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Abstrakt  

 

Název:  Komparace managementu sportovního klubu SK Praga Vysočany 

s norským sportovním klubem LYN Fotball 

 

Cíle:  Diplomová práce se zabývá komparací české a norské neziskové 

organizace v oblasti fotbalu. Cílem práce je na základě analýzy 

manažerských funkcí (plánování, organizování, výběr 

a rozmístění pracovníků, vedení pracovníků, kontrola) a následné 

komparace českého a norského klubu zpracovat návrhy na 

zdokonalení managementu v obou zkoumaných organizacích. 

 

Metody:   Polostrukturovaný rozhovor, SWOT analýza, popisná analýza,  

   komparace 

 

Výsledky:  Výsledek práce navrhuje možná zdokonalení v oblastech, které 

v klubech nefungují na 100 %. Návrhy na zdokonalení se týkají 

zejména manažerských funkcí typu plánování, organizování 

a personální obsazení v klubech. Dále se jedná o oblasti 

sponzorování a propagace. 

 

Klíčová slova: Nezisková organizace, sportovní organizace, manažerské funkce, 

management, komparace, sponzoring 

 

 

  



 

Abstract 

 

Title: Management comparison of sports organization SK Praga Vysočany with 

the Norwegian sports organization LYN Fotball 

 

Goals: This thesis deals with comparison of Czech and Norwegian non-profit 

organizations in football area. The aim is to give suggestions for 

management improvement which will be based on an analysis of 

managerial functions (planning, organizing, selection and deploying 

staff, leadership, control) and on subsequent comparison of both clubs. 

 

Methods:  Semi-structured interview, SWOT analysis, descriptive analysis, 

comparison 

 

Results: The results of this thesis are proposals for improvement in problematic  

  areas of each club which do not work for 100 %. Suggestions for  

  improvement involve managerial functions of planning,  

  organizing and staffing in clubs. Suggestions are focused on sponsorship  

  and promotion as well.   

 

Keywords:  Non-profit organization, Sports organization, Managerial functions, 

Management,  Comparison, Sponsorship 
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1 ÚVOD 

 Pro diplomovou práci jsem zvolil téma Komparace managementu sportovního 

klubu SK Praga Vysočany s norským sportovním klubem LYN Fotball. Sportovním 

klubem SK Praga Vysočany jsem se zabýval v mé bakalářské práci, která nese název 

Management sportovní organizace SK PRAGA Vysočany a návrhy na jeho 

zdokonalení. Po kladných odezvách ze strany sportovního klubu a také z důvodu mého 

studijního pobytu v Norsku jsem se rozhodl získané poznatky srovnat se sportovním 

klubem fungujícím právě v Norsku, a to konkrétně s LYN Fotball. 

 Studium fungování a různých postupů řízení od svých potenciálních konkurentů 

v oboru se v dnešní době stává velmi moderní. Podniky se snaží přebírat určité postupy 

z organizací, které působí ve vyspělejších zemích jako Amerika, Japonsko či Německo. 

Tyto postupy však nemusí vyhovovat všem zemím typu České republiky. Je zapotřebí 

získané postupy vhodně modifikovat a aplikovat pro domácí prostředí z toho důvodu, že 

co funguje ve vyspělých zemích naprosto bezchybně, nemusí znamenat, že to bude 

v ostatních zemích fungovat stejně. Většinou se při aplikaci postupů setkáváme 

s obrovskými problémy, ale navzdory všemu je třeba se poučit a brát si příklady ze 

zkušenějších zemí, aby se kvalita managementu českých sportovních klubů a organizací 

zlepšila a stala se konkurenceschopnější. Z tohoto důvodu jsem pro komparaci s Českou 

republikou zvolil Norské království. Oba státy jsou v mnoha směrech různorodé a může 

se zdát, že Norsko není vhodným státem pro komparaci v oblasti fotbalu, ale opak je 

pravdou. Po delším zkoumání jsem došel k závěru, že kvalita norského managementu 

v jakékoli oblasti je na velmi vysoké úrovni. Získané poznatky aplikované v klubu 

SK Praga Vysočany tak mohou mít zásadní vliv na jeho budoucí vývoj. 

 Práce podrobně zkoumá management vybraných sportovních klubů. Získané 

výsledky z obou klubů budou zpracovány a následně porovnány a na jejich základě 

vymezím slabá místa a pokusím se k nim navrhnout možná zdokonalení. Pokud dojde 

k mnou navrženým změnám, lze předpokládat určité zvýšení efektivnosti v řídícím 

procesu ve vybraných sportovních klubech.  
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2 CÍLE, ÚKOLY A PŘÍNOS PRÁCE 

2.1 Cíle 

 Cílem práce je rozbor managementu vybraných sportovních klubů v České 

republice a Norském království. Na základě získaných informací a interních materiálů 

bude analyzován současný stav managementu včetně propagace, sponzoringu a finanční 

situace. Následně bude navržena implementace managementu v obou sportovních 

klubech. Údaje získané z rozhovorů a popisné analýzy budou zpracovány na základě 

SWOT analýzy a jednotlivé SWOT analýzy budou následně porovnávány.  

2.2 Úkoly 

Cíle práce se dělí na jednotlivé úkoly: 

1) Podrobně se zabývat managementem vybraných klubů a analyzovat také 

jejich finanční oblast a organizační strukturu. 

2) Zaměřit se na jednotlivé orgány sportovních klubů a jejich funkce. 

3) Zjistit, na jaké úrovni je oblast sponzorování a marketingu. 

4) Porovnat získané informace a interní materiály pomocí SWOT analýzy. 

5) Z komparace vyvodit závěry, poukázat na nedostatky v jednotlivých klubech 

a pokusit se navrhnout možná zlepšení. 

2.3 Přínos práce 

 Hlavním přínosem práce má být přehledné srovnání dvou sportovních klubů 

v České republice a v Norském království na podobné úrovni. Přínosem mají být také 

návrhy na zdokonalení managementu SK Praga Vysočany a managementu norského 

klubu LYN Fotball. Jednotlivé návrhy budou formulovány tak, aby co nejlépe pomohly 

zvýšit výkonnost v problémových oblastech, což by vedlo k nárůstu efektivity 

a následně ke zvýšení konkurenceschopnosti, povědomí o klubech apod. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Pojem management 

 Anglickému pojmu „management“ terminologicky nejlépe odpovídá české slovo 

„řízení“. V praxi můžeme narazit také na výrazy manažer a sportovní management. 

Obvykle se setkáváme s činností v oblasti řízení podniku jako celku a také řízení 

jednotlivých činností, které ve firmě probíhají. Pojem management se začal objevovat 

již v době rytířů, přičemž schopný jezdec, který si dokázal poradit s divokým koněm, 

byl označován za manažera a slovo management znamenalo zručnost při jízdě na koni. 

V dnešní době je slovo management běžně používaným pojmem i v zemích, jejichž 

úředním jazykem není angličtina. (60, s. 15-16 a 30, s. 15) 

 Úkoly managementu jsou složitější a náročnější, a to z několika důvodů. Na trhu 

je stále obtížnější získat a udržet kvalitní manažery s vysokoškolským vzděláním, 

a proto dochází k neefektivnosti či neúspěchům organizací. Nicméně ve sportu a tělesné 

výchově existuje mnoho manažerů s nadprůměrnými osobními předpoklady, kteří jsou 

ochotni převzít odpovědnost za řízení. Management je náročná profese, která může být 

nyní studována a procvičována. S rostoucím porozuměním a dovednostmi manažerů 

jsou úkoly jednodušší, ale lze předpokládat, že v budoucnu se budou objevovat další 

složitější úlohy a bude potřeba dalšího vzdělávání. (65, s. 3 a 7) 

 Podle J. Vebera je možné management definovat jako soubor všech činností, 

které musí být vykonány, aby organizace nebo podnik pracoval podle plánu. Účelem 

managementu je totiž snaha o vytváření fungující organizace, respektive podniku. 

Management zahrnuje poznatky z praxe a znalosti dané problematiky, které jsou 

zpracovány jako návod a pravidla pro správné jednání. Používané metody vycházejí 

z vědních disciplín typu ekonomie, matematika, psychologie, sociologie, statistika atd. 

(58, s 19-22) 

 Sport zaměstnává mnoho milionů lidí po celém světě. Jedná se o hráče, diváky, 

elitní sportovce na profesionální úrovni apod. Management sportovní organizace na 

počátku 21. století zahrnuje mnoho technik a strategií, které se používají ve většině 

moderních podniků, státních správách a neziskových organizacích. Manažeři těchto 

organizací zapojují do strategického plánování velké množství lidských zdrojů, zabývají 

se smlouvami o vysílání v hodnotách miliard dolarů, řídí elitní sportovce, kteří mnohdy 
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vydělávají stonásobek průměrné mzdy, spolupracují na vysoké úrovni s globální sítí 

mezinárodních sportovních federací, s národními sportovními organizacemi, vládními 

agenturami, médii, sponzory apod. (22, s. 4) 

 Pod pojmem „řízení“ se nacházejí tři činnosti, které poukazují na důležitost 

managementu. Jedná se o: 

- vedení lidí, 

- specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

- předmět studia a jeho účel. (12, s. 11) 

 Ke zmíněným východiskům se váží různé definice pojmu management, jež 

vysvětlují výše zmíněné činnosti.  

 První skupina klade důraz na „vedení lidí“. Americká společnost pro 

management definuje management takto: „Management znamená vykonávání úkolů 

prostřednictvím práce jiných.“ (59, s. 16) 

 Druhá skupa se zabývá pojmem „specifické funkce vykonávané vedoucími 

pracovníky“. Jejich definice zní: „Management je proces plánování, organizování, 

vedení a kontroly organizačních činností, zaměřených na dosažení organizačních cílů 

(K. H. Chung USA).“ (12, s. 11) 

 Do třetí skupiny, která preferuje „předmět studia a jeho účel“, patří definice 

podle S. P. Robinse (USA): „Management je oblast studia, která se věnuje stanovení 

postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace.“ (12, s. 11) 

 Z mého pohledu pozorovatele si myslím, že poslední definice managementu od 

S. P. Robinse se nejvíce přibližuje problematice sportovní neziskové organizace. 

Z definice jasně vyplývá, jaká je činnost manažera v neziskových organizacích a jak 

důležité jsou manažerské funkce, které vedou organizaci ke správnému fungování a ke 

splňování stanovených cílů. 

 Činnost manažera může být rozdělena do deseti rolí, které jsou dále členěny do 

tří skupin: interpersonální role, informační role a rozhodovací role. Interpersonální role 

jsou chápány jako mezilidské role, konkrétně vztahy, které jsou pevně stanoveny 

a vyjadřují manažerovo postavení a jeho působení na okolí. Zahrnují představitele 

organizace, vůdce společnosti a spojovací články. Každá role má svou specifickou 

činnost. Například role vedoucího obsahuje veškeré manažerské práce a oproti tomu 

spojovací články pomáhají manažerovi zapojit se do vztahu s pracovníky dané 

společnosti. Informační role jsou vytvořeny k podpoře informovanosti a slouží 

k předávání informací mezi manažerem a jeho zaměstnanci, kolegy či partnery. V této 
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skupině se vyskytují role typu příjemce informací, šiřitel informací a mluvčí organizace. 

Rozhodovací role je rozdělena na čtyři dílčí role: podnikatelé, řešitelé problémů, 

alokace zdrojů a vyjednavači. Cílem těchto rolí je řízení pracovníka a snaha manažera 

dosáhnout cílů organizace. Tyto role se prolínají a jsou na sobě závislé. (11, s. 51 

a 60, s. 159) 

 Podle Čáslavové stojí za vznikem managementu tělovýchovná a sportovní praxe, 

která si vynutila zrod různých disciplín. Obor sportovního managementu má 

interdisciplinární charakter, jenž využívá disciplíny typu ekonomie, management, 

psychologie, sociologie apod. Zvyšující se investice zajišťují zmíněným disciplínám 

efektivitu. Ve sportovní oblasti se jedná o pronikání komerce do sportu, složitější 

administrativu, konkurenci ve sportu a objevování se neustále nových problémů 

v oblasti vedení mládeže. (12, s. 18)  

 Pro oblast sportu je v dnešní době zapotřebí profesionálních manažerů, kteří 

budou schopni svou práci vykonávat na vysoké úrovni s odbornou znalostí pro daný typ 

činnosti. Tato potřeba objevila i v České republice a je nutné si uvědomit, že pouze 

profesionální přístup umožní dosahování stanovených cílů a kvalitní fungování 

organizace.  

3.2 Manažerské funkce 

 Vybrané manažerské funkce souhrnně představují všechny oblasti činností, které 

má manažer za úkol. Manažer se zodpovídá svému vedoucímu (řediteli) za odvedenou 

práci a také za práci vykonanou svými podřízenými. Aby organizace prosperovala, je 

potřeba, aby mezi manažerskými funkcemi existoval soulad. (59, s. 38 a 63, s. 38) 

 Sportovní manažer má širokou oblast působnosti. Musí se naučit využívat 

nadšení lidí, kteří chtějí být součástí organizace. Zabývá se jak strategickým 

plánováním, tak lidskými zdroji. Jedná se o personální obsazení a administrativní 

záležitosti, jako jsou hráčské smlouvy, dohody o pracovní činnosti, vysílací práva, 

vstupenky, apod. Jedna z nejdůležitějších funkcí je starání se o elitní sportovce, kteří 

mohou být pro sportovní organizaci klíčoví. (22, s. 4) 

 Podle Koontze a Weihricha jsou manažeři odpovědní za činnost svých 

podřízených, která je nezbytnou součástí dosahování skupinových cílů. Tento typ 

managementu je aplikován na každé úrovni, ať se jedná o ziskovou či neziskovou 

organizaci jakékoli velikosti. (30, s. 17) 
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 Jedna z prvních definicí manažerských funkcí je podle Henriho Fayola, 

který v roce 1916 rozlišil manažerské funkce na plánování (planning), organizování 

(organizing), přikazování (directing), koordinaci (coordinating) a kontrolu (controlling). 

(59, s. 38) 

 Pod každou z funkcí je možné najít množství definicí vyjadřující jednotlivé 

činnosti. Plánování znamená potřebu připravit se na budoucnost a vytvořit efektivní 

a konkurenceschopnou organizaci. Jinými slovy stanovit si cíle a postupy, jak těchto 

cílů bude dosaženo. Organizování má za úkol zabezpečit lidské, finanční i hmotné 

zdroje a připravit podmínky pro realizaci stanovených cílů. Obsahem přikazování je 

zadávání úkolů a instrukcí podřízeným pracovníkům. Při koordinaci je zapotřebí 

harmonizovat součinnost pracovníků na pracovišti. Pro správné fungování organizování 

a přikazování je důležitá následující kontrola. Tato funkce znamená ověřování 

a ujišťování se, že předmět činnosti je dosažitelný, tedy zda bylo dosaženo požadované 

úrovně stanovených plánů. (59, s. 38 a 63, s. 131) 

 Manažerské funkce jsou natolik důležitým tématem, že mnoho autorů přidává 

k Fayolovým pěti funkcím ještě další. Jedná se například o zkoumání (investigation), 

komunikaci (communication) a motivaci (motivation), která tvoří důležitou složku 

organizace. Dale zařazuje do manažerských funkcí také rozhodování (decision making) 

a komunikaci (communication). Rozhodování je založeno na výběru dvou a více 

alternativ v organizaci a využívá se ve všech manažerských funkcích. Stejně důležitá je 

komunikace, bez které není možné manažerské funkce provádět. Komunikace zahrnuje 

konzultaci a výměnu názorů, faktů, myšlenek apod. (59, s. 38-40; 14, s. 17 a 4, s. 17) 

 Oblast manažerské práce je natolik rozšířené téma, že nelze přesně stanovit rysy, 

ani je zobecnit. Jedním z důvodů je, že rozsah, předmět a charakter manažerské práce se 

liší podle jednotlivých úrovní, na kterých manažer pracuje. Práce vykonávaná top 

managementem se může výrazně lišit v porovnání s manažerem na provozní úrovni. 

Dále záleží na velikosti firmy, oblasti působnosti a také na charakteru manažerské 

pozice. (58, s. 35) 

 Mezi hlavní manažerské funkce patří: 

- plánování, 

- organizování, 

- výběr a rozmístění pracovníků, 

- vedení lidí, 

- kontrola.  
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 Zmíněné manažerské funkce se nazývají sekvenčními, protože mají v uvedeném 

pořadí cyklický průběh a musí se plnit postupně. Jedná se o typické činnosti, které 

vedoucí pracovník, tedy manažer, vykonává ve své práci. (12, s. 13)  

 Myslím si, že manažer má jednu z nejdůležitějších úloh organizace. Bez jeho 

profesionálního přístupu je firma neefektivní a nedokáže dosahovat stanovených cílů. 

Vedoucí pracovník nese velkou zodpovědnost za všechny zvolené kroky při dosahování 

cílů, ať jsou správné, nebo špatné. Aby organizace fungovala podle plánů, je zapotřebí, 

aby manažer dobře organizoval své podřízené. Dle mého názoru by podnik nemohl bez 

kvalitní organizace a manažera existovat. Pro účely této diplomové práce budou nyní 

popsány jednotlivé manažerské funkce, které jsou využity při rozboru managementu 

vybraných sportovních klubů.  

