činnosti 

nepodmíněně: 
Důvod: 

Turínek J. Bedna 98 FC 2A 1 SU od 25. 5. 2016 2. ŽK v soutěži 

Bartoníček 

P. 
Palouček AC 3C 1 SU od 25. 5. 2016 2. ŽK v soutěži 

Šimek Zb. 1. FC Žižkov 4A 1 SU od 31. 5. 2016 
ČK po 2. ŽK - vrážení do 

soupeře 

Nečas 

Marek 
Kříženeček 4C 1 SU od 26. 5. 2016 

ČK po 2. ŽK - podražení, 

nesp. chování 

Jindra J. 
Pneuservis-

Bartoušek 
5E 5 SU od 1. 6. 2016 

Kapitán týmu, jehož hráč 

nastoupil na cizí RP. 

Horký K. Le Jardin 6B 1 SU od 24. 5. 2016 2. ŽK v soutěži 

Pelich J.  
New Jersey 

Devils B 
7B 1 SU od 31. 5. 2016 

ČK po 2. ŽK - držení 

soupeře, nesp. chování 

Kirschner J. Akvaristika TJ 8K 1 SU od 28. 5. 2016 2. ŽK v soutěži 

Mádle M. Klucy PFS 8Q 1 SU od 28. 5. 2016 2. ŽK v soutěži 

Moučka M. 
Trops 1. SK 

SUP 
S2B 1 SU od 27. 5. 2016 

ČK po 2. ŽK - hra rukou, 

faul 

Břicháč L. 
Benda 1964 

OFC UVL 
U1 1 SU od 25. 5. 2016 ČK po 2. ŽK – fauly 

Leitermann 

V. 

Benda 1964 

OFC UVL 
U1 3 SU od 25. 5. 2016 

ČK - urážka asistenta 

rozhodčího 

Mašát J. Rio Bravo F3B 1 SU od 27. 5. 2016 
ČK - hra rukou brankáře 

mimo PÚ 

Brabec L. 1.PSKN F4A 1 SU od 26. 5. 2016 

ČK - zmaření vyložené 

brankové příležitosti 

soupeře 

Upozornění: Všechny nevyčerpané tresty se převádějí do další sezóny (Podzim 

2016). 

SU = soutěžní utkání 

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích: 

Tým: Liga: Absence: Trest: 

Sporčestr City FC 6G 2 SU dne 27. 5. 2016  Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč. 

The Rabbit Hole 8N 2 SU dne 28. 5. 2016  Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč. 

 



 

 

 

 

3)   Uložila další tresty:  

Tým: Liga: Trest: Důvod: 

Pneuservis-

Bartoušek 
5E 

Odečtení 2 

bodů. 

Start hráče na cizí RP v utkání Pneuservis-

Bartoušek – Unreal Students FC dne 25. 5. 2016. 

Pavilon 8 AHC 7J 
Pokuta 100,- 

Kč. 

Oboustranná stížnost na rozhodčí utkání Habet 

Praha FŇ – Texas N.Strašecí FC dne 29. 5. 2016. 

The Rabbit 

Hole 
8N 

Vyloučení ze 

soutěže. 
Nedostavení se k 3 SU (17. 4., 15. 5., 29. 5.2016). 

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání:  

                                     Utkání: Liga: Výsl.: Důvod; pokuta: 

Don Giovanni - 
Břewnow boys 

KMK 
3A 0:6 

Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Dynamo UK - Fešáci ve vatě 3B 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

KTB B - Trops 1. SK 3D 6:0 Nedostavení se k utkání; 500,- Kč. 

Plameňáci 1. FC A - SAS fans 5G 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Tream Deam FC - A - klub 90 7A 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Guatemalské ještěrky - Killing power FC 7F 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Partizan Jednota - Hubertův Tuřín 8A 0:6 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Neumann S. K. - F.R.F. mit vocet 8E 0:6 Nedostavení se k utkání; 500,- Kč. 

Parta AC - Viktor 1. FC 8E 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Gekad - Target FC 8H 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Ak-Bars - Lohy Boys 8M 6:0 Nedostavení se k utkání; 500,- Kč. 

Old Mosquitos - The Rabbit Hole 8N 6:0 Nedostavení se k utkání; 500,- Kč. 

VŠSK MFF UK VET 

A 
- 
Gambrinus VH 

VET 
V2B 0:6 Nedostavení se k utkání; 500,- Kč. 