3.2.1 Plánování 

 Pro úspěšnou a efektivní firmu je nezbytné správné plánování. Procesem 

plánování dochází k vytváření plánů či cílů, jejichž průběh je plynulý a nevyskytují se 

žádné problémy.  

 Plánování je aspekt managementu, který stanovuje cíle a identifikuje metody, 

kterými bude těchto cílů dosaženo. Plány by měly být podrobné a komplexní a měly by 

být vždy navrženy jak pro krátkodobé, tak i pro dlouhodobé cíle. Plánování by mělo 

vycházet z podrobného průzkumu, který by měl být konkrétní a na takové úrovni, aby 

organizace dokázala cíle spravovat. (63, s. 131) 

 Úlohou plánování je určovat budoucí postavení organizace a způsoby, jak jich 

bude dosahováno. Pojem plánování většinou zahrnuje určování cílů tak, aby docházelo 

k jejich dosahování. To znamená, že cíle se stanovují na základě finančních zdrojů 

a personální a technické cesty, tedy konkrétních aktivit k dosažení vytyčených cílů. (58, 

s. 101) 

 Plánování je jednoduše řečeno stanovování cílů, kterých organizace musí a chce 

dosáhnout v následujícím období. Stanovují se způsoby, jak těchto cílů bude 

dosahováno. Plánování pomáhá organizaci dosáhnout vytyčené cíle a jeho činnost se 

neustále opakuje. Kvalitní plánování umožňuje manažerům zjednodušit plnění cílů, 

kterých je dosahováno za přispění přidělených zdrojů (lidských, materiálních apod.). 

(14, s. 17 a 5, s. 50) 
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 Cíle se rozlišují podle délky trvání na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. 

Krátkodobé cíle jsou po dobu jednoho roku, střednědobé jsou zpravidla do 3 let 

a dlouhodobé jsou delší než 3 roky.  

Podle Armstronga je plánování: „proces rozhodování o budoucím průběhu 

nějaké akce, které zajišťuje, aby byly k dispozici zdroje potřebné k uskutečnění této akce 

a aby práce potřebná k dosažení stanoveného konečného výsledku byla náležitě 

rozvržená a byly v ní stanoveny priority.“ (5, s. 50) 

 Plánování ovlivňuje jak komerční sektor, tak i třetí podniky a neziskové 

organizace. Má také vliv na místní komunity, kde klíčovým prvkem v jejich konstrukci 

jsou dostupná sportoviště, rekreační zařízení, vybavení a místní potřeby. Plánování 

logicky a účelně nastiňuje práci, která má být prováděna, spolu s metodami, které mají 

být použity, s časem přiděleným pro výkon této práce. Dlouhodobé neboli celkové 

plány mají vést organizaci k dosažení účelu, pro který byla organizace založena. (14, 

s. 17; 48, s. 10; 53, s. 367 a 32, s. 8) 

 Podle Čáslavové se problémy a nedostatky s plánováním objevují právě 

v neziskových organizacích. Nedostatkem je, že cíle jsou pouze krátkodobého 

charakteru a jednotlivé cíle na sebe nenavazují. (12, s. 20) 

 Plánování v rekreačním sportu pomáhá účastníkům uspokojit své zájmy 

a potřeby, řešit problémy a využívat čas a zdroje efektivně. Aby bylo plánování 

efektivní, je zapotřebí schopného manažera, který se nebojí neustálého zdokonalování 

prostředků a metod. Pro kvalitní plánování je třeba: 

- určit účastníky, pro které se plánování realizuje, 

- identifikovat účastníkovy potřeby a zájmy, 

- stanovit metody a cíle, 

- zahrnout cíle do plánů organizace a určit zdroje, aby byl program funkční. 

(37, s. 184) 

 Cíle sportovních klubů v ČR a ve světě se příliš neliší. Pro sportovní oblast jsou 

rozděleny cíle na sportovní, ekonomické a sociální. Do sportovních cílů řadíme 

zviditelnění daného sportu, který organizace provozuje. Aby se kluby dostaly do většího 

povědomí veřejnosti, je potřeba neustále rozšiřovat členskou základnu, zvyšovat úroveň 

sportovců a dosahovat výsledků v národních i mezinárodních soutěžích. Do 

ekonomických cílů patří hlavně financování organizace, které je nezbytné pro hladký 

chod klubu. Dále zde najdeme obstarávání sportovního vybavení pro organizaci a určité 
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investice klubu. Sociální cíle zahrnují identifikaci členů se sportovním klubem, 

přátelské vztahy v oddíle, dotazování členů aj. (12, s. 89) 

 Podle Armstronga není manažerská funkce plánování důležitá pouze 

v souvislosti s určením a dosažením cíle organizace, ale lze ji aplikovat také při jakékoli 

sportovní akci. V této oblasti je styčným bodem průběh akce, zajištění finančních 

a materiálních zdrojů apod. (5, s. 50) 

 Plánování bude první oblastí, kterou se budu v diplomové práci zabývat. Jedná 

se o velmi důležitou manažerskou funkci a při analýze budu zjišťovat fungování 

plánování ve vybraných klubech. Konkrétně se zaměřím hlavně na krátkodobé 

a dlouhodobé cíle klubu.  

3.2.2 Organizování 

 Druhou manažerskou funkcí je organizování, které je považováno za stejně 

důležité jako plánování. Tato funkce nesmí chybět v žádné organizaci. Správné 

organizování rozděluje pravomoci a odpovědnost, vede k efektivnější práci, vhodnému 

rozmístění pracovníků apod. Tzv. organizační struktura přesně zobrazuje postavení 

jednotlivých orgánů a vytváří se proto, aby bylo jasné, kdo má v organizaci jaké 

postavení. 

 Dochází-li ke změnám v organizační struktuře, jedná se zejména o úpravy pouze 

v oblasti hodnot, které se týkají klíčových osob. Pokud nastane celková změna 

organizační struktury, znamená to, že staré hodnoty musí být nahrazeny novými, které 

jsou dokonale zmapované. (63, s. 133) 

 Mnozí autoři mají na funkci organizování podobný názor. Organizování chápou 

jako proces seskupování a přiřazování činností, o kterém rozhoduje právě manažer. 

Organizování je v pořadí druhé za plánováním z důvodu, že jakmile jsou dokončeny 

plány, je potřeba také uspořádat všechny prostředky, aby plánů bylo hladce dosaženo. 

Při této příležitosti se přidělí manažerské úkoly, které jsou rozděleny mezi jednotlivé 

pracovníky či pracovní skupiny. Manažer je za činnosti pracovníků zodpovědný 

a zajišťuje splnění plánů. Musí přesně stanovit a zkoordinovat činnosti a následně určit 

zodpovědné osoby za jejich plnění. (60, s. 41; 14, s. 26 a 5, s. 51) 

 Mikuláštík definuje organizování jako „systém, který je považován za efektivní 

a umožňuje účinné řízení firmy, kontrolu práce zaměstnanců, koordinování a spolupráci 
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úseků, skupin i jednotlivců. Organizační struktura by měla vycházet ze strategie firmy.“ 

(34, s. 228) 

 Organizování se odvolává na vývoj formální organizační struktury, přičemž 

o řízení organizace se starají hlavní vedoucí a rozdělování práce je uspořádané 

symetrickým způsobem s jasně definovanými pravomocemi. Smyslem této struktury je 

efektivní plnění stanovených cílů prostřednictvím koordinovaného a integrovaného 

seskupení lidských a materiálních zdrojů. (32, s. 9) 

 Jednotlivé prvky objevující se v organizační struktuře nestačí jen uspořádat, 

musí se také vymezit jejich náplň a činnost a zabezpečit koordinaci a kontrolu. Ve výčtu 

činností jednotlivých složek organizace se nesmí zapomenout na stanovení úloh pro 

vlastníky či správní orgány firmy. Vznik nových podniků je podmíněn několika kroky, 

bez kterých není možné organizaci úspěšně založit. Důležitá je analýza činnosti, 

procesů, rozhodnutí a příjem informací. Výsledkem je fungující struktura a prosperující 

organizace. Právě organizační struktura je kostrou firmy, která umožňuje plnit 

stanovené cíle. (58, s. 217 a 227 a 5, s. 63) 

 Organizační struktura je důležitá z toho důvodu, že se nejedná pouze o řízení 

marketingového plánování, ale také o zúčastněné strany v organizaci, ať už to jsou 

zákazníci, zaměstnanci, akcionáři, dobrovolníci, sportovci nebo partnerské organizace. 

Existují různé druhy organizačních struktur. Rozlišují se například štíhlé a široké. Štíhlé 

mají velký počet úrovní a manažer zodpovídá za malý počet podřízených. Naopak 

u široké je počet řídících úrovní malý a komunikace v organizaci je jednodušší 

a rychlejší. Další rozdělení je podle hlediska sdružování činností. Ve sportu se 

setkáváme s funkcionální organizační strukturou, která vytváří organizační jednotky 

podle podnikových funkcí. Jiným typem je divizionální organizační struktura. Ta je 

obvykle využívána v menších firmách a vyžaduje od zaměstnanců určitou samostatnost. 

Posledním typem je maticová organizační struktura, která se snaží sloučit funkcionální 

a divizionální organizační strukturu. Cílem je získat výhody obou předešlých modelů, 

avšak je potřeba jasně vymezit linie zodpovědnosti. Pro organizaci je neméně důležitá 

míra centralizace, která určuje odpovědnost jednotlivých úseků. (34, s. 228-229; 53, 

s. 400 a 13, s. 61-62)  

 Stejně jako plánovaní, i funkce organizování je důležitou částí diplomové práce. 

Na základě analýzy jednotlivých činností se zaměřím zejména na organizační struktury 

SK Praga Vysočany a LYN Fotball.  
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3.2.3 Výběr a rozmisťování pracovníků 

 Další nepostradatelnou složkou manažerských funkcí zajišťující efektivní 

fungování je výběr a rozmisťování pracovníků. Správný výběr kvalifikovaných 

zaměstnanců a jejich vhodné rozmístění na pracovní pozice zajistí snížení množství 

prováděných kontrol. Kvalifikovaní pracovníci na správných místech pracují efektivněji 

a dokáží snížit výdaje organizace.  

 Personální zajištění je dalším z manažerových úkolů. Povinností managementu 

je zajistit schopné pracovníky na každou pracovní pozici. Personalistika zahrnuje výběr, 

školení, rozvoj zaměstnanců, poskytování a udržování příznivých pracovních podmínek 

pro všechny členy organizace apod. Kromě toho musí manažer důkladně znát všechny 

své zaměstnance. (48, s. 12; 46, s. 37 a 32, s. 10) 

 V oblasti neziskových organizací je výběr spolupracovníků výrazně ovlivněn 

tím, že pracovní síla je tvořena z velké většiny dobrovolníky. V zemích typu Norsko, 

Finsko, Litva, ale i Česká republika je dobrovolnictví na vysoké úrovni a s velkou 

tradicí. Spolupráce manažera s dobrovolníky přináší mnohé klady, ale i zápory. 

(12, s. 21) Výhodou je, že za odvedenou práci dobrovolníci neočekávají žádnou 

finanční odměnu, čímž jsou považováni za levnou pracovní sílu. Odměnou pro ně může 

být setkání se sportovním idolem z mladých let, nebo je k práci může vést praxe či 

nadšení z práce. Za nevýhodu dobrovolníků se považuje kvalita odvedené práce. 

 Jedna z definic personalistiky je zveřejněna v publikaci od autorů Koontze 

a Weihricha, kteří personalistiku „definují jako obsazování pozic v organizační 

struktuře a udržování jejich obsazení. Tato funkce je realizována pomocí identifikace 

požadavků na pracovní sílu, inventarizací disponibilních lidí, najímáním, vybíráním, 

umisťováním, povyšováním, ohodnocováním, plánováním povolání, kompenzováním 

a školením.“ (30, s. 342) 

 Rozmístění pracovníků patří mezi hlavní personální činnosti. Předchází mu 

výběr pracovníků, který plyne z potřeby získávat nové spolupracovníky, kteří by byli 

schopni efektivně vykonávat danou pozici. Existují různé metody, které organizace 

může využít při získávání nové pracovní síly. Nejvíce využívanou možností je osobní 

doporučení známých či stávajících zaměstnanců. Další metodou jsou seznamy žadatelů 

o zaměstnání či vlastní iniciativa případných adeptů. Také se setkáváme s výběrem 

pracovníků pomocí personální agentury apod. Výběr schopných pracovníků má 

v budoucnu velký vliv na plnění cílů a úspěšnost organizace. (58, s. 171; 10, s. 167) 
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 Nevhodný výběr a rozmisťování pracovníků může mít za následek celkově 

špatně fungující organizaci. Obě zkoumané neziskové organizace jsou závislé na práci 

dobrovolníků, proto lze očekávat poněkud specifický výběr pracovníků. Z toho důvodu 

je tato práce zaměřena hlavně na rozmisťování pracovníků, tedy dobrovolníků, kteří 

jsou schopni a ochotni danou organizaci řídit.  

3.2.4 Vedení lidí 

 Vedení spolupracovníků závisí jak na situaci organizace, tak i na odborné úrovni 

manažera a jeho stylu vedení. Pokud je schopný a má zkušenosti s vedením týmu 

o určitém počtu osob a také s rozdělováním pravomocí a odpovědnosti, může si dovolit 

věnovat se důležitějším záležitostem a organizace funguje efektivně. Pokud je v oblasti 

vedení lidí nezkušený, dochází k tomu, že práce není odvedena podle požadavků.  

 Podle amerického prezidenta Theodora Roosevelta je ve vedení lidí nejlepší 

takový manažer, který má dostatek odvahy vybrat správné pracovníky, umí je vést tak, 

aby sám dělal jinou smysluplnou práci, a i s menší kontrolou pracovníků dosáhne 

stanovených cílů. (22, s. 142) 

 Vedení lidí patří mezi nejdůležitější manažerské funkce ve všech typech 

organizací. Nezáleží ani na tom, zda je firma situována v Americe, Evropě či Asii. 

Z hlediska managementu jsou vůdci považováni za jednotlivce, kteří dokáží najít své 

následovatele a pozitivně je ovlivnit. Pro úspěšné nadnárodní podnikání je klíčovým 

faktorem schopnost vedoucích využít svůj vliv k řešení problémů. (16, s. 113) 

 Vůdcovství je založené na přesvědčování, aktivizaci a podněcování pracovníků 

směrem k nadřízeným tak, aby bylo stanovených úkolů dosaženo co nejefektivněji. 

Správný manažer vede své podřízené nejen ke splňování stanovených cílů, ale také je na 

pracovišti usměrňuje a koordinuje. Vedení lidí je vytváření a účinné využívání 

schopností a dovedností manažerů, kteří mají schopnost motivovat a usměrňovat své 

pracovníky ke kvalitnímu výkonu. (60, s. 152 a 58, s. 124) 

 Vedoucí pozice přináší odpovědnost, která spadá do činnosti manažera 

a vedoucích organizace. Manažeři musí vést lidi pozitivně, motivovat je apod. Mají vliv 

na posílení jednotlivců, kteří tvoří organizaci, což znamená, že prováděné úlohy jsou 

efektivní a je dosahováno cílů organizace. (32, s. 10) 

 O této oblasti se v diplomové práci zmíním pouze okrajově z důvodu nízkého 

počtu pracovníků v obou klubech. 
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3.2.5 Kontrolování 

 Kontrolování lze chápat jako hodnocení vykonané práce. Cílem kontrol je zjistit, 

zda výsledek práce směřuje k námi stanoveným cílům, či zda se od nich vzdalujeme. 

Proto je dobrá pravidelná kontrola v průběhu práce, aby se případně předešlo 

nesrovnalostem ve stanovených cílech.  

 Kontrola je považována za nejdůležitější funkci manažera. Na základě 

předchozích funkcí se zajistí všechny postupy práce, které vedou k dosažení 

stanovených výsledků. V průběhu kontroly se zjišťuje, zda je vše prováděno řádně 

a podle plánu. V případě objevení nesrovnalostí při vykonávání práce je úkolem 

kontroly tuto chybu identifikovat a včas zabránit nepříznivým důsledkům. (43, s. 206 

a 9, s. 184) 

 Kontrolování zajišťuje správné provádění plánů a skládá se z několika faktorů. 

Zahrnuje očekávání firmy nebo normy práce, které by měly být určeny předem. 

Manažer pak kontroluje metody a postupy pro monitorování a posuzování, zda jsou 

stanovené normy plněny. Řízení pracovníků a následné hodnocení by mělo být 

prováděno na základě kvality vykonávané práce a případná opatření by měla být přijata 

co nejrychleji, aby se předešlo neúspěchu. (32, s. 11) 

 Kontrolní standardy u nadnárodních společností fungují poněkud odlišně. Je to 

z důvodu, že společnost musí brát ohled jak na cíle společnosti, tak i na jednotlivé 

podniky v cizích zemích. V tomto případě se doporučuje využívat schopnosti 

a zkušenosti manažerů v hostitelských zemích. Manažeři, kteří dokážou zohlednit při 

řešení problémů místní podniky, jsou schopni plnit cíle nadnárodních společností bez 

konfliktů. (16, s. 114) 

 Každá organizace musí mít ovládací prvky, které zaručí, že to, co je 

požadováno, bude také splněno. Tyto prvky kontroly musí být na svém místě, aby bylo 

zaručeno, že cílů bude dosaženo. Monitorování musí být prováděno průběžně a tím se 

zajistí úspěšná realizace stanovených cílů. (63, s. 132) 

 Kontroly se provádí managementem organizace přímo ve firemním prostředí. 