Kapacity FC - Zlatý krysy FC V3A 0:6 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Vršáci VET - 
Don Giovanni 

VET 
V3C 6:0 

Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

STG Milovice - Tuscarora VET V3D 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Sebranka FC VET - Masters V V4C 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Sklenářka S. G. - Kumpáni VET V4E 0:6 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Batalion Vinohrady 

FC 
- PFC Kodymka V4E 6:0 

Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 



 

 

 

Klokan club UVL - 
Cormoran FC 

UVL 
U1 6:0 

Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

 

 

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace:  

                                Utkání: Liga: Výsledek: Důvod:: 

Pneuservis-

Bartoušek 
- 
Unreal 

Students FC 
5E 0:6 Start hráče na cizí RP. 

Real 8 FC - Anbesorry F3B 0:5 
Start hráče bez uhrazeného členského 

příspěvku SF ČR (Vavrda A.) 

6)   Projednala žádosti a podněty:                

Jméno: Tým: Liga: Podnět: Rozhodnutí: 

Barvínek 

O. 

Klokan 

Perón club 

A 

2A 

Podnět rozhodčího utkání Deko 

– Klokan Perón club A k 

zahájení disciplinárního řízení, 

zastavení činnosti od 25. 5. 

2016. 

Po prošetření případu činnost 

uvolněna dnem 31. 5. 2016. 

  
KáGéčko 

A 
6C 

Stížnost na postup rozhodčího 

utkání KáGéčko A – H. K. 12 

dne 24. 5. 2016. 

Zamítnuto, potvrzen výsledek 

1:2. 

  
F.R.F. mit 

vocet 
8E 

Neuhrazení finančního závazku 

vůči PSMF. 

Podmínečné vyloučení ze 

soutěže do 10. 6. 2016; 

nebude-li závazek uhrazen do 

tohoto termínu, bude tým ze 

soutěže vyloučen. 

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají 

do celkového vyúčtování startovného.  

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu 

psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – 

sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis 

zveřejněn dne 1. 6. 2016.  

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                                                  Za STDK: Matěj 

Horn (předseda) 

Zdroj: PSMF (24)  

mailto:psmf@psmf.cz


 

 

 

Příloha č. 2: Zápis o rozhodnutí ORK 

 

P r a ž s k ý  s v a z  m a l é h o  f o t b a l u 
O d v o l a c í  a  r e v i z n í  k o m i s e 

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE 
č. 02/J-16 

 
Odvolací a revizní komise Pražského svazu malého fotbalu (dále jen ORK) ve 
složení Štěpán Kout (předseda), Ladislav Salvet a Roman Pekárek (členové) 
projednala odvolání hráče Ruslana Murzakanova proti rozhodnutí Sportovně 
technické a disciplinární komise Pražského svazu malého fotbalu (dále jen 
STDK) ze dne 5. 4. 2016, a po seznámení členů komise se všemi podklady 
rozhodla v souladu  
s Disciplinárním řádem Pražského svazu malého fotbalu, článek 27, odst. 4  
 

změnit rozhodnutí STDK takto: 
Hráč Ruslan Murzakanov se trestá zastavením závodní činnosti na 6 soutěžních 
utkání od 2. 4. 2016 nepodmíněně.  
 
Zdůvodnění rozhodnutí:  
ORK zjistila na základě dokumentace disciplinárního řízení, pořízené STDK, a  
z vyjádření rozhodčího utkání The Penguins 6:5 B – AC Internazionale, že hráč 
Ruslan Murzakanov na hřišti tělesně napadl soupeře, ve svém jednání 
pokračoval i po svém vyloučení v prostoru střídaček, přičemž nebylo prokázáno, 
že by došlo ke zranění napadeného protihráče. Po předčasném ukončení utkání 
se pak hráč Ruslan Murzakanov dopustil dalšího nesportovního chování tím, že 
vyhrožoval hráčům soupeře.  
 
Podle Příkladového sazebníku trestů (dále jen PST), kapitola A, čl. 5, odst. 2,  
se tělesné napadení soupeře v přerušené hře trestá nepodmíněným zastavením 
závodní činnosti v rozmezí 3 – 5 týdnů; dále podle PST, kapitola A, čl. 2, odst. 3, 
se vyhrožování soupeři trestá nepodmíněným zastavením závodní činnosti v 
rozmezí 2 – 6 týdnů. Při souběhu různých disciplinárních provinění přitom platí 
ustanovení Disciplinárního řádu PSMF, kapitola V., čl. 23, odst. 2, že trest se 
uděluje za provinění nejzávažnější a k ostatním se přihlédne jako k přitěžující 
okolnosti.  
 