Jedná se o vnitřní kontrolu, jejíž rostoucí význam je potvrzen praxí. Podobně jako 

předchozí funkce, i kontrolování se skládá ze tří prvků. Nejprve jsou organizací 

stanoveny standardy a následně by měly být určeny metody a postupy, jak bude těchto 

standardů dosahováno. Zmíněné části by měly být stanoveny ještě před uvedením 

vytyčených cílů organizace. (48, s. 14 a 30, s. 544) 
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 Základní kontrolní proces je složen ze tří kroků: 1) stanovení standardů, 

2) měření vykonané práce, 3) korekce odchylek. Poslední dva kroky se odvíjejí podle 

stanovených standardů. Tyto postupy a techniky kontroly jsou pro všechny oblasti 

stejné a jedná se například o kontrolu jakosti výrobků, administrativu aj. Vstupní 

a výstupní kontroly slouží ke zjištění, zda se chod firmy přibližuje ke stanoveným 

cílům. Tyto kontroly se mimo jiné zaměřují na finanční výsledek podniku. V neziskové 

organizaci se nejčastěji provádí kontrola věcných cílů a ekonomických ukazatelů typu 

náklady, příjmy apod. V této oblasti se klade největší důraz na rozpočetnictví a jeho 

návaznost na účetnictví. (30, s 544 a 12, s. 21) 

 Kontrolování není nastaveno, aby se provádělo jednou, nebo dvakrát do roka. Je 

to proces, který je nezbytný při každé situaci. Činnost pracovníků musí být pravidelně 

hodnocena a normy cílů se v průběhu činnosti mohou lišit podle momentální situace. Při 

analýze obou klubů budu zjišťovat, jaký důraz je na kontrolu kladen.  

3.3 Pojem management a marketing v neziskové organizaci 

 V České republice, podobně jako v ostatních světových zemích, se rozlišují dva 

druhy organizací podle účelu založení. Jedná se o ziskové a neziskové organizace. Ve 

většině zemí Evropy funguje mnoho neziskových organizací. Mnou vybrané sportovní 

kluby SK Praga Vysočany a LYN Fotball, které budou zkoumány, jsou založeny jako 

neziskové organizace. Proto se i v teoretické části zaměřím pouze na neziskový sektor.  

 Pojem nezisková organizace představuje organizaci, která nebyla založena za 

účelem dosahování zisku. Za neziskovou organizaci lze proto považovat všechny 

rozpočtové a příspěvkové organizace, církve, odbory, politické strany a hnutí, profesní 

komory, nadace apod. Neziskovost lze chápat jako skutečnost, že případný zisk 

organizace nesmí být rozdělen mezi členy či zakladatele, ale musí být využit na rozvoj 

organizace jako takové. Neziskovým organizacím tedy není zakázáno vedle hlavního 

poslání vykonávat vedlejší výdělečnou činnost, jejich zisk však musí být zdrojem 

financování hlavního poslání organizace. Díky zvolenému poslání lze stanovit cíle, 

kterých chce společnost dosáhnout, včetně časových období a způsobu jejich dosažení. 

Ziskové organizace se od těch neziskových liší hlavně svým podnikatelským 

zaměřením, protože ziskový sektor se orientuje především na produkty či služby, které 

přinášejí zisk. (41, s. 20 a 40, s. 45) 
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 Management ziskových organizací má jasný úkol a cíl – generovat zisk. Naopak 

management v oblasti neziskového sektoru se snaží uspokojit potřeby svých členů, 

zákazníků apod. (11, s. 22) Neznamená to, že neziskové organizace nemohou 

produkovat zisky. Tyto zisky však nejsou určeny pro vedení sdružení, ale na rozvoj 

činností v neziskové organizaci.  

 S neziskovými organizacemi jsou spojovány určité náležitosti, bez kterých by 

nemohly fungovat. Jedná se především o zákon č. 89/2012 Sb., který upravuje jejich 

vznik a existenci. Pro vznik neziskové organizace se musí podat návrh včetně registrace 

a návrhu stanov. Stanovy jsou základním dokumentem, ve kterém sportovní organizace 

představuje svoji činnost. Činnost organizace může být doplňována a upravována na 

základě vnitřních předpisů vrcholným orgánem sportovní organizace. Nejvyšším 

orgánem je výbor (členská schůze). Dále se stanovuje statutární orgán, který určuje 

funkce, pravomoci členů apod. V neposlední řadě v organizaci působí také orgány 

kontrolní komise, rozhodčí komise a doplňkové orgány, například zástupce předsedy 

v případě jeho nepřítomnosti. Činnost sportovní organizace se zaznamenává do 

dokumentu, který se zpravidla nazývá výroční zpráva. Mezi další dokumenty lze zařadit 

zprávy ze zasedání členské schůze a jiných orgánů. (23, s. 80) 

 Pracovní síla v neziskových organizacích se většinou skládá z dobrovolníků, 

kteří jsou pro chod organizací klíčoví. Bez těchto dobrovolníku by kluby jako SK Praga 

Vysočany a LYN Fotball nemohly existovat. Můžeme se také setkat s tím, že 

dobrovolníci jsou doplněni o malý počet placených zaměstnanců, kteří v organizaci 

vykonávají odborné úkony (např. účetní apod.). Cílem těchto organizací tedy není získat 

bohatství pro zakladatele, nýbrž veřejné blaho. (22, s. 37) 

3.3.1 Role managementu v neziskové organizaci 

 Expanzi zažívají neziskové organizace pouze v posledních několika letech. 

V minulosti byl management v neziskových organizacích považován za zbytečný 

a jejich organizační struktury za triviální. V současnosti je rozvoj podmíněn základním 

právem občanů – slučovat a vytvářet instituce působící ve veřejném zájmu. Tím je 

zaměřena větší pozornost na modely řízení a styly managementu, které jsou vhodné pro 

neziskové organizace. (23, s. 17 a 3, s. 14) 

 Rozdíl mezi neziskovou a ziskovou organizací je hlavně v jejich zájmu. 

Nezisková organizace se zaměřuje na pokrytí potřeb svých členů a každý člen má svá 
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práva a povinnosti, zatímco zisková organizace je zaměřena na pokrývání potřeb 

zákazníků dle trhu. Podle Čáslavové nalezneme rozdíly i v manažerských funkcích. 

Plánování v neziskové organizaci je poměrně složité, protože bývá mnohdy vedoucími 

pracovníky opomíjeno. (12, s. 20) 

 Organizování má svá specifika v neziskovém sektoru. Zásadním problémem 

může být delegování pravomocí a odpovědnosti, které mnohdy nejsou vůbec stanoveny. 

Organizační struktury jsou často odrazem samosprávy a demokracie. (12, s. 21) 

 Jak již bylo zmíněno, v neziskových organizacích pracují převážně dobrovolníci, 

což se odráží na další manažerské funkci – na výběru a rozmisťování pracovníků včetně 

jejich vedení. Dobrovolnictví má své světlé, ale i stinné stránky. Výhodou 

dobrovolnictví je nízká finanční náročnost, naopak nevýhodou je kvalita odvedené 

práce, která bývá nižší. (12, s. 21) 

 Kontrolu a hodnocení je zapotřebí provádět v průběhu činnosti několikrát do 

roka. To se ale v neziskovém sektoru neděje, nebo není kontrole kladen takový význam. 

Provádí se většinou po ukončení činnosti a hodnotí se dosažené cíle a postupy k jejich 

dosažení. Ve finanční oblasti se kontrola zaměřuje hlavně na náklady a příjmy. (12, 

s. 21) 

 Autoři Lukeš a Novotný uvádí, že „pro neziskové organizace jistě platí mnoho 

stejných principů jako pro organizace ziskové. Je potřeba mít atraktivní vizi, 

charismatického vůdce, efektivně řízené procesy, spokojené zákazníky či klienty, 

schopný tým lidí a mohli bychom jistě pokračovat. Na stranu druhou se neziskové 

organizace pohybují ve specifickém prostředí, kdy často uspokojují takové potřeby lidí 

či společnosti, za které nejsou příjemci služeb schopni či ochotni platit.“ (40. s. 17) 

 V České republice je možné zakládat různé druhy neziskových organizací. Jedná 

se o organizace fungující jako právnické osoby, které nejsou založeny či zřízeny za 

účelem podnikání. Jde o organizace typu: a) spolky; b) zájmová sdružení právnických 

osob; c) politické strany a hnutí; d) státem uznávané církve a náboženské společnosti; 

e) nadace a nadační fondy; f) ústavy; g) obce a krajské úřady; h) organizační složky 

státu a územních samosprávních celků; i) příspěvkové organizace; j) státní fondy; 

k) obecně prospěšné společnosti; l) veřejné vysoké školy. (13) 

Aby byla nezisková organizace úspěšná, je potřeba stanovit kvalitní know-how, 

které spočívá v několika bodech: 

- má jasné a srozumitelné poslání, 

- má funkční statutární orgány, 
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- má pravidelné strategické plány, 

- jejich práce je vidět a slyšet, 

- zajímá se o budoucnost a je schopna odhadnout změny, 

- rozvíjí pozitivním smyslem firemní kulturu, 

- má jasně stanoveny vnitřní procesy a pravidla. (51, s. 7) 

  

 Ve sportovním neziskovém sektoru lze zakládat hlavně: a) organizační složky 

státu a územních samosprávních celků; b) příspěvkové organizace státu; c) spolky; 

d) nadace a nadační fondy; e) veřejné vysoké školy zaměřené na sport. Od 1. ledna 2014 

již nelze zakládat zájmová sdružení právnických osob a obecně prospěšné společnosti. 

Organizace vzniklé před tímto datem mohou nadále fungovat s určitými úpravami podle 

novely občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Neziskové organizace se řídí podle 

základního dokumentu, kterým jsou stanovy. Zde jsou uvedena všechna důležitá 

ustanovení sloužící k tomu, aby organizace správně fungovala. Sportovní neziskové 

organizace vytvářejí prostředí pro realizaci svých stanovených cílů. U většiny 

organizací jsou cíle obdobné a stanovují se zejména ekonomické a sportovní cíle. Kluby 

vycházejí z finančního zázemí a podle toho stanovují cíle vyšší a dlouhodobější. Tato 

skutečnost neplatí pouze u neziskových organizací, ale i u obchodních společností. (13 

a 12, s. 89) 

 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (ICNPO) definuje kategorie 

sportovních a rekreačních organizací. Najdeme zde tři hlavní skupiny: 

1) Sport zaměřený na amatérský sport, vzdělání, fitness a sportovní zařízení, 

sportovní soutěže a akce. 

2) Rekreační a společenské kluby, jako jsou sportovní kluby, sdružení hřišť 

a turistické kluby. Dále pak cestovatelské kluby a kluby pro volný čas. 

3) Organizace zaměřené na služby. (22, s. 36 a 7, s. 26) 

3.3.2 Role marketingu v neziskové organizaci 

3.3.2.1 Marketing jako pojem 

 Marketing je chápán jako uspokojování potřeb zákazníků. Kombinuje oblasti 

prodeje, public relations, media, sportovní a vzdělávací zkušenosti apod. Úloha 

marketingu ale začíná dávno předtím, než dojde k výše zmíněným procesům. Manažeři 
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zjišťují potřeby potenciálních zákazníků a jejich intenzitu a rozsah. Marketingová 

činnost provází produkt po celou jeho životnost. To znamená, že se produkt neustále 

vyvíjí a vylepšuje, aby dokázal přilákat nové zákazníky a udržet si stávající. (35, s. 28 

a 31, s. 38) 

 Marketing můžeme definovat jako „společenský a manažerský proces, jehož 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby 

a směny produktů a hodnot.“ Marketing je zřetelný zejména v podnikatelském sektoru, 

kde je používán po celém světě. Stále častěji se s ním však setkáváme také 

v neziskovém sektoru, kde ho využívají školy, charitativní organizace, umělecké 

skupiny i sportovní organizace. (31, s. 37 a 39) 

3.3.2.2 Marketing v neziskové organizaci 

 Podle Vaštíkové se „marketing, který uplatňují neziskové organizace, označuje 

jako neziskový marketing. Ten můžeme chápat „jako každé jiné marketingové úsilí, 

které organizace či jednotlivci vynakládají za účelem dosahování neziskových cílů.“ 

(57, s. 208)  

 Podstatou marketingu v neziskových organizacích je uspokojování potřeb 

vnějšího světa s účelem, cíli a možnostmi organizace. Mnohdy je marketing také 

vnímán jako podnik zaměřující se na uspokojování potřeb zákazníka. Funkce 

marketingu se dělí na pět podfunkcí: 

- výrobky a služby, které zákazníci požadují,  

- způsob zabezpečení těchto výrobků a služeb, 

- způsoby oceňování, 

- metody a zdroje používání k prodeji,  

- distribuce cílové skupině spotřebitelů. (61, s. 28) 

 Pojem marketing v neziskové organizaci může zahrnout mnoho oblastí činnosti. 

Ve sportovním sektoru se setkáváme zejména s reklamou, propagací a sponzorováním. 

Navzdory všeobecnému povědomí se i neziskové organizace nachází v konkurenčním 

prostředí. Kromě toho tyto organizace fungují s omezenou pracovní silou a finančními 

zdroji. Mají také omezenou možnost manipulovat se složkami marketingového mixu. 

Například cenu nemůže nezisková organizace často používat jako nástroj k ovlivňování 

chování spotřebitele. (64, s. 30) 
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3.3.2.3 Marketing ve sportovní neziskové organizaci 

 Náplň marketingu ve sportovní oblasti zahrnuje všechny aktivity, jejichž cílem 

je uspokojit potřeby a přání spotřebitelů. Potřeby spotřebitelů mohou být velmi 

rozmanité. Řadí se mezi ně například nákup sportovního zboží či suvenýrů, ale patří 

sem také oblast televizních diváků a fanoušků, kteří navštěvují sportovní utkání. 

(38, s. 11 a 22, s. 229) 

 Komunikace v oblasti marketingu neziskových sportovních organizací je 

klasicky zacílena na sponzory. Úspěšnost při získávání sponzorů ovlivňuje mnoho 

faktorů. Důležitá je popularita daného sportu v určitém státě, ale i ve světě, úspěchy 

reprezentace apod. Marketingová komunikace je kromě sponzorů zaměřena také na 

aktivní a pasivní účastníky sportu. Sportovní prostředí se tedy v příjemcích reklamy 

výrazně liší. (6, s. 4) 

 Marketingová koncepce se v oblasti sportu vytváří ojediněle. Přesto dochází ke 

zpracovávání dílčích marketingových konceptů, které mají tuto povahu:  

- Marketing jako sponzorování: 

Sportovní organizace zpracovávají nabídku výkonů pro sponzory 

a vytvářejí cenovou hladinu těchto nabídek. Dále se zaměřují na přípravu 

prostředí pro konané sportovní akce, na kterých se nabídky budou 

prezentovat. Také určují komunikační kanály, tedy způsob, jakým bude 

sponzorování prezentováno. V neposlední řadě se zaměřují na obsah 

sponzorských smluv. 

- Marketing jako sportovní reklama: 

Marketing jako sportovní reklama slouží tělovýchovným a sportovním 

organizacím jako nástroj komunikační politiky. Tato technika se 

zaměřuje na chod sportovních oddílů a na jednotlivé sportovní události 

organizované tělovýchovnou organizací či sportovním klubem. Tato 

koncepce může být také využívána ke komunikaci s veřejností. Cílem 

marketingové komunikace je seznámit zákazníka s výrobkem či službou 

a přesvědčit ho o nákupu či využití dané služby. (12, s. 137) 

 Strategický management se zabývá výběrem cílové skupiny. Postup výběru se 

skládá z několika strategických kroků, kterými jsou například: 1) „Pro koho?“ Jaká je 

skupina lidí nebo organizací, které budeme produkt nabízet. 2) „Kolik jich je?“ Jak 

velká je cílová skupina a kolik členů organizace sdružuje. 3) „Kde jsou?“ Kde cílová 
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skupina bydlí, kam často chodí, jaké má zvyky apod. 4) „Kdo jsou?“ Zda je známe jako 

osobu, zda víme, jaké mají potřeby a co opravdu chtějí aj. (51, s. 76) 

 V neziskové organizaci SK Praga Vysočany a LYN Fotball se zaměřením na ty 

oblasti marketingu, které kluby využívají nejčastěji.  

3.4 Financování, reklama a sponzorování v neziskové organizaci 

 Ačkoli předmětem této práce jsou organizace, jejichž cílem není vytvářet zisk, je 

potřeba se zabývat i následujícími tématy. Správné financování neziskových organizací 

může být potřebné pro jejich efektivní fungování. Stejně důležitou roli v neziskových 

organizacích hraje oblast sponzorování, která se postupem času začíná čím dál více 

rozšiřovat i do neziskového sektoru.  