STDK při svém rozhodování správně přihlédla ke skutečnosti, že hráč Ruslan 
Murzakanov pokračoval ve svém jednání po i po svém vyloučení, a že rovněž 
došlo  
k souběhu dalšího disciplinárního provinění, při stanovení konkrétní sazby ale 
nesprávně aplikovala ustanovení PST, kapitola A, čl. 5, odst. 3, které se týká 
tělesného napadení soupeře, při kterém dojde k jeho zranění.  
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ORK změnila rozhodnutí STDK v 
souladu s citovanými ustanoveními PST a Disciplinárního řádu.  
 



 

 

 

Protože ORK PSMF, jako odvolací orgán, změnila rozhodnutí STDK, podle 
ustanovení Disciplinárního řádu PSMF, kapitola VI., čl. 25, odst. 4, se vrací 
odvolací poplatek  
ve výši stanovené v SPPO odvolávajícímu se hráči.  
 
 
V Praze, 29. 4. 2016  
 
Za ORK PSMF:  
Štěpán Kout  
předseda 

Zdroj: PSMF (24)  



 

 

 

Příloha č. 3: Certifikát Dobrý den Pelhřimov 

 

Zdroj: PSMF (24) 

  



 

 

 

Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty 

 



 

 

 

Příloha č. 5: Finanční rozvaha 

 

  



 

 

 

Příloha č. 6: Okruh otázek k prvnímu rozhovoru s panem předsedou 

Okruhy otázek 

Organizační struktura 

Orgány svazu – STDK, ORK 

Informace o svazu 

Výběr Prahy, organizace zápasů výběru 

Spolupráce s rozhodčíma 

Akce Dvanáctý zápas 

Kontrolování 

  



 

 

 

Příloha č. 7: Přepis druhého rozhovoru s panem předsedou 

O: Jak funguje plánování v PSMF, kdo má na starosti plánování.? 

Karel Filip (KF): U našeho svazu se příliš o plánování hovořit nedá. Hlavní předmět 

plánování je sestavení harmonogramu na další sezónu. Probíhá tedy dvakrát ročně. 

Jednou před podzimní a jednou před jarní sezónou. Harmonogram obsahuje zveřejnění 

přihlášky, do kdy se má odeslat, do kdy se pošle výpis plateb, do kdy mužstva musí 

zaplatit startovné, do kdy se mají poslat rozpisy a kdy začne sezóna. Vše dělají 

zaměstnanci svazu a nakonec to posvětí Výkonný Výbor PSMF. První krok pro další 

sezónu (podzim 2016) je zveřejnění přihlášek a od toho  

se pak odvíjejí další kroky. 

Poznámka – Funguje to dlouhodobě, plánování harmonogramu na každou sezonu, 

plánování krátkodobé. 

O: Plánují se nějaké další aktivity v průběhu sezóny, např. jednání STDK? 

KF: Vše se odvíjí od zavedeného konceptu, kdy se musí odevzdat zápisy z předchozího 

týdne do pondělí do 19:00. Zápisy se po té zpracují a STDK v úterý jedná o trestech. To 

je dané, schůze se nikdy neodkládá.  

O: Může se objevit nějaký problém s plánováním hracích ploch pro zápasy? 

KF: Může se objevit problém například s překládáním zápasů. Nějaký starosta si 

například vzpomene, že je den dětí a ten termín nám vezme. My pak musíme hledat a 

zajistit náhradní termín. Nebo například by byla komplikace, kdyby se začalo předělávat 

hřiště na Žižkově v průběhu sezóny. To je obrovské kvantum zápasů, které bychom 

museli přeložit a bylo by to obtížné zvládnout. 

 O: S plánováním souvisí cíle. Jaké jsou cíle PSMF? 

Našim cílem je odehrání všech zápasů Hanspaulských lig. Aby sezóna proběhla úspěšně, 

to znamená odehrání všech zápasů. Aby tato utkání proběhla v přátelské atmosféře. 

Našim cílem není nějaký průměr branek na zápas, důležité je aby si hráči v týmech dobře 

zahráli a aby je to bavilo. K tomu může přispět i rozpis utkání. Týmy si do přihlášky 

napíšou dny, kdy chtějí a hrát, tak je předpoklad, že hráči budou mít lepší pocit z hraní. 

Platí za to, že hrají. To je náš hlavní sportovní cíl. 

O: Máte nějaké ekonomické cíle? 