3.4.1 Oblast financování ve sportovních organizacích 

 Finanční řízení je důležité ve všech ohledech. Bez správného řízení nemůže být 

zajištěn dlouhodobý chod organizace. Je neustále potřeba hledat nové možnosti, jak 

zvyšovat finanční prostředky tak, aby nezisková organizace zajistila provoz klubu apod.  

 Finanční hodnocení sportu je v mnoha ohledech fúzování obchodu a zábavy, kde 

spotřebiteli jsou fanoušci a hráči a producenty jsou kluby, svazy a ligy. Distribučními 

kanály jsou sportovní arény a stadióny. Stejně jako všechny formy podnikání, 

i sportovní organizace vyžadují pevné finanční zázemí. Cílem je zajistit jejich 

dlouhodobou udržitelnost. (22, s. 180) 

 Zdroje plynoucí do neziskového sektoru jako příjmy mohou být jak veřejné, tak 

vlastní. Do veřejných zdrojů jsou zařazeny především dotace, granty a subvence. Oblast 

soukromých zdrojů zahrnuje zejména členské příspěvky, vlastní příjmy z hlavní 

činnosti, příjmy z hospodaření s majetkem, právy aj. (12, s. 21) 

 Je důležité, aby manažer dokázal navrhnout podrobné rozpočty, které informují 

o všech činnostech neziskové organizace. Odkud budou finanční prostředky čerpány, 

jak budou využívány atd. Rozpočet neziskových organizací je tvořen nejen pro hlavní 

činnost organizace, ale také pro ostatní dílčí činnosti. Vyrovnaný rozpočet se očekává 

u hlavní činnosti organizace, ale pro vedlejší činnosti by měl být kladný. Při 

stanovování rozpočtu by organizace měla brát v potaz předpokládané náklady a neměla 

by opomíjet své disponibilní možnosti, kterými je například technické, technologické či 

personální zázemí (množství dobrovolníků). (27, s. 676) 
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 Podle mého názoru je fungování neziskových organizací na finančních zdrojích 

závislé. Tyto zdroje jsou z velké části získané z členských příspěvků a z vedlejší 

činnosti, například od sponzorů. Čím vyšší má organizace finanční prostředky, tím bude 

úspěšnější. Pokud ale dochází k opačné situaci, bude chyba v organizování či vedení 

lidí. Financování ve sportovních klubech věnuji v analytické části velkou pozornost. 

Zaměřím se zejména na rozpočty příjmů a výdajů obou sportovních klubů, které mohou 

být zásadní pro následnou komparaci.  

3.4.2 Funkce reklamy a sportovní reklamy v neziskové organizaci 

 Ve většině publikací můžeme najít, že slovo reklama pochází z latiny. Obvykle 

toto tvrzení přejímají autoři bakalářských a diplomových prací v úvodních textech 

svých prací, kde se zabývají historií reklamy. Slovo reklama by mělo pocházet 

z latinského „reclamare“, ale toto tvrzení je dosti problematické. Výraz „reclamare“ se 

totiž v latinsko-českých slovnících nevyskytuje. Je pravda, že základ slova reklama se 

hledá v latině, ale do českého jazyka se dostalo až z francouzštiny. Ve francouzském 

slovníku je možné najít výraz „réclamer“, který je mimo jiné překládán jako hlásit se, 

žádat či vyžadovat, dožadovat se, stěžovat si aj. (49) 

 Jedna z mnoha definic reklamy je například od Americké marketingové asociace 

AMA, která tvrdí, že reklama je „každá placená forma neosobní prezentace a nabídky 

idejí, zboží nebo služby prostřednictvím identifikovatelného sponzora“. (62, s. 21) 

 Marketing využívá reklamu jako způsob komunikace, jejímž prostřednictvím 

představuje konkrétní zboží či službu. Sportovní reklama se používá ve sportovním 

odvětví a lze ji rozdělit do několika kategorií podle druhu jejího nosiče. (62, s. 21 

a 12, s. 168). Podle Čáslavové se jedná o reklamu na: 

- „dresech a sportovních oděvech, 

- startovacích číslech, 

- mantinelu (pásu,) 

- sportovním nářadí a náčiní, 

- výsledkových tabulích.“ (12, s. 168) 

 Ve sportovních areálech se vždy setkáváme i s reklamními panely 

a transparenty. Do oblasti sportovní reklamy lze zařadit i pořádání různých sportovních 

akcí za účelem propagace sportu a klubu. O tento druh reklamy mají zájem také 
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sponzorující firmy, které touto formou prezentují své produkty a značku. Za sportovní 

reklamu považujeme také klubové časopisy, diplomy, propagační předměty aj.  

3.4.3 Sportovní reklama uplatňovaná ve sportovní organizaci 

 Následující část se zabývá jednotlivými druhy sportovních reklam, které jsou 

využívané ve zkoumaných sportovních klubech SK Praga Vysočany a LYN Fotball. Pro 

analýzu reklamy bude v prvé řadě použito rozdělení sportovní reklamy podle 

Čáslavové: 

- Reklama na dresech a sportovních oděvech: 

Tento druh reklamy slouží k seznámení produktu s potenciálním 

zákazníkem, zvyšuje stupeň seznámení s firmou či pořádanou akcí 

a může také informovat o změnách týkajících se firmy či produktů, 

které mohou být prostřednictvím této reklamy aktualizovány. 

Nejčastější užití této reklamy je buď písemnou formou, nebo 

zobrazením loga firmy na dresu či sportovním oděvu. Může na něm být 

také název firmy a produktu, nebo jeho motiv. (12, s. 171) 

- Reklama na mantinelu, reklamní štíty či bannery: 

Funkce této reklamy je obdobná jako reklama na dresech a sportovních 

oděvech. Opět ji lze znázornit textem či motivem na mantinelech nebo 

bannerech. Nejčastěji se můžeme setkat s názvem firmy nebo produktu, 

firemním logem, symbolem či sloganem. Výhodou je, že tato reklama 

působí přímo na diváky, kteří se nacházejí na dané události. (12, s. 174) 

- Reklama na sportovním nářadí a náčiní: 

 Tento druh reklamy zvyšuje stupeň seznámení potenciálního zákazníka 

s produktem či firmou. Znázornění může být opět formou textu či 

značky nebo loga firmy a produktu. Hlavní funkcí této reklamy je 

upozornit diváky během sportovní události na produkt či firmu. 

(12, s. 175) 

- Jiné možnosti reklamy: 

 Jedná se o drobnou prezentaci značky či firmy, která má zejména 

upomínací funkci. Patří sem loga na drobných reklamních předmětech, 

jako jsou vstupenky, vlaječky, deštníky apod. (12, s. 177) 
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 Analyzované týmy využívají klasickou reklamu na internetu na svých klubových 

stránkách, kde mají firmy vymezen prostor pro svoje logo a název. Tento druh reklamy 

působí zejména na potenciální zákazníky a v tomto případě má úlohu seznamovací 

a upomínací.  

3.4.4 Sponzorování ve sportovních neziskových organizacích 

 Význam sponzorování ve sportu během posledních dvou desetiletí významně 

vzrostl. Pro mnoho velkých společností, které mají své hlavní poslání mimo sportovní 

odvětví, je sponzoring velice důležitý. Firmy sponzorují velké sportovní organizace 

či sportovce, aby zviditelnily svou značku. Jedná se například o Shell, Coca-Cola, Visa, 

Emirates nebo Vodafone. Sponzoring je mnohdy důležitou součástí jejich marketingové 

strategie. (47, s. 192 a 1, s. 49)  

 Sponzoring je nástroj, který umožňuje organizaci propojit značku či společnost 

s atraktivní sportovní událostí a tím oslovit publikum Sponzorství je chápáno jako 

obchodní vztah mezi poskytovatelem finančních prostředků, zdrojů nebo služeb 

a organizací pořádající sportovní událost. Tato organizace na oplátku nabízí určité 

výhody pro sponzorující firmu. (7, s. 269) 

 Podle Karlíčka a Krále „sponzoring označuje situace, kdy firma získává možnost 

spojit svou firemní či produktovou značku s vybranou akcí organizovanou třetí stranou 

nebo se jménem vybrané instituce, sportovního týmu, jednotlivce atp. Za toto spojení 

poskytuje firma třetí straně finanční či nefinanční podporu.“ (25, s. 142) 

 Záměr sponzora je zcela jasný. Chce zviditelnit svou firmu všemi možnými 

způsoby, kterých lze využít. Může se jednat o zobrazení loga či symbolu firmy na 

bannerech, oděvech či na sportovním načiní a nářadí. Další možností je zobrazení na 

internetových stránkách klubu nebo letácích. Pokud se jedná o významného sponzora, 

můžeme se setkat s jeho jménem i v názvu sportovní soutěže nebo klubu. Všechny 

snahy jsou zaměřeny na cílové skupiny, tedy fanoušky týmu a zároveň na současné 

a potenciální zákazníky sponzorující organizace. (25, s. 142 a s. 241) 

 Sponzorující firmy prostřednictvím sponzoringu dosahují v oblasti sportu 

především: 

- zvyšování stupně známosti firmy/značky, 

- zvyšování stupně známosti jako partnera určitého sportu, 

- posilování sympatií ke značce, 
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- obnovení image značky, 

- zlepšení obchodních kontaktů mezi firmami, 

- posílení jednotlivých komponentů image určitého sportu všeobecně 

a speciálně ve spojení s určitým klubem či svazem. (12, s. 192) 

 Sportovní organizace, mající zájem o spolupráci se sponzorujícími firmami, 

většinou oslovují potencionální partnery na základě sponzorských balíčků, které jim 

nabízejí. Balíčky obsahují různé druhy reklamy či možnost využívat služby, které jsou 

považovány za výjimečné a jsou nabízeny pouze sponzorujícím firmám. Výhodou 

sponzorských balíčků je, že mohou být upravovány na míru sponzorující firmě 

a v případě oboustranné spokojenosti se může z krátkodobé spolupráce stát dlouhodobé 

partnerství. Sponzorské balíčky jsou nabízeny za účelem získání finančních prostředků 

potřebných pro chod sportovního klubu či pořádané sportovní akce. Sponzoři bývají 

rozděleni podle úrovně poskytnutých prostředků, ale spolupráce mezi partnery probíhá 

na každé úrovni obdobně. Jedná se o generálního partnera, hlavního partnera a vedlejší 

partnery, jejichž označení se může lišit. (12, s. 204 a 62, s. 21) 

 Zkoumané kluby SK Praga Vysočany a LYN Fotball věnují problematice 

sponzorování dostatek času, proto jsem se při analýze zaměřil zejména na kvalitu 

nabídky, kterou nabízejí potencionálním partnerům. Dále je věnována pozornost 

druhům protislužeb, které jsou kluby ochotny nabízet, a délce trvání těchto spoluprací. 

Sportovní kluby jako protislužby nabízejí zejména logo na svých webových stránkách 

a na dresu či jiných sportovních oděvech. Dále reklamu na mantinelu u hrací plochy či 

v letácích. V práci se zaměřím zejména na možnosti získávání nových sponzorů a na 

udržení stávajících sponzorů.  
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4 METODOLOGIE 

 Metodologie je celkový přístup ke shromažďování znalostí, které jsou založeny 

na teoretických a filozofických principech. (2, s. 164) Pojem metodologie může být 

definován jako „věda, která se zabývá systematizací, posuzováním a navrhováním 

strategií a metod. Předmětem této disciplíny jsou nástroje vědy.“ (20, s. 32)  

 Metody, které použiji v průběhu tvorby této diplomové práce, jsou 

polostrukturovaný rozhovor, popisná analýza, SWOT analýza a komparace. 

4.1 Polostrukturovaný rozhovor 

 Polostrukturovaný rozhovor můžeme považovat za určitý kompromis mezi 

strukturovaným a nestrukturovaným interview. Kromě odpovědi se od respondenta 

očekává také vysvětlení, popřípadě zdůvodnění odpovědi. (24, s. 182) 

Při tvorbě diplomové práce využiji metodu polostrukturovaného rozhovoru, 

který umožní získat potřebné informace o sportovních klubech. Tento druh rozhovoru je 

chápán jako seznam otázek, které si tazatel připraví ještě před uskutečněním interview. 

Výhodou je, že tazateli zůstává možnost jednotlivé otázky přizpůsobovat podle dané 

situace. Hlavní položené otázky může doplňovat o další, kterými přesně vysvětlí danou 

problematiku, a nemusí se striktně držet hlavní struktury. Za nevýhodu lze považovat 

fakt, že tazatel musí mít předem připravené otázky, na které se při rozhovoru 

s respondentem bude ptát. 

 Sběr informací potřebných ke zpracování této diplomové práce bude probíhat 

následovně: informace o SK Praga Vysočany nezbytné k provedení analýzy získám na 

základě rozhovoru s předsedou klubu SK Praga Vysočany Petrem Končickým 

a hospodářem Jindřichem Vízkem. Zmínění zástupci klubu mi poskytnou interní 

materiály, které jsou nezbytné k vypracování podrobné analýzy managementu 

organizace. Informace o LYN Fotball získám prostřednictvím polostrukturovaného 

rozhovoru s generálním ředitelem Kjetilem Ristem, který mi poskytne potřebné údaje, 

aby mohla být vypracována analýza klubu s následnou komparací managementu obou 

organizací.   

 Rozhovor s ředitelem norského klubu se bude skládat z několika hlavních otázek 

tvořících styčné body (viz příloha IV). Rozhovoru s českými funkcionáři se bude týkat 

zejména aktualizace údajů mé bakalářské práce z roku 2013 (viz 29). V průběhu obou 
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rozhovorů se budou hlavní otázky rozšiřovat o potřebné podotázky. V případě, že 

získané otázky nebudou dostačující, uskuteční se více rozhovorů tak, abych získal 

veškeré potřebné informace. 

4.2  Popisná analýza 

 Popisná neboli deskriptivní analýza popisuje rozbor dostupných materiálů. Jedná 

se o myšlenkové rozčlenění celku na části, kdy se získané i dostupné informace či 

předměty postupně rozdělují na určité prvky či části. (26, s. 29) 

 Podle Koha a Owena je deskriptivní analýza chápána jako studium stavu a může 

být použita v širokém rozsahu v různých oblastech. Jedná se například o vzdělání, 

výživu, epidemiologii či behaviorální vědy. Analýza je založena na hodnotách, 

u kterých se předpokládá, že problémy mohou být vyřešeny a situace zlepšovány 

prostřednictvím popisu a pozorování. Nejčastěji se v této oblasti hovoří o metodách jako 

dotazníky, osobní pohovory, průzkumy telefonů apod. (28, s 219) 

Při analýze se nejprve rozdělí základní celek na jednotlivé komponenty, dále se 

zkoumají vzájemné vztahy mezi nimi a následně jejich fungování jako samostatných 

prvků. Popisná analýza se využívá v kvalitativním výzkumu, který zjišťuje údaje a snaží 

se porozumět dané problematice. Nejčastějším předmětem zkoumání jsou lidské 

a sociální problémy. Výzkumník nejprve musí danou problematiku dokonale pochopit 

a vytvořit si o ní obraz. V přirozených podmínkách analyzuje texty a dokumenty, 

názory respondentů atd. (20, s. 33 a s. 48) 

 Metoda popisné analýzy bude použita při zpracování získaných informací 

z jednotlivých rozhovorů s vedením vybraných klubů.  

4.3  SWOT analýza 

 SWOT analýza se opírá o marketingový informační systém organizace a snaží se 

zkvalitnit její činnost. Zahrnuje širokou škálu složek organizace, které jsou rozděleny na 

vnitřní a vnější. Obchodníci nejprve musí pochopit smysl jejich podnikání, jinak 

nebudou ve svém oboru úspěšní. (38, s. 26) 

 Tento typ analýzy lze zařadit mezi strategické analytické metody, které se 

nejvíce využívají v různých výzkumech. Pro realizaci SWOT analýzy je potřeba, aby 

manažeři dobře znali okolní prostředí a interní možnosti organizace, jinak bude 
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strategické plánování neúspěšné. Metoda SWOT analýzy slouží zejména k poznání 

vnějšího prostředí a vnitřních možností organizace. (52, s. 35 a 36, s. 224) 

 Šuleř uvádí, že pojem SWOT je zkratkou čtyř anglických slov: Strengths, což 

v překladu znamená přednosti, Weaknesses znamenající nedostatky, Opportunities – 

příležitosti – a Threats – hrozby. Pokud organizace maximalizuje své přednosti 

a příležitosti a zároveň minimalizuje nedostatky a hrozby, dosáhne strategického 

úspěchu. Aby byl strategický plán úspěšně formulován, musí manažeři o organizaci 

vědět co nejvíce, například pozici na trhu, stav vnitřních záležitostí apod. Výsledek 

SWOT analýzy se zaznamenává do diagramu se čtyřmi kvadranty. Zde se porovnávají 

jednotlivé faktory (interní a externí) a podle toho se management může rozhodnout pro 

nejvhodnější strategii. (52, s. 40) 

 Nejčastějším problémem manažerů sportovních organizací bývá, že bez 

předchozí analýzy prostředí zvolí strategii, kterou okamžitě aplikují. Bez důkladné 

analýzy jsou ale strategie mnohdy neúspěšné. Do příprav patří kompletní zkoumání 

vnitřního a vnějšího prostředí, které zahrnuje tyto nástroje: 

- SWOT analýzu, 

- Analýzu potřeb zákazníků, 

- Analýzu konkurence, 

- Analýzu pěti sil. (22, s. 91) 

SWOT analýzu lze rozdělit na dvě části. První se týká vnitřního fungování 

organizace, která analyzuje její silné a slabé stránky. V této oblasti se nacházejí všechny 

položky, které jsou pod vedením organizace. Za silné stránky lze považovat aplikace, 

které fungují podle představ. Naopak úkoly, které fungují na nižší úrovni, lze pokládat 

za slabé stránky. Druhá část SWOT analýzy se zaměřuje na vlivy vnějšího prostředí, 

které mohou určitým způsobem ovlivňovat chod organizace, a podnik nad nimi nemá 

přímou kontrolu. Tyto vlivy se rozdělují na příležitosti a hrozby. U příležitostí by se 

organizace měla zaměřit na budoucnost – jak zvyšovat výkon organizace, rozvíjet dané 

složky apod. Naopak u hrozeb se organizace snaží co nejvíce eliminovat prvky, které 

mohou vést v budoucnu k neúspěchu. 