 

 

 

My máme nějakou představu z minulé sezóny, kolik hráčů nastoupilo, kolik peněz jsme 

za to utržili a podle přihlášek a předběžně nasmlouvaných hřišť, požadavků majitelů 

areálu se snažíme odhadnout, kolik by ta sezóna měla stát, jestli nám na to stačí rozpočet 

a jestli musíme zvyšovat startovné či nemusíme. Teď se nezvyšovalo startovné asi pět let 

(deset sezón). Letos se taky nebude zvyšovat. Našim cílem je tedy to, aby sezóna 

neskončila prodělkem. Aby to co se vybere, stačilo na pokrytí všech nákladů. 

O. Máte v plánu rozšiřovat počet týmů? 

Již několik let se počet týmu nerozšiřuje. V přihlášce je jasně dané, že další týmy se 

mohou soutěží účastnit, jen pokud se někdo jiný odhlásí. Ne, že bychom nechtěli, ale 

nemůžeme. To je způsobený tím, že je omezená kapacita hřišť. Čtyři roky dozadu se nám 

podařilo dát všechny zápasy na umělou trávu, většinou třetí generace, jsou zde pouze dvě 

umělé trávy druhé generace. Chceme toto zachovat. Mohli bychom otevřít hřiště např. na 

Pankráci nebo  

na Junioru, ale to úplně nechceme. Ani nemáme reklamu na to, že přijímáme další týmy, 

jen  

u nás na webových stránkách. 

O: Ani tedy nechcete rozšiřovat, pokud tomu dobře rozumím. 

Ano je to tak, je to dáno tou omezeností hřišť.  Ano, kdyby se otevřel někde nějaký nový 

areál, se kterým bychom byli dopředu domluvení, tak by ta snaha třeba byla. Platíme na 

těch hřištích podle zápasů. Nezadlužíme se někde kvůli tomu, abychom tam hráli 

v sezóně pár zápasů za 500 korun. 

O: Dají se snížit náklady? 

To by se nejprve musely snížit náklady v těch areálech nebo dostat od města např. 

milionovou dotaci, to by se pak daly snížit i příspěvky týmů. 

O: Může být cíl i získá í nějaké dotace? 

Ano, cíl takový být může. Získat dotace a snížení příspěvků. Ale spíše je to 

nepravděpodobné. Nájemné ceny jsou spíše nahoru. Máme rozdíl i v podzimní a jarní 

sezóně. Jarní sezóna vyjde určitě levněji, protože se nemusí tolik svítit jako v zimě. 

O: Jak probíhají plány ohledně nového webu a mobilní aplikace? 



 

 

 

Minulý týden tu byli lidé ze Slovenska. Aplikace by byla lepší než to, jak to teď funguje. 

Podmínkou je aby sestavili intranet tak, jak ho máme v současnosti. Myslím si, že funguje 

dobře, ale neříkám, že se nedá vylepšit, ale firma, u které to momentálně máme, to neumí 

dát do mobilní aplikace. U nového správce by bylo lepší, že si pak můžete u jednotlivých 

hráčů zjistit statistiky. Rozklikl byste si sebe, sezónu Jaro 2016 a ukázalo by se vám 11 

zápasů, 18 gólů. V tom vidím to hlavní zlepšení. Pak také nějaká grafika. Někomu se 

nelíbí, že je teď web černý. Potom se zas někomu nebude líbit, když web bude zelený. 

Nemůžete se holt zavděčit všem. 

O: Co se týče výběru Prahy a jeho ambicích v DRFG superlize? 

Jelikož se podařilo vyhrát první ročník, tak cílem je obhájení prvenství v další sezóně. 

Samozřejmě se ale ještě neví, jestli další ročník bude. To záleží na AMF ČR. Dále na 

České Televizi, jestli to bude chtít dál vysílat.  Díky tomu tam jsou někteří sponzoři. 

Cílem ale zůstává umístění, co nejvýš.  

Pozn. Cíl ze stanovy. 

O: Je snaha sehnat pro PSMF sponzory? 

To ani není, protože si to potenciální partneři podmiňují, že by se Hanspaulská liga 

jmenovala např. T-Mobile Hanspaulská liga. A to my prostě nechceme. Zatím nepřišla 

podle nás adekvátní nabídka a myslíme si, že je toho názvu škoda. Od MF DNES nám 

přišla nabídka na 90.000 Kč, ale v přepočtu devět korun za hráče nám přijde málo. To 

bychom na tom startovném moc neušetřili. 

O: Takže sponzoři by byly, kdyby nabízely více peněz? 

Asi tak no. 