Jak již bylo zmíněno, silné a slabé stránky se týkají interního fungování 

organizace, proto se zde manažer zaměřuje na současnost. Mezi silné stránky patří 

zdroje, které napomáhají organizaci dosáhnout stanovených cílů. Jedná se například 

o různé patenty, licence či know-how firmy. U sportovních organizací se většinou 

setkáváme s kvalitním zázemím, širokou členskou základnou, kvalitou trenérů aj. Slabé 
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stránky lze chápat jako určité nedostatky či omezení, které ztěžují organizaci dosáhnout 

stanovených cílů. Patří sem především nízká kvalita produktu a služeb, vysoké výrobní 

náklady, obchodní značka apod. Ve sportovní oblasti se můžeme setkat například 

s nezájmem dobrovolníků, nízkým zájmem sponzorů nebo špatným sportovním 

zázemím.  

Příležitosti a hrozby se naopak zaměřují na budoucí vývoj organizace. Do 

příležitostí lze zahrnout situace a události, které se vyvíjejí ve prospěch organizace. 

Patří sem například rozvoj a využití nových trhů a distribučních cest nebo oslovení 

nových zákazníků v daném segmentu. Hrozby naopak představují nepříznivé situace 

a události, které mohou mít za následek zpomalení či komplikace při dosahování 

stanovených cílů. Jedná se o silnější konkurenci na trhu, regulaci trhu, tržní bariéry (clo, 

vyšší daň) apod. 

Po stanovení všech čtyř oblastí SWOT analýzy se vytváří tzv. matice SWOT. 

Tato matice je kombinací vnitřních a vnějších faktorů, které ve výsledku vedou ke 

čtyřem strategiím, jež se využívají pro následné strategické řízení. Vznikají strategie 

využití, hledání, konfrontace a vyhýbání: 

- „Strategie využití“ (S-O) využívá silných stránek organizace k tomu, aby 

mohla začít využívat její příležitosti. Na této strategii jsou závislé další cíle 

a vize organizace. 

- „Strategie hledání“ (W-O) kombinuje slabé stránky a příležitosti. Úkolem 

této strategie je na základě příležitostí organizace eliminovat slabé stránky. 

- „Strategie konfrontace“ (S-T) spojuje silné stránky a hrozby. Tato strategie 

je výjimečná ve svém použití. Je vhodné ji využít pouze v případě, kdy je 

organizace natolik silná, aby mohla čelit přímé konfrontaci s ohrožením.  

- „Strategie vyhýbání“ (W-T) je poslední ze čtyř strategií. Zaměřuje se na 

potlačení slabých stránek a zároveň se snaží vyhnout hrozbám. (19, s 317) 

Pro každý sportovní klub byla vytvořena SWOT analýza na základě získaných 

informací a údajů z rozhovorů a následné analýzy dokumentů. Klíčovými stránkami pro 

další práci jsou především slabé stránky a hrozby obou sportovních klubů. Na základě 

jejich rozboru zjistím případné nedostatky v obou organizacích. 
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4.4  Komparace 

 Komparace neboli srovnávání může být využívána u textů, metod, empirických 

výzkumů apod. Základem pro srovnávání dvou a více objektů je nalezení společných 

znaků, podle kterých mohou být objekty porovnávány. Aby nedošlo ke zkreslení 

výsledků srovnávaných objektů, je zapotřebí již před zahájením komparace stanovit 

vhodná kritéria. Cílem komparace je najít, v čem se srovnávané objekty liší a v čem se 

se podobají. (50, s. 70-73) 

 Existují dva typy komparace. Prvním je utváření konstantních srovnání 

a druhým je vytváření teoretických srovnání. Aby měla komparace smysl, musí mít 

jednotlivé organizace podobný charakter a vlastnosti. V případě, že není srovnatelný 

příklad, jsou data rozdělena na jednotlivé složky, které jsou následně komparovány. 

Nejprve se definuje předmět komparace a určí se cíle komparace, následně je důležité 

stanovit kritéria. (21, s. 67 a 42, s. 97) 

Této diplomové práci vyhovuje konstantní porovnávání, kdy se organizace 

navzájem srovnávají a zjišťuje se jejich podobnost či odlišnost. Tato metoda je také 

poslední, která bude v průběhu práce použita. Vychází z údajů ze SWOT analýzy 

a popisné analýzy, které komparaci předcházejí. Pro to, aby výsledné hodnoty byly co 

nejpřesnější, byla do komparace zahrnuta ještě další fakta, jako je doba působení 

sportovního klubu, lokalita, geografické a demografické rozdělení sportovců aj. 
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5 POSTAVENÍ SPORTU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH  

5.1 Změna legislativy v České republice 

 V této kapitole jsou zmíněny změny, které nastaly v České republice po úpravě 

legislativy. SK Praga Vysočany je klub, který fungoval před změnou legislativy jako 

občanské sdružení. Od 1. ledna 2014 došlo k úpravám občanského zákoníku, který se 

dotkl všech neziskových organizací. Změna se týká právě občanských sdružení, nadací 

a nadačních fondů, zájmových sdružení právnických osob a obecně prospěšných 

organizací. Všechny zmíněné společnosti od 1. ledna 2014 nelze zakládat. (13) 

 K aktualizaci zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů došlo z důvodu, že 

tento zákon vznikl již v 90. letech a postupně přestával obsahově i charakterově 

vyhovovat současným požadavkům neziskového sektoru. Proto nakonec nabyl účinnosti 

nový občasný zákoník, který zaznamenal určité změny a úpravy v právní normě. Zákon 

č. 89/2012 Sb. upravuje občanská sdružení ve sportu a mění jejich formu na spolek 

s platností od 1. ledna 2014. Podrobné podmínky pro vznik spolku lze nalézt v novém 

občanském zákoníku od paragrafu 214, jehož znění je: „Alespoň tři osoby vedené 

společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný 

a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Vytvoří-li spolky k uplatňování 

společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho 

svazovou povahu.“ (56, § 214) 

Další možností založení spolku je usnesení ustávající schůze, kdy se přednese 

návrh stanov. V názvu spolku nesmí chybět slova „zapsaný spolek“, nebo „spolek“, ale 

stačí i zkratka „z.s.“ (13 a 56 § 216) 

 Aby mohl spolek vzniknout, je nutné, aby zakladatelé vytvořili stanovy, které 

budou obsahovat alespoň: 

- „název a sídlo spolku,  

- účel spolku,  

- práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim 

budou práva a povinnosti vznikat,  

- určení statutárního orgánu.“ (56, § 218)  

 Jakmile jsou stanovy vytvořeny podle platného znění, je možné spolek 

registrovat na rejstříkovém úřadě. Stanovy slouží jako právní doklad o existenci spolku, 
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který je u rejstříkového soudu registrován jako zápis. Dnem zápisu do veřejného 

rejstříku spolek vzniká. Podat návrh na zápis spolku může pověřená osoba, nebo 

samotní zakladatelé. Podle zákona má být spolek zapsán do třiceti dnů od podání 

návrhu na zápis. Pokud nebylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí, je spolek automaticky 

považován za zapsaný do třiceti dnů od podání žádosti. (13) 

 Činnosti spolku se dělí na hlavní a vedlejší. Za hlavní činnost spolku se považuje 

uspokojování potřeb svých členů a také ochrana zájmů, pro které byl spolek založen. 

Hlavní činnost nesmí být tedy založena za účelem podnikání ani jiné výdělečné 

činnosti. Vedlejší činnost spolku může být zaměřena na hospodářské aktivity, tedy 

příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti. Tyto příjmy z vedlejší činnosti ale nesmí 

být rozděleny mezi zakladatele či členy spolku, musí být vynaloženy pouze na rozvoj 

a podporu hlavní činnosti spolku. (56, § 217)  

 Mezi spolky patří sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, samostatné sportovní 

asociace a zastřešující sportovní asociace. Spolky se mohou slučovat s dalšími spolky 

a o slučování se vytváří a uzavírá smlouva. (13) Vždy musí být také stanoveny orgány 

spolku, které musí být zapsány ve stanovách. Název jednotlivých orgánů se může lišit, 

ale jejich činnost musí odpovídat jejich povaze. Povinnými orgány jsou statutární orgán 

a nejvyšší orgán, eventuálně kontrolní a rozhodčí komise, které se zakládají v případě 

potřeby. (56, § 243) 

 Nový zákon se týká nejen vznikajících spolků, ale také občanských sdružení 

založených před rokem 2014. Tyto organizace byly automaticky přejmenovány na 

spolek. To ale nestačí, musí být také upraveny stávající stanovy, aby vyhovovaly novým 

podmínkám, jež jsou uvedeny v novém zákoně č. 89/2012 Sb. Jejich organizace 

prakticky zůstává stejná, nedochází ke změnám právních forem apod. Nový zákon však 

pro existenci spolků vyžaduje více údajů, které musí být doplněny do rejstříku co 

nejdříve. Podle zákona mají původní občanská sdružení na úpravu stanov tři roky, 

počínaje od 1. ledna 2014.  

Stanovy musí povinně obsahovat: 

- účel spolku, 

- název statutárního orgánu, 

- počet jeho členů, 

- identifikaci členů statutárního orgánu, 

- uvedení způsobu jednání za právnickou osobu, 

- den vzniku a zániku funkce, 
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- obdobné údaje o kontrolním orgánu, je-li zřízen, 

- předmět vedlejší činnosti, je-li provozována, 

- název nejvyššího orgánu, 

- název, sídlo a identifikační číslo všech pobočných spolků, jsou-li zřízeny. 

(15, s. 8) 

5.2 Postavení sportu v Norském království 

Norsko je považováno za sportovní zemi, protože téměř polovina jeho obyvatel 

je členem Norské sportovní federace. 3/4 norských dětí se pravidelně účastní 

sportovních aktivit, přes 40 % dospělé populace pravidelně vykonává fyzickou aktivitu 

a 15 % se účastní soutěží. Je zřejmé, že Norové provozují zejména zimní sporty, jako je 

běh a skoky na lyžích, rychlobruslení, biatlon a alpské lyžování. Kromě zimních sportů 

vynikají na mezinárodních soutěžích i v letních sportech. Ze statistik je zřejmé, že sport 

je v Norsku velmi populární a rozšířený. Nicméně by nebyl na takové úrovni bez vládní 

podpory a dobrovolnictví. Díky těmto prvkům je norský sport tak úspěšný. (17) 

 „Norská sportovní politika a organizace se opírá o historicky rozvinutý model 

dělby práce mezi veřejnými orgány a dobrovolnými sportovními organizacemi.“ (44) 

Sportovní politika v Norsku je řízena Ministerstvem kultury a rozsah státní 

angažovanosti je pozoruhodný. (17) Stát se od konce druhé světové války významně 

podílí na rozvoji sportu v Norsku. Před válkou zde existovaly dvě sportovní 

konfederace. Jedna z nich byla pracovně zaměřená a druhá byla profilovaná jako 

buržoazní, orientovaná převážně vojensky. (8) Tyto konfederace byly v roce 1946 

sloučeny do jedné organizace s názvem Norská konfederace sportu, čímž byl norský 

sport sjednocen. Organizace poskytuje služby elitním atletům a organizují sport pro 

všechny. Zahrnuje 55 sportovních federací, více než 12 000 klubů a 2 miliony 

sportovců. Norský olympijský výbor se k této organizaci připojil v roce 1996 a název 

byl přejmenován na Norský olympijský a paralympijský výbor a konfederace 

tělovýchovy (dále jen NIF). Svaz je výlučným pořadatelem soutěží v Norsku. (45) 

 Stát vždy podporoval a nadále podporuje dobrovolnictví ve sportu v Norsku. 

Tato dlouhodobá spolupráce přináší mnoho výhod; díky dobrovolníkům se mnoho 

sportovních klubů rozšířilo po celém Norsku a dobrovolná práce se stala pro norský 

sport zásadní. Proto se ústřední vláda neustále snaží poskytovat politickou i finanční 

podporu pro udržení a podporu dobrovolníků. (17) 



44 

 

5.2.1 Financování sportu v Norsku  

 Stát přiděluje prostředky do NIF každý rok. Tyto fondy představují zhruba 

třetinu státní podpory v oblasti sportu a zbytek je vynaložený na rozvoj sportovních 

zařízení. Z NIF jsou peníze převáděny na regionální organizace. (45) Struktura 

sportovní politiky v Norsku je jasně zobrazena na obrázku číslo 1. 

 Obr. 1     Struktura sportovní politiky v Norsku 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle Skille, Edvind Å. & Reidar Säfvenbom (2011) 

 Zkratky v obrázku č. 1 označují jednotlivé oblasti sportovní politiky v Norsku. 

Zkratky znamenají: DSP – Ústav tělovýchovné politiky (Department of Sport Policy); 

DSO – Okresní sportovní organizace (District Sport Organization); SSO – Speciální 

sportovní organizace (Special Sport Organization); LSC – Místní sportovní rada (Local 

Sport Council); RSSO – Regionální sportovní organizace (Regional Special Sport 

Organization); SC – Sportovní klub (Sport Club). (44) 

 Veřejná politika sportu je založena na principu „sport pro všechny“. To 

znamená, že sportovní organizace jsou finančně podporovány, aby mohly pokračovat ve 

své činnosti, která má pozitivní dopad na místní komunity a jejich životní podmínky. 

Sportovní organizace musí nabízet různé hry a sportovní aktivity pro děti v různých 

čtvrtích. Obě pohlaví musí mít stejné šance na všech úrovních ve sportu, který si děti 

samy vyberou. Talentovaná mládež by měla mít možnost se plně soustředit na sportovní 
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výkon a zároveň se vzdělávat, bez ohledu na jejich finanční možnosti nebo místo 

pobytu. (17) 

 Stát byl a stále je významným přispěvatelem k rozvoji sportu v Norsku. V roce 

1946 po přijetí zákona o hazardních hrách (National Gaming Corporatoin – Norsk 

Tipping) bylo rozhodnuto, že se zisky z hazardu a loterijních soutěží budou rozdělovat 

do sportovního odvětví podle Ministerstva kultury a sociálních věcí. Tyto částky jsou 

poskytovány na podporu sportovních klubů a jejich rozvoj. Zisky z hazardu a loterijních 

soutěží nejsou zahrnuty do fiskálního rozpočtu Norska, proto o poskytování těchto 

prostředků rozhoduje ministerstvo, nikoli parlament. (8) 

 Norská občanská společnost (Norwegian Civil Society) má ve své zemi dlouhou 

tradici. Dobrovolné organizace se v Norském království označují jako nevládní, či 

neziskové organizace. Tato sdružení jsou důležitou součástí norské společnosti už 

několik set let. Od počátku 20. století začaly nejvíce vznikat organizace zabývající se 

zdravotnictvím, dětmi a mládeží, kulturou, sportem apod. V současné době se neziskový 

sektor v Norsku skládá ze 115 000 nevládních a neziskových organizací. Největší 

oblastí je kultura a volný čas včetně sportu (43 %). Financování je podobné jako 

v České republice – fungování těchto organizací je založeno zejména na členských 

příspěvcích a na vedlejší činnosti (prodej produktů a služeb). Mnoho organizací také 

spoléhá na vládní prostředky. V průměru dosahují neziskové organizace v Norsku 

ročního příjmu nižšího než 7 000 eur, a proto většina z nich spoléhá na dobrovolnictví 

a na příjmy z vlastních zdrojů. Neziskové organizace využívají vládní prostředky, ale 

často i finance z nestátního sektoru. (39) 
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6 MANAGEMENT SK PRAGA VYSOČANY 

6.1 Historie SK Praga Vysočany 

 SK Praga Vysočany je jeden z mnoha fotbalových klubů, který se nachází 

v městské části Praha 9, konkrétně v centru Vysočan. V roce 2009 klub oslavil 100 let 

fungování. Sportovní klub byl založen podle historických dokumentů v roce 1909 pod 

názvem SK Vysočany a o pár let později se přejmenoval na TJ Praga Praha. Takto 

vytvořený klub fungoval především díky podpoře tehdejšího závodu Praga. Hlavní 

zázemí klubu, tedy i fotbalové hřiště, najdeme již ve zmíněných Vysočanech na 

Sokolovské ulici. Až do roku 2003 se zde hrálo na škvárovém terénu a hřiště si díky své 

velikosti vytvořilo nechvalnou přezdívku „letiště“. 

 Nejvyšší fotbalová soutěž, která se v klubu kdy hrála, byla divize. Na tyto časy 

všichni funkcionáři a fanoušci rádi vzpomínají a ještě dnes přicházejí do fotbalové 

restaurace bývalí hráči zavzpomínat na staré časy a podpořit současný tým. Po nějaké 

době na výsluní došlo k sestupu týmu do nižších soutěží a tento pád se zastavil až 

v druhé nejnižší soutěži v Praze – v 2. třídě skupiny D. Za zlomový okamžik lze 

považovat konec roku 2003, kdy bylo škvárové hřiště nahrazeno travnatou plochou (viz 

příloha V). S novým hřištěm se začala rozšiřovat členská základna a klub začal být opět 

na vzestupu. Klub se nepřetržitě rozrůstá a v současnosti má téměř 300 členů. (55) 

 V dobách škvárového hřiště působily v klubu pouze 3 týmy. Byly to týmy mužů, 

kteří byli rozděleni na „tým A“ a „tým B“, a také družstvo dorostu. Po rekonstrukci 

hřiště se zlepšilo také celkové zázemí klubu a sportoviště se začalo využívat nejen pro 

fotbalisty sportovního klubu, ale také pro krátkodobý či dlouhodobý pronájem, a začaly 

se zde pořádat různé turnaje pro mládež. V současné době je hřiště vytíženo, například 

je využíváno i jinými kluby k fotbalovým či jiným sportovním tréninkům.  

 K nečekané situaci došlo v průběhu roku 2003, kdy bylo fotbalovému klubu 

oznámeno, že tělovýchovná jednota již nebude provoz klubu financovat. Aby fotbalový 

klub nezanikl, TJ navrhla, aby se sportovní klub osamostatnil a změnil název. V roce 

2008 k osamostatnění skutečně došlo a vytvořilo se občanské sdružení, respektive 

spolek. Klub změnil název z TJ Praga Praha na SK Praga Vysočany, o.s. (dnes SK 

Praga Vysočany, z.s.). Tento krok byl však vázán jedním problémem: pozemky, na 

kterých se nacházelo hlavní fotbalové hřiště, byly ve vlastnictví tělovýchovné jednoty. 
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Podle předsedy klubu to je z důvodu, že výstavba nového travnatého povrchu byla 

realizována díky prostředkům z tehdejšího ČMFS (dnes FAČR). TJ se tehdy musela 

zavázat, že v místě bude provozovat sportovní činnost po dobu 10 let. Čekací lhůta 

začala v roce 2004 a skončila v červnu roku 2014. Po uplynutí této doby mohl sportovní 

klub realizovat s TJ bezplatný převod pozemků do vlastnictví SK Praga Vysočany.  

 Jak již bylo zmíněno, klub v roce 2008 vytvořil samostatnou sportovní 

organizaci SK Praga Vysočany, o.s. V současné době zde najdeme podstatně více týmů. 

Jmenovitě od těch nejmenších se jedná o školičku, mladší a starší přípravku, mladší 

a starší žáky, mladší a starší dorost. Mužstvo mužů, které je nejsledovanější a od 

kterého se očekává nejvíce úspěchů, se po letech opět rozdělilo na „A“ a „B“ a v roce 

2014 se vytvořil třetí tým „muži C“. Týmy „B“ a „C“ hrají shodnou pražskou soutěž, 

ale tým „B“ hraje 2. třídu skupinu D a „mužstvo C“ 2. třídu skupinu B. Mužstvu „A“, 

které bylo v době nezdaru sestaveno převážně z dorostenců, tedy s průměrným věkem 

19 let, se podařilo opustit 2. třídu a během dvou let postoupilo přes 1. B třídu až do 

současné 1. A třídy skupiny A, kterou nyní hraje čtvrtým rokem.  

 Tabulka 1 Stav členské základny SK Praga Vysočany k roku 2015 

Mužstvo Věková kategorie Počet 

Muži „A“, „B“, „C“ 18 + 54 

Starší dorost (17 – 18 let) 17 - 18 10 

Mladší dorost (15 – 16 let) 15 - 16 20 

Starší žáci (13 – 14 let) 13 - 14 22 

Mladší žáci (11 – 12 let) 11 - 12 25 

Starší přípravka (9 – 10 let) 9 - 10 26 

Mladší přípravka (7 – 8 let) 7 - 8 26 

Funkcionáři a trenéři  29 

Mini školička (4 – 6 let) 4 - 6 24 

Fotbalová akademie (7 – 12 let) 7 - 12 13 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací z rozhovoru (2016) 

 Z tabulky 1 vychází, že celkový počet členské základny činí 249 členů s tím, že 

mini školička jsou fotbalisté mladší 6 let. Na fotbalové asociaci FAČR je možné 

registrovat hráče až od 6 let a do té doby nemohou být přihlášeni do soutěže. Z toho 

důvodu je v současnosti na FAČR registrováno 225 hráčů a 24 hráčů z mini školičky má 

členskou kartu SK Praga Vysočany, ale nejsou registrováni ve fotbalové asociaci. 

Po dosažení věku 6 let se provádí registrace hráčů na FAČR a přihlášení do soutěže. 
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6.2 Základní informace vycházející ze stanov SK Praga Vysočany 

 Z výše uvedených informací víme, že sportovní klub SK Praga Vysočany, z.s. 

(dále jen SK Praga Vysočany) vznikl v roce 2008 oddělením od tělovýchovné jednoty. 

Sportovní klub byl v této době založen podle právní formy jako občanské sdružení, jež 

bylo v roce 2014 přeformováno na novou právní formu spolek. Stejně jako 

u občanského sdružení, i u spolku je povinností vytvořit základní dokument klubu, jímž 

jsou stanovy. Podle zákona musí sportovní kluby upravit své stanovy do tří let od 

1. ledna 2014, tedy do 1. ledna 2017. Změna stanov ve sportovním klubu SK Praga 

Vysočany je ve fázi jednání s právníkem a nové stanovy zatím nebyly zveřejněny, ani 

poskytnuty pro účely této práce. Proto se budu nadále zabývat stávajícími stanovami, 

které budou od ledna 2017 neplatné (viz příloha VI). V návrzích na zdokonalení se 

pokusím upravit současné stanovy a také navrhnout jejich zlepšení.  

6.2.1 Stanovy SK Praga Vysočany 

 Jak již bylo zmíněno, stanovy sportovního klubu jsou zastaralé, přesto obsahují 

všechny povinné náležitosti. Stanovy mají celkem deset částí. První část má název 

„Základní ustanovení“ a zabývá se činností klubu. Tento oddíl informuje o tom, že 

sportovní klub je založen dobrovolně osobami zabývajícími se sportovní činností. 

Členové sportovního klubu jsou sportovci různých věkových kategorií, také zde 

najdeme sbor funkcionářů. Tyto subjekty se předem dohodly na společném názvu a na 

uspořádání jednotlivých náležitostí klubu, které jsou popsány ve stanovách. SK Praga 

Vysočany vzniká na základě oddělení od mateřské tělovýchovné jednoty TJ Praga 

Praha. Posledním záznamem v této části je informace, že sportovní klub se zakládá 

podle právního zákona č. 83/1990 Sb., zákona o sdružování občanů. Podle tohoto 

zákona nyní již nelze sportovní klub zakládat (viz příloha VI). 

 Druhá část stanov popisuje sídlo, název a dobu trvání sportovního klubu. Přesný 

název oddílu zní „Název, sídlo a doba trvání“. Zde je vymezen název klubu, tedy 

SK Praga Vysočany, o.s. (dnes už SK Praga Vysočany, z.s.), adresa a informace, že 

klub je založen na dobu neurčitou.  

 Třetí oddíl se zabývá „Posláním a úkoly“ sportovního klubu. Najdeme zde 

7 základních poslání: 

1. „Organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové 

podmínky. 
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2. Pečovat o zvýšení sportovní činnosti a všestranné zdatnosti členů a vytvářet pro 

to vhodné podmínky. 

3. Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo 

využívá. 

4. Spolupracovat s orgány sportovních svazů na všech úrovních při organizaci 

sportovních a jiných akcí. 

5. Vést své členy a ostatní účastníky sportovních akcí k dodržování základních 

etických, estetických a mravních pravidel.  

6. Zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů 

a jejich hospodárné využívání. 

7. Organizovat kulturní, společenské a jiné akce související s posláním klubu“ (viz 

příloha VI). 

 „Členství, práva a povinnosti členů“: Stanovami je definováno, kdo je řádným 

členem sportovního klubu SK Praga Vysočany. Členství v klubu je dobrovolné a může 

vzniknout dvěma způsoby. První možností je vyplnit přihlášku a zaplatit členský 

příspěvek. Druhou možností je čestné členství, kdy se člen nezapojuje do činnosti 

sportovního klubu. O tomto druhu členství rozhoduje výbor sportovního klubu a člen 

neplatí členské příspěvky. Členství zaniká: a) na základě dobrovolného rozhodnutí 

člena, který tuto skutečnost oznámí výboru sportovního klubu; b) z důvodu neplacení 

členských příspěvků; c) vyloučením člena pro hrubé porušování základních práv 

a povinností; d) z důvodu rozpadu klubu či ukončení sportovní činnosti. Do kategorie 

práv a povinností patří být volen do orgánů sportovního klubu a také volit jednotlivé 

orgány, dále pak řádně platit členské příspěvky, používat zařízení a vybavení 

sportovního klubu a v neposlední řadě řádně reprezentovat sportovní klub a dodržovat 

zásady fair play (viz příloha VI). 

 Pátý úsek nese název „Členské příspěvky“. Výši členských příspěvků stanovuje 

výbor sportovního klubu SK Praga Vysočany a jsou využívány k úhradě nákladů 

spojených s provozem sportovního zázemí, k rozvoji materiálního zázemí a prezentaci 

klubu (viz příloha VI). 

 Šestý úsek se zabývá „Zásadami hospodaření“. Klub se při hospodaření řídí 

podle obecně platných předpisů odpovídajících právní subjektivitě klubu, tedy 

občanskému sdružení (dnes spolku). 

 „Příjmy“: Do příjmů sportovního klubu patří: a) členské příspěvky členů klubu; 

b) příspěvky a dotace z městské části, sportovního svazu či magistrátu hlavního města 
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Prahy; c) dary, dotace a příspěvky od jiných organizací; d) příjmy z vlastní činnosti 

a jiné příjmy (viz příloha VI). 

 Osmý úsek: „Organizační struktura“. Orgány klubu jsou: členská schůze, výbor, 

sekretář, kontrolní a revizní komise.  

 

1. Členská schůze 

 Členská schůze je nejvyšším a zároveň základním orgánem sportovního klubu. 

Zúčastnit se členské schůze mají právo všichni řádně platící členové sportovního klubu, 

hlasovat mohou pouze osoby starší 15 let a do jednotlivých orgánů sportovního klubu 

mohou být voleny osoby starší 18 let. Členská schůze se svolává vždy jednou za dva 

roky, nebo když o to požádá alespoň polovina členů sportovního klubu. Členskou 

schůzi svolává výbor klubu, který o ní informuje emailem, písemně, nebo ústně 

minimálně 14 dní před termínem konání. 

 Úkoly členské schůze: 

a) „Rozhoduje o změnách stanov sportovního klubu. 

b) Schvaluje výroční zprávu, zprávu o hospodaření, rozpočet a úkoly 

sportovního klubu pro příslušné období. 

c) Odvolává a volí členy výboru. 

d) Odvolává a volí členy kontrolní a revizní komise. 

e) Rozhoduje o zrušení sportovního klubu. 

f) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

všech členů s hlasem rozhodujícím. Tato podmínka odpadá po půlhodinové 

čekací době – poté je členská schůze usnášeníschopná, je-li přítomno 

alespoň 40 % členů s hlasem rozhodujícím.  

g) Při hlasování rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných 

členů. 

h) Při hlasování o změně stanov sportovního klubu nebo o zrušení sportovního 

klubu rozhoduje členská schůze třípětinovou většinou členů s hlasem 

rozhodujícím. Pro tento případ musí být přítomno 75 % členů s hlasem 

rozhodujícím. 

i) Na členské schůzi lze hlasovat pouze za osobní účasti člena. Zastoupení 

členy při hlasování je zakázáno“ (viz příloha VI). 
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2. Výbor 

 Výkonným orgánem klubu je výbor, který řídí činnost sportovního klubu 

v období mezi zasedáními členské schůze. Výbor plně zodpovídá za svou činnost 

členské schůzi a skládá se minimálně ze 3 členů, kteří jsou voleni na členské schůzi na 

čtyřleté funkční období. Tato doba začíná dnem zvolení člena do funkce výboru. Výbor 

je svoláván předsedou klubu, v případě jeho nepřítomnosti má tuto možnost 

místopředseda. Oznámení se provádí emailem, písemně, či ústně.  

 Práva a úkoly výboru: 

a) Ze svých členů volí do jednotlivých funkcí, kterými jsou předseda, 

místopředseda a hospodář sportovního klubu. 

b) Koordinuje činnost a hospodaření sportovního klubu. 

c) Určuje výši členských příspěvků. 

d) Organizuje a zajišťuje všechny potřebné podklady pro konání členské 

schůze, kterou svolává.  

e) Na základě souhlasu většiny kontrolní komise pracuje s finančními 

prostředky sportovního klubu. 

f) Členské schůzi a kontrolní a revizní komisi předkládá informace o své 

činnosti a hospodaření. 

 Oprávněni jednat jménem klubu jsou předseda, sekretář a hospodář klubu 

a v případě potřeby mohou jednat za klub pověřené osoby na základě plné moci. 

Veškerá rozhodnutí výboru musí být uveřejněná a dostupná všem členům sportovního 

klubu, aby byli všichni o změnách informováni. Výbor je usnášeníschopný pouze za 

přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.  

 

3. Sekretář 

 Sekretář se stará o běžnou sportovní činnost, pomáhá s organizací klubu 

a informuje členy o činnosti klubu. Je volen a odvoláván členy výboru.  

 

4. Kontrolní a revizní komise 

 Tato komise má za úkol provádět kontrolu hospodaření výboru. Počet členů 

a jejich pravomoci schvaluje členská schůze. Komise musí mít minimálně 3 členy, kteří 

jsou voleni na členské schůzi. Počet členů je vždy lichý. Komise je usnášeníschopná 

pouze s nadpoloviční účastí svých členů (viz příloha VI). 
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 Devátý úsek: „Zánik sportovního klubu“. Sportovní klub může zaniknout dvěma 

způsoby: a) sportovní klub je dobrovolně rozpuštěn nebo došlo ke sloučení s jiným 

sportovním klubem; b) Ministerstvo vnitra (dnes rejstříkový soud) rozhodlo o jeho 

rozpuštění (viz příloha VI). 

 V posledním úseku stanov jsou „Závěrečná ustanovení“. Zde se uvádí, za jakých 

podmínek je možná změna stanov na Ministerstvu vnitra (dnes na rejstříkovém soudu) 

(viz příloha VI). 

6.2.2 Organizační struktura SK Praga Vysočany 

 Podle stanov se organizační struktura sportovního klubu skládá ze čtyř 

základních orgánů, kterými jsou členská schůze, výbor, sekretář a kontrolní a revizní 

komise. Na tyto orgány navazuje sportovní úsek, kde se nachází jednotlivé týmy 

sportovního klubu podle věkových kategorií od dospělých týmů po mládežnické, 

kterých má klub v současnosti 8. Celkem najdeme ve sportovním klubu 11 týmů. 

Kontrolní a revizní komise je nezávislým orgánem a nespadá pod pravomoc členské 

schůze, proto je postavena mimo tuto strukturu.  
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Obr. 2     Organizační struktura SK Praga Vysočany, z.s. 

 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle stanov SK Praga Vysočany, z.s. (2016) 

 

6.3 Vybrané složky managementu SK Praga Vysočany 

6.3.1 Plánování 

 Manažerskou funkci plánování zajišťuje ve sportovním klubu výbor, který 

navrhuje určité změny či úpravy a v následujícím období se jich snaží dosáhnout.  

 Ze stanov sportovního klubu vychází základní poslání, kterých se klub snaží 

dosáhnout. Jedná se zejména o organizaci sportovních činností včetně zajištění 

kvalitních tréninkových podmínek, zvyšování péče o sportovní činnost a vytváření 

vhodných podmínek pro členy klubu. Dalším posláním je budování, provozování 

a údržba sportovních zařízení, která klub vlastní, popřípadě využívá k tréninkům. Klub 

se také snaží spolupracovat se sportovními svazy na všech úrovních a učí vést své členy 
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k dodržování sportovních zásad fair play. V neposlední řadě se klub snaží zabezpečit 

tvorbu vlastních hospodářských zdrojů a efektivně je využívat. Posledním posláním 

sportovního klubu je organizace společenských, kulturních a jiných akcí (viz příloha 

VI). 