O: Je snaha se nějak dostat do médií? Nedávno jsem něco četl v Pražském deníku. 

Buď to je z těch novin zájem. Jako tenkrát byly právě v MF DNES zveřejňovány 

výsledky. Určitě rok nebo dva to tam bylo. Různé představování týmů, kdy tam ty týmy 

poslali něco  

o historii, fotku. To bylo všechno zadarmo. Ale tenkrát jsem se setkal s tím, že mi volali 

z Primy, že by chtěli se mnou natočit rozhovor na hřišti, a že by to stálo tolik a tolik. O 

takovou formu placené reklamy nemáme zájem. Pokud to ty média dělají zadarmo, tak 

s tím nemáme problém. 



 

 

 

O: Jak to vypadá se situací kolem rozhodčích? 

Po jistém nátlaků týmů jsme jim dovolili, aby za ně pískal zápasy někdo jiný, kdo není  

na soupisce týmu. Buď to pískají jejich kamarádi, nebo si najímají rozhodčí a dávají jim 

za to peníze. V rámci první ligy nebudou zatím dotovaní rozhodčí. Týmy první ligy si 

ovšem vybírají nějakou částku na rozhodčí, které jim v sezóně najatá agentura dodává. 

My jsme pro ně udělali na oplátku to, že nemusí chodit pískat cizí zápasy. Místo toho aby 

tedy platil rozhodčí na cizí zápasy, tak platí rozhodčí, aby pískali první ligu. 

O: Jak funguje plánování rozpisu utkání. 

My připravíme systém na základě podaných přihlášek. Seřadí se týmy např. šestých lig 

pod sebe. Všechny ty týmy mají nějaké požadavky a podle nich se pak sestavují jednotlivé 

ligy. Snaha je, aby bylo u sebe co nejvíc týmů s nejbližšími požadavky. Až se utvoří 

tabulka, tak systém podle přednastavených tabulek generuje rozpis zápasů, a kde kdo 

bude hrát. Samozřejmě to generuje sestupně od první ligy až po poslední. Pokud systém 

nedokáže určit termín, tak termín přiřadíme ručně. 

O: Slyšel jste o podobně rozvinutém systému soutěží např. v zahraničí? 

Určitě si myslím, že funguje hodně lig všude po světě. Dále jsem slyšel, že podobně je 

tom třeba hokejbalová liga v Bratislavě. 

O: Jaký máte názor na výši příspěvků, jak se to hráčům vrátí? 

Momentální výše příspěvků mi přijde adekvátní. Za těch 300 Kč na hráče, hráč může po 

tři měsíce být součástí soutěže, sledovat výsledky, kolik bodu mu zbývá na postup atd. 

Navíc, když hráč přijde na deset utkání z jedenácti, tak to je 30 Kč na zápas. Když si jdete 

tamhle kopnout na umělou trávu s kamarády, tak to může stát 50 Kč pro jednoho na 

hodinu. Dáváme tak možnost žít čtyři měsíce něčím, co má podle nás smysl. Alespoň 

máte nějakou zábavu. 

O:Kolik lidí čítá sekretariát PSMF? 

Tři lidi. Staráme se o běžný chod soutěže a plánujeme soutěž. Třídíme výsledky, 

zapisujeme výsledky atd. Zároveň jsme členi Výkonného Výboru. Zároveň jsme všichni 

pracovníci na plný úvazek.  

O: Jak to všechnu práci zvládáte? Přijde vám tři lidé jako dostačující počet? 



 

 

 

Já si myslím, že ano. Ve třech se to dá zvládnout. Náklady na zaměstnance nejsou jen 

v platu, ale nějaký odbory atd. Další zaměstnanec by sice mohl být, ale nezaručuji vám, 

že by nebyly větší příspěvky. 

 

O: Máte svého člověka v AMF ČR? 

Asociace sídlí v Praze a máme v ní svého člověka, který je členem správní rady AMF 

ČR, který je předsedou STDK u nás. 

O: Kdo řeší Výběr Prahy?  

Výkonný Výbor vybral čtyř lidi. Z těch čtyř lidí byli osloveni dva. Ti to přijali a zastávají 

funkci trenéra a vedoucího týmu. Ti sbírají informace o hráčích a vybírají hráče pro výběr.  

Jelikož se letos podařilo vyhrát, tak náš výběr asi tak špatný nebyl. Oba dva stejně jako 

hráči nedostávají žádnou odměnu a dělají to ve svém volném čase. Jediné, co jim platíme 

je cesta na venkovní zápasy a nějakou stravu a večeři nebo oběd. 