 Z rozhovoru s předsedou sportovního klubu, který proběhl v roce 2013 kvůli 

sběru informací pro bakalářskou práci, je zřejmé, že většinu plánů, které si klub 

stanovil, splnil (viz 29). Příkladem může být vybudování nových kabin včetně 

restaurace, kanceláří aj. Tento cíl patřil mezi dlouhodobé plány sportovního klubu a byl 

úspěšně zrealizován. Multifunkční budova byla slavnostně otevřena 18. 3. 2015 (viz 

příloha VII). Z nového rozhovoru vyplývá, že mezi dlouhodobé cíle stále patří 

modernizace zázemí. V současné době vedení jedná s Městskou částí Praha 9 o získání 

dotace na přestavbu sportovního areálu, kde má podle plánů vzniknout nové fotbalové 

hřiště s umělým povrchem o velikosti 45m x 46m, což je přibližně polovina oficiální 

velikosti hrací plochy. Bude využíváno zejména v zimních měsících a za nepříznivého 

počasí budou hřiště používat hráči přípravek. Podle plánu má vzniknout také nová 

tribuna pro hlavní fotbalové hřiště, nohejbalový kurt s možností hrát tenis a také dětský 

koutek s pískovištěm a dětským vybavením (viz příloha VIII). Přibyl také jeden 

dlouhodobý ekonomický cíl: snaha najít trvalého sponzora, který by přispíval takovou 

finanční částkou, jež by umožnila zaměstnat na plný úvazek jednu osobu do oblasti 

administrativy a vedení sportovního klubu.  

 Střednědobé a krátkodobé cíle se ve sportovním klubu SK Praga Vysočany dělí 

na sportovní a ekonomické. Hlavním sportovním cílem klubu bylo v roce 2013 udržet 

mužstvo „A“ v 1. A třídě a do budoucna pomýšlet i na postup do nejvyšší pražské 

soutěže (viz 29). Tento cíl byl částečně naplněn, protože se tým stále drží v současné 

soutěži, hlavně díky neustálému hledání nových hráčů a jejich podpoře. Předseda klubu 

se snaží hráče „A“ týmů všemožně podporovat, a proto za každý vyhraný zápas 

dostanou hráči finanční odměnu. Další motivací je odpuštění či snížení členských 

příspěvků v závislosti na výsledcích. Současným sportovním cílem klubu je postup do 

nejvyšší pražské soutěže, tedy pražského přeboru, a také postup mužstva „B“ do vyšší 

soutěže, tedy do 1. B třídy. Cíl každoročně pořádat letní turnaje zůstal, což je pro klub 

velice důležité. V současné době sportovní klub organizuje ve spolupráci s Městskou 

částí Praha 9 pouze jeden turnaj, který se koná vždy po skončení fotbalové sezóny a je 

určen pro starší a mladší žáky. Tohoto turnaje se tradičně účastní v průměru 6-8 týmů 

z Prahy a okolí.  
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 Podle rozboru ekonomických cílů z roku 2013 je patrné, že jsou tyto cíle 

naplňovány. Hlavním cílem bylo neustálé rozšiřování členské základny. Krátkodobým 

cílem bylo udržování travnaté plochy na vysoké úrovni a střednědobým cílem bylo 

udržovat rozpočet v kladných hodnotách. Dalším cílem bylo získávání finančních 

prostředků, aby se klub nedostal do finančních problémů. S tím souvisí hledání nových 

partnerů a sponzorů, kteří by poskytovali finanční i materiální prostředky (viz 29). Jak 

již bylo zmíněno, tyto cíle jsou každoročně plněny. Dochází například k rozšiřování 

členské základny. V roce 2013 měl klub 188 členů, přičemž v současnosti má 249. 

Travnatá plocha je také udržována na vysoké úrovni. Hřiště se pravidelně hnojí, 

prořezává a dosévá, což přispívá k jeho kvalitě. S vyšší kvalitou hřiště a větší členskou 

základnou se také zvyšuje počet sponzorů podporujících sportovní klub. Díky tomu 

klub v posledních letech vykazoval na konci účetního období zisky. Podle předsedy 

a hospodáře klubu jsou tyto cíle stále aktuální a není třeba je rozšiřovat.  

6.3.2 Personální rozvaha 

 Výbor má pět členů, kteří mají rozdílné úlohy. Ve sportovním klubu se volí 

předseda, místopředseda, sekretář, účetní a člen výboru. Předseda má v klubu 

nejdůležitější úlohu a díky tomu je také nejvytíženější. Jeho práce se skládá z mnoha 

částí a některé úkony ani nespadají pod status předsedy. Především koordinuje činnosti 

sportovního klubu a dohlíží na hospodaření. Po dohodě s ostatními členy výboru 

navrhuje výši členských příspěvků, zajišťuje sponzory a nové partnery, dohlíží na 

kvalitu travnaté plochy a v případě potřeby obstarává práci za správce sportovního 

areálu. Jeho pomocníkem je místopředseda, který má obdobnou roli jako předseda. 

Hlavní rozdíl je v tom, že tuto funkci vykonává pouze v případě předsedovy 

nepřítomnosti. Hlavní náplní činnosti sekretáře je administrativa. Jedná se zejména 

o přestupy nových hráčů, hostování hráčů v jiných klubech, vyřizování záležitostí na 

disciplinární komisi, komunikaci s nadřazenými orgány jednotlivých asociací jako 

FAČR a ČUS apod. Dalším členem je účetní, který se zabývá hospodařením klubu, tedy 

vede jednoduché účetnictví a řeší záležitosti v oblasti financování. Poslední pozicí je 

člen výboru, který má na starost zejména hlídání grantových programů. Komunikuje 

s odpovědnými osobami, žádá o granty a eviduje rozvoj členské základny v podrobných 

tabulkách. 
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 Sportovní klub SK Praga Vysočany je zapsán jako spolek a jedná se 

o neziskovou organizaci, proto se zde setkáme pouze s dobrovolnými funkcionáři. 

Všichni členové sportovního klubu včetně výboru vykonávají činnost dobrovolně ve 

svém volném času a nedostávají žádnou odměnu. To je důvod, proč je výběr pracovníků 

na jednotlivé pozice problematický. Jedinou motivací dobrovolníků je dobrý pocit 

z vykonané práce a dosažených výsledků. Dříve byly takové pozice chápány jako 

možnost odreagovat se a odpočinout si od běžného života v práci, ale kvůli neustálému 

zpřísňování podmínek a pravidel fungování sportovního klubu se i tato možnost 

odpočinku pomalu vytrácí a organizace se musí vypořádat s nedostatkem uchazečů. Na 

druhou stranu je díky tomu výběr dobrovolníků velmi zjednodušen. V podstatě kdokoli 

z členů výboru může oslovit či navrhnout na určité pozice vhodné adepty, které 

následně musí akceptovat předseda klubu. Členové výboru jsou voleni na členské 

schůzi, vždy na čtyři roky, a každou funkci může zastávat pouze jedna osoba. Volí se 

tedy 5 členů, kteří mezi sebou následně určí předsedu, místopředsedu, sekretáře, 

účetního a člena výboru.  

 Komunikace mezi jednotlivými členy výboru probíhá několika způsoby. 

Nejčastěji dochází k ústní komunikaci v kanceláři v průběhu fotbalových tréninků apod. 

Nejedná se o oficiální schůzky a většinou se zde nepotkají všichni členové najednou. 

Další komunikace probíhá telefonicky či emailem. Oficiální zasedání sportovního klubu 

se uskutečňuje pouze tehdy, kdy jej svolá předseda klubu. Zpravidla to bývá jednou 

měsíčně, nebo v případě potřeby. Schůze se koná v kanceláři výboru, která je umístěna 

v prostorách nové budovy SK Praga Vysočany.  

 Všichni členové výboru jsou odpovědni předsedovi klubu, který rozděluje úkoly 

a odpovědnost. Z rozhovoru z roku 2013 vyplývá, že klub by ve výboru potřeboval více 

pracovníků. V té době podle hospodáře pana Vízka klub neustále hledal vhodného 

člena, aby práce mohla být rozdělena mezi větší počet lidí a tím se ulehčilo zejména 

předsedovi. Překážkou však byl nedostatek dobrovolníků (viz 29), což se nezměnilo. 

Sportovní klub stále hledá nové činovníky, protože práce přibývá, ale počet pracovníků 

se nemění. Neúspěch v získání dalších funkcionářů přičítá vedení klubu zejména jeho 

povaze – jedná se o neziskovou organizaci, kde pracují dobrovolníci. Většina 

potenciálních adeptů by byla ochotna vykonávat činnost výboru pouze za finanční 

odměnu, což není možné. Předseda klubu komentuje tuto situaci takto: „V dnešní 

hektické době jsou všichni rádi za volný čas, který mohou strávit s rodinou v klidu na 

své chalupě. Naprosto je chápu, že se nechtějí angažovat zadarmo, být na jejich místě, 
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taky si zvolím volný čas s rodinou. Na druhou stranu se klub snaží rodiče alespoň 

nalákat jako fanoušky, aby trávili nějaký čas ve fotbalovém areálu, ať už v restauraci či 

na nohejbalovém hřišti.“ 

6.4 Struktura financování v SK Praga Vysočany 

6.4.1 Příjmy SK Praga Vysočany 

 Podle stanov klubu tvoří finanční rozvahu veřejné a soukromé zdroje z vlastní 

hospodářské činnosti. Do veřejných zdrojů patří dotace a granty plynoucí z různých 

organizací a svazů, příspěvky či dotace od sponzorů, městského či magistrátního úřadu. 

Vlastní zdroje jsou z hospodářské činnosti, kterou SK Praga Vysočany provozuje. 

Sportovní klub je závislý především na finančních prostředcích plynoucích z členských 

příspěvků a také na dotacích z magistrátu. Tyto příjmy jsou využívány zejména 

k financování činností a fungování sportovního areálu.  

 Členské příspěvky jsou nedílnou součástí sportovního klubu a je proto v zájmu 

klubu, aby se snažil rozšiřovat svou členskou základnu. Čím vyšší počet členů, tím větší 

částka plynoucí do rozpočtu. Členské příspěvky se v klubu platí půlročně a jejich výše 

se liší podle týmů. Výše členského příspěvku podléhá různým podmínkám. Například 

u mužstva „A“ se příspěvky odvíjejí od výsledků ze soutěže. Pokud v klubu hrají 

sourozenci, neplatí rodiče 2 x 4000,- Kč ale pouze 2 x 3000,- Kč. Děti trenérů platí 

pouze 200,- Kč. Pro zjednodušení je níže uvedena tabulka 2 zobrazující výši 

jednotlivých členských příspěvků v dané kategorii. Uvedené částky jsou za obě pololetí, 

tedy představují roční členský příspěvek.  

 

Tabulka 2 Výše členských příspěvků v SK Praga Vysočany 

Plátce členského příspěvku Částka v Kč 

Muži „A“ 2000,- 

Muži „B“ a „C“ 3000,- 

Mládežnické týmy 4000,- 

Příznivci 200,- 

Důchodci 200,- 

  Zdroj: Databáze SK Praga Vysočany, z.s. (2016) 
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 Dalším příjmem, který se v posledních letech výrazně zvýšil, jsou dotace 

a granty z Městské části Praha 9 a z magistrátního úřadu. Klub dlouhodobě spolupracuje 

s Městskou částí Praha 9, která přináší do klubu největší část příjmů. Ve většině případů 

se jedná o finanční příspěvek, ale i materiální pomoc není výjimkou. Tento druh příjmů 

se využívá zejména na úhradu chodu klubu. 

 Dále klub získává dotace z fotbalové asociace FAČR. Tyto finance jsou velice 

nevyzpytatelné, protože jejich výše se až do poslední chvíle mění. Tyto příjmy jsou 

většinou účelově vázány. Klub tedy musí tyto prostředky využívat k předem 

stanovenému účelu a jejich použití náležitě doložit. 

 Klub disponuje ještě několika dalšími druhy příjmů, které jsou však ve srovnání 

s předchozími o poznání menší. Jedná se o pronájem fotbalového hřiště, ať už hlavního 

travnatého, nebo tréninkového s umělým povrchem. Hřiště se pronajímá různým 

firmám z Prahy a okolí, ale také jiným sportovním klubům. Firmy zde pořádají firemní 

soutěže a jiné aktivity. Hřiště je pronajímáno také prvoligovému rugbyovému klubu 

Rugby Praga, které v zimních měsících využívá zejména tréninkové hřiště s umělým 

povrchem. Občas se zde také objeví zahraniční fotbalové týmy, které jsou ubytovány 

v blízkých hotelech a hledají hřiště na trénování. Přes léto je hřiště pronajato 

prvoligovým fotbalovým klubům jako AC Sparta Praha nebo FK Dukla Praha. Tyto 

týmy se zde takticky připravují na důležitá utkání.  

 Nezbytné finanční prostředky přináší také pronájem restaurace a skladových 

prostor v areálu klubu. Díky nové budově je restaurace vybavena moderními přístroji 

a je nyní dostupnější, proto mohl být nájem zvýšen. Skladové prostory jsou většinou 

pronajímány místním podnikatelům buď za finanční poplatek, nebo formou protislužby.  

 Klub má také příjmy ze sponzorování, jejichž výše se však každý rok výrazně 

liší. Je to z důvodu, že klub získává pouze jednorázový příspěvek od sponzora a stálých 

sponzorů, kteří by přispívali pravidelně, má nedostatek. Sponzoři jsou mj. motivovaní 

úrovní soutěže, ve které klub hraje, proto je cílem neustále postupovat do vyšších 

soutěží. 

 Další příjmy pocházejí také z mnoha drobných činností. Jde hlavně o turnaje, 

které klub pořádá, a vstupné, které se vybírá vždy na domácím utkání. Vstupné bylo 

zavedeno po postupu „A“ mužstva do současné 1. A třídy. Příjmy z prodeje vstupného 

slouží převážně k zaplacení rozhodčích, pořadatelské služby apod. Platí se 20,- Kč a za 

tuto částku návštěvník také obdrží časopis Bulletin. Příjmy jsou také z prodeje či 

hostování fotbalistů v jiných klubech.  
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 V následujících dvou grafech je zobrazena změna příjmů klubu v letech 2013 

a 2014. Z grafů je patrné zvýšení členské základny, čímž vzrostly členské příspěvky. Je 

zřejmé, že spolupráce s Městskou částí Praha 9 je na vysoké úrovni, protože tyto příjmy 

jsou jednoznačně nejvyšší. Dotace z fotbalové asociace zůstávají každý rok velice 

podobné, stejně tak ostatní příjmy z organizace turnajů, přestupů hráčů aj. Pronájem 

restaurace zaznamenal největší pokles, téměř o 100 000,- Kč. Naopak výrazně vzrostly 

příjmy ze sponzoringu, které v roce 2013 představovaly jednu z nejnižších částek, 

zatímco v roce 2014 patřily mezi nejvyšší.  

 

Graf 1     Přehled příjmů v SK Praga Vysočany za rok 2013 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací získaných od hospodáře klubu (2016) 
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 Graf 2     Přehled příjmů v SK Praga Vysočany za rok 2014 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací získaných od hospodáře klubu (2016) 

6.4.2 Výdaje SK Praga Vysočany 

 Tato část se zabývá výdaji sportovního klubu, které jsou každý rok obdobné. 

Největší položku každoročně představují náklady na přípravu. Jedná se o souhrn všeho, 

co je nezbytné pro kvalitní přípravu všech týmů bez rozdílu věku. Patří sem například 

nákup nových hráčů přímo na přestup, či pouze na hostování na dobu určitou, dále 

pronájem tělocvičen v zimních měsících, kdy nelze z důvodu počasí využívat areál 

klubu. Do výdajů jsou zahrnuta letní a zimní soustředění, na která klub přispívá 50 % 

z celkové částky za ubytování a ostatní služby. Klub financuje také zimní turnaje, 

nedílnou součást zimní přípravy, které jsou pořádány pro většinu mládežnických 

a mužských týmů. 

 Druhou nejvyšší položku ve výdajích představuje provoz nové multifunkční 

budovy – zejména voda, plyn a energie. Tyto výdaje jsou každý rok podobné, ale díky 

přestěhování do nové budovy náklady na údržbu mírně klesly, jak vedení očekávalo (viz 

29). 

Mezi další náklady patří zejména provoz hřiště, který zahrnuje údržbu travnaté 

plochy, jež je vyžadována v každém ročním období vyjma zimy. Travnatá plocha se 
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musí každé dva měsíce hnojit, provzdušňovat a dvakrát ročně prořezávat, dosévat 

a pískovat. Úkolem správce je udržovat travnatou plochu v dobré kondici, v zimních 

měsících odklízet sníh z hřiště s umělým povrchem a uklízet budovu kromě 

restauračního zařízení. Dále je potřeba nakupovat sportovní vybavení, které umožní 

zvýšit úroveň tréninků a tím zlepšit výsledky v mistrovských soutěžích. 

 Položka „Ostatní služby“ zahrnuje školení na trenérské licence, potisky dresů 

a finanční odměny rozhodčím, kteří jsou vypláceni vždy po odehraném utkání. Tyto 

částky jsou pro každou úroveň odlišné, jak je popsáno v následující tabulce 3. Není zde 

uvedena školička, protože, jak již bylo zmíněno, děti do 6 let nejsou registrované ve 

fotbalové asociaci FAČR a tím nemohou být přihlášeny do soutěže.  

 

 Tabulka 3 Přehled finanční odměny pro rozhodčí platný od roku 2014  

Mužstvo Hlavní rozhodčí v Kč Pomezní rozhodčí v Kč 

Muži „A“ 700,- 450,- 

Muži „B“ a „C“ 500,- Nejsou 

Starší dorost (17 – 18 let) 350,- Nejsou 

Mladší dorost (15 – 16 let) 350,- Nejsou 

Starší žáci (13 – 14 let) 250,- Nejsou 

Mladší žáci (11 – 12 let) 250,- Nejsou 

Starší přípravka (9 – 10 let) 100,- Nejsou 

Mladší přípravka (7 – 8 let) 100,- Nejsou 

 Zdroj: Vlastní úprava dle databáze SK Praga Vysočany (2016) 

 

 Hospodář klubu eviduje tzv. „Ostatní náklady“, které zahrnují členské poplatky 

ve fotbalové asociaci FAČR, startovné apod. Poslední položkou je „Ostatní materiál“, 

kam patří především nákup hygienických potřeb, drobné výdaje v železářství atd.  

 V následujících grafech 3 a 4 jsou podrobně zobrazeny jednotlivé výše zmíněné 

položky, které poskytl hospodář klubu ze svých účetních materiálů. Výdaje na přípravu 

převyšují ostatní částky, protože se jedná zejména o účelové dotace, které musely být 

použity právě na přípravu. Náklady na provoz budovy mírně klesly, stejně tak náklady 

na údržbu hřiště. Naopak se rapidně zvýšily výdaje na ostatní služby, zejména proto, že 

všem trenérům byl bezplatně zajištěn trenérský kurz. Položky jako ostatní náklady 

a ostatní drobný materiál se mírně zvýšily, ale podle hospodáře by se tyto náklady měly 

v následujících letech opět snížit.  
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 Graf 3     Přehled výdajů v SK Praga Vysočany za rok 2013 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací získaných od hospodáře klubu (2016) 

 

 Graf 4     Přehled výdajů v SK Praga Vysočany za rok 2014 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací získaných od hospodáře klubu (2016) 
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6.5 Využití sponzoringu v SK Praga Vysočany 

 Sponzorování ve sportovním klubu SK Praga Vysočany je dlouhodobě 

nevyrovnané. Důvodem je nezájem místních firem, které raději sponzorují atraktivnější 

fotbalové kluby, jež hrají vyšší soutěž. V okolí SK Praga Vysočany se bohužel nachází 

hned dva takové kluby – FK Meteor Praha a Bohemians Praha. Na druhou stranu nelze 

říci, že sportovní klub nemá žádné sponzory. I přes tak velkou konkurenci se najde 

několik firem, které investují své prostředky do SK Praga Vysočany.  

 Ve sportovním klubu se sponzorování rozděluje na cílený a necílený sponzoring. 

Tato metoda v klubu funguje již od roku 2012 a z rozhovoru vyplývá, že výbor 

neplánuje změny. V případě cíleného sponzoringu se jedná o firmy, které chtějí klub 

podporovat, ale pouze za podmínek, že finanční příspěvek bude využit na předem 

stanovený účel. Takovými sponzory jsou nejčastěji rodiče, jejichž syn v klubu hraje 

fotbal. Jsou ochotni sponzorovat klub pouze za předpokladu, že finanční částka bude 

vynaložena přímo do týmu, kde jejich děti hrají. V tomto případě jsou finanční částky 

investovány zejména do sportovního vybavení či na sportovní přípravu (soustředění, 

pronájem tělocvičny apod.). Necílený sponzoring je podle předsedy nejlepší, proto ho 

klub vyhledává nejčastěji. Vedení samo může určit, kam finanční částku vloží 

a většinou se rozhodne podle toho, kam je potřeba investovat. Necílený sponzoring se 

využívá nejčastěji: 

1. k údržbě travnaté plochy, 

2. k údržbě umělé hrací plochy (tréninkového hřiště), 

3. k pořízení sportovního vybavení, 

4. na financování hráčských přestupů a hostování, 

5. na financování zimních turnajů a tělocvičen apod. 

 Hlavními sponzory jsou podle internetových stránek klubu Městská část Praha 9, 

okna „VEKRA“, galerie Harfa, obchodní společnost „Devátá Energetická“ spol. s.r.o., 

Kolektory Praha a.s., Pražské služby a.s., Pražská teplárenská a.s., „Praha“, Century 21 

a Zeus. Tyto firmy mají zobrazené logo na webových stránkách klubu. Podle předsedy 

jsou výše uvedené firmy velmi důležité, protože většina z nich poskytuje příspěvek 

opakovaně. V areálu klubu najdeme bannery i dalších firem, jako je například HC 

Slavia Praha, VOZP nebo Fortuna sázková kancelář. Tyto firmy většinou podpořily 

sportovní klub jednorázově. Podobných bannerů je v areálu klubu více, většinou se logo 

firem ponechává v areálu z toho důvodu, že skutečnost, že daná firma sponzorovala 
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sportovní klub, by mohla přilákat další potencionální sponzory, nebo lhůta pro 

odstranění jejich banneru ještě nevypršela. Pouze na webových stránkách jsou zobrazeni 

aktuální sponzoři, kteří přispívají opakovaně. Podpora bývá finanční i materiální a výše 

částky se liší.  

Dlouhodobých sponzorů klub příliš nemá, spíše spolupracuje se sponzory, kteří 

poskytnou jednorázový příspěvek, který je ovšem rychle vyčerpatelný. Proto klub musí 

neustále vyhledávat a oslovovat nové potenciální sponzory, nebo firmy, které již 

v minulosti klub podpořily. Přestože se jedná o jeden z nejoblíbenějších sportů v České 

republice, firmy o sportovní klub nejeví příliš zájem. Proto klub musí vyhledávat 

sponzory díky vlastním kontaktům a využívá zejména známosti svých členů či rodičů 

dětí, které v klubu sportují. Ojedinělou metodou je doporučení od stávajícího sponzora. 

Klub z důvodu malého počtu sponzorů nerozlišuje úroveň sponzorství (hlavní, generální 

či mediální sponzor). Všechny podporující firmy jsou tedy na stejné úrovni bez ohledu 

na to, jakým finančním či materiálním příspěvkem klub podpořily.  

 SK Praga Vysočany rozděluje protislužby podle toho, jak velkou finanční částku 

či materiální příspěvek firma poskytla. Protislužby se také určují podle toho, zda firma 

přispěla jednorázově, nebo zda se jedná o dlouhodobějšího partnera. Klub sponzory 

rozděluje do 4 základních skupin. Do první skupiny jsou řazeny firmy, které poskytnou 

finanční částku či materiál do výše 10 000,- Kč. Za to jsou sponzorovi poskytnuty 

protislužby typu banner v areálu klubu a umístění jeho loga na webových stránkách. 

Náklady na výrobu banneru hradí sponzor. U prezentace loga záleží, jestli se jedná 

o jednorázový příspěvek, či se bude opakovat po dobu 2 a více let. V případě 

jednorázové spolupráce je logo sponzora z webové prezentace po roce odstraněno.  

 Do druhé skupiny patří firmy, které poskytnou příspěvek do výše 20 000,- Kč. 

Tito sponzoři získají jako protislužbu banner v areálu sportovního klubu, prezentaci 

loga na webových stránkách a umístění loga v časopise Bulletin. V případě zájmu si 

sponzor může jedenkrát zapůjčit hlavní travnaté hřiště pro vlastní fotbalové utkání. 

Na nákladech na výrobu banneru se v tomto případě podílí obě strany. Pokud se jedná 

o jednorázový příspěvek, logo je po roce opět odstraněno z webové prezentace 

i z časopisu Bulletin.  

 Třetí skupin tvoří firmy, které poskytnou finanční obnos či materiální příspěvek 

do výše 30 000,- Kč. Sponzoři si mohou vybrat, o jakou protislužbu mají zájem. Mohou 

umístit svůj banner v areálu klubu, nebo může být jejich reklama zobrazena na dresech 

mužstva „A“. V tomto případě je samozřejmostí, že do protislužeb patří také logo na 



65 

 

webových stránkách a v časopise Bulletin. Náklady na výrobu banneru či potisk dresů 

hradí klub. Další protislužbou je možnost odehrát jedno přátelské utkání jako 

v předchozí skupině. V případě jednorázové spolupráce bude však logo z webových 

stránek a časopisu odstraněno až po uplynutí dvou let.  

 Do poslední a také hlavní sponzorské skupiny patří firmy, které poskytnou 

příspěvek nad 30 000,- Kč. Obsah protislužeb je podobný třetí skupině, s tím rozdílem, 

že sponzorujícím firmám je poskytnut jak banner v areálu sportovního klubu, tak 

i reklama na dresech mužstva „A“. Logo umístěn na webové prezentaci a v časopise 

Bulletin je samozřejmostí. Náklady na výrobu banneru a potisku dresů hradí pouze klub 

a firmám je opakovaně poskytováno hlavní travnaté hřiště. Sponzorující firmy mohou 

také odehrát více přátelských utkání, v případě zájmu i s mužstvem „A“. V případě 

jednorázového příspěvku bude logo z webové prezentace a časopisu Bulletin odstraněno 

opět až po dvou letech. 

 Uvedená tabulce 4 přehledně zobrazuje jednotlivé protislužby, které SK Praga 

Vysočany nabízí. Protislužby jsou stručně vysvětleny a je uvedena jejich hlavní úloha, 

kterou mají pro potencionální sponzory.  
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 Tabulka 4 Přehled nabízených protislužeb v SK Praga Vysočany 

Protislužba Charakteristika Úloha protislužby 

Logo na webových 

stránkách klubu 

Umístění loga na webové prezentaci 

sportovního klubu s odkazem na 

webové stránky sponzorující firmy. 

Seznámit nebo znovu 

upozornit potencionálního 

zákazníka. Upozornění je 

vždy při vstupu na webové 

stránky. 

Logo v časopise 

Bulletin 

Umístění loga sponzorující firmy 

v časopise Bulletin, který vychází 

1x za 14 dní. 

Seznámit nebo znovu 

upozornit potencionálního 

zákazníka. Upozornění vždy 

při otevření časopisu. 

Propůjčení hlavního 

fotbalového hřiště 

Možnost poskytnutí hlavního 

fotbalového hřiště či malého 

tréninkového hřiště pro konání 

firemních zápasů či akcí. 

Uspořádání společenské akce 

zdarma. 

Propůjčení 

restaurace 

Souvisí s půjčením fotbalového hřiště. 

Po skončení utkání, aby firma měla 

prostory pro pokračování spol. akce. 

Uspořádání společenské akce 

zdarma. 

Reklama nebo logo 

na mantinelu 

a banneru či 

reklamní štít 

Umístění loga či reklamy na banneru 

kolem travnaté plochy, na oplocení 

tréninkového hřiště či na oplocení 

celého areálu klubu. 

Seznámit nebo znovu 

upozornit zákazníka. Vždy při 

vstupu do areálu sportovního 

klubu. 

Reklama nebo logo 

na dresech 

a sportovním oděvu 

Potisk reklamy či loga na dresech 

a sportovním oděvu dle vlastní volby. 

Umístění reklamy dle dostupnosti.  

Seznámit nebo znovu 

upozornit potenciálního 

zákazníka. 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací z rozhovoru (2016) 

6.6 Využití marketingu v SK Praga Vysočany 

 Tato část práce je zaměřena na nástroje vlastní propagace, kterými se SK Praga 

Vysočany snaží zviditelnit. Nejběžnějším nástrojem vlastní propagace je webová 

prezentace klubu (viz příloha IX). Webové stránky jsou aktualizovány jednou týdně 

vždy po odehrání všech mistrovských utkání. Aktualizace tedy probíhá pouze v sezóně 

mistrovských zápasů. Mimo toto období se webové stránky aktualizují minimálně, 

pouze tehdy, je-li potřeba oznámit důležité informace o dění v klubu. Na webu lze najít 

základní informace o klubu, tedy adresu a kontaktní osobu, dále stručnou historii klubu 

s dobovými fotografiemi. Na hlavní stránce jsou zobrazeny výsledky z jednotlivých 

mistrovských utkání každého z týmů klubu včetně případných komentářů. Webová 

prezentace také obsahuje odkaz na jednotlivé týmy klubu, kde se nachází týmová 

fotografie, soupiska týmu a také fotografie z různých akcí typu soustředění apod. Na 
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stránkách najdeme také kontakty na všechny zainteresované osoby v SK Praga 

Vysočany, tedy na kompletní výbor klubu, všechny trenéry, vedoucí mužstev, asistenty 

trenérů atd. Jak již bylo uvedeno výše, jsou zde také loga jednotlivých sponzorů, kteří 

klub podporují. Loga slouží jako odkaz, kdy po jejich kliknutí dojde k automatickému 

přesměrování na oficiální webové stránky sponzorující firmy. Je zde také odkaz na 

klubové fórum, kde vzájemně komunikují hráči, trenéři a fanoušci. Na fórum mají 

přístup i neregistrovaní uživatelé či návštěvníci.  

 Webové stránky odkazují také na facebookový profil klubu (viz příloha X), 

který má podobnou funkci jako fórum, ale umožňuje také nahrávat fotografie z různých 

zápasů a je více využíván. Tento profil byl vytvořen hráči bez zásahu či vědomí výboru 

a hráči se o něj starají ve svém volném čase. Komunikovat zde může každý, kdo se na 

profil podívá. Jsou zde informace o dění v klubu, pozvánky na významné události či na 

mistrovské zápasy. Domlouvají se zde dobrovolné tréninky po skončení sezóny a také 

zimní a letní soustředění. Profil je veden pod názvem SK Praga Vysočany a je zde 

i logo klubu, takže je na Facebooku snadno dohledatelný.   

 Webová prezentace také odkazuje na stránky Pražského fotbalového svazu, čímž 

se dostávám k dalšímu nástroji vlastní propagace. SK Praga Vysočany poskytuje do 

časopisu Pražského fotbalového svazu rozhovor vždy, když je o to požádán. Většinou 

tato situace nastává po dosažení určitého úspěchu, nebo když klub organizuje turnaj, či 

se blíží důležitý zápas v mistrovské sezóně. Zpravidla se mluví o mužstvu „A“ a jeho 

úspěších a krátkodobých cílech. Někdy rozhovor probíhá přímo s nejlepšími hráči 

klubu, kdy se píše o jejich běžném životě v práci a rodině. Časopis je prezentován na 

oficiálních stránkách Pražského fotbalového svazu a vydává se také jeho tištěná verze. 

Rozhovory klub neposkytuje pouze Pražskému fotbalovému svazu, ale také do časopisu 

Devítka, který vydává Městská část Praha 9.  

 Díky velmi dobré spolupráci s Městskou částí Praha 9 se v časopise Devítka 

vyskytuje rozhovor mnohem častěji. O tom, kdo poskytne rozhovor, většinou rozhodne 

předseda klubu podle toho, jaký tým dosahuje v daný okamžik nejlepších výsledků 

a také podle aktuálního tématu. Občas proběhne rozhovor i s předsedou, který stručně 

rozebírá celkovou situaci v klubu a zároveň se touto formou snaží oslovit potenciální 

partnery. V časopise Devítka se také pravidelně objevuje program všech utkání na 

domácím hřišti na 14 dní dopředu.  

 Také klub vydává vlastní časopis Bulletin (viz příloha XI). Tento časopis vznikl 

při příležitosti postupu mužstva „A“ do 1. A třídy a je distribuován vždy na domácích 
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zápasech, tedy jednou za 14 dní a pouze v průběhu sezóny. Téma je vždy podobné, 

obsahuje stručné představení soupeře včetně historie klubu a jmen hráčů. Objevuje se 

zde také aktuální tabulka soutěže i s výsledky z předchozího kola a komentář 

k předešlému zapasu mužstva „A“. Na poslední straně jsou zobrazena loga sponzorů. 

Tento časopis není financován SK Praga Vysočany, ale Městskou částí Praha 9, která 

také tímto způsobem klub podporuje. Časopis je určen pro všechny návštěvníky 

sportovního utkání, kteří obdrží aktuální výtisk po zaplacení vstupného na domácí 

zápas. Tímto způsobem je zajištěna prezentace klubu a sponzorů, protože každý 

návštěvník si časopis přečte, nebo alespoň prolistuje.  

 Jedním z posledních nástrojů vlastní propagace jsou letáky a informační tabule. 

Ty jsou umístěny před areálem klubu (viz příloha XII) a před radnicí Městské části 

Praha 9. Na těchto tabulích se zveřejňují důležité informace a pozvánky na události 

konané v areálu klubu, takže jsou využívány pravidelně. Na tabuli před areálem klubu 

se také objevuje plakát s aktuálními zápasy, které se hrají na soupeřově hřišti. Letáky 

jsou využívány zejména k propagaci významných zápasů mužstva „A“, kde je také 

zobrazena aktuální tabulka, čímž je podložena důležitost daného utkání. Kromě toho 

jsou zde také uvedena loga sponzorů. Letáky se dále využívají k oslovování 

potenciálních hráčů tím, že jsou roznášeny po základních školách v okolí sportovního 

areálu.  

Posledním propagačním nástrojem je pořádání letních turnajů pro mládežnické 

týmy. Turnaje se skládají z 6 až 8 týmů z Prahy a okolí a hrají se pouze na hřišti SK 

Praga Vysočany v jediný den. Kolem hřiště jsou rozestavěny bannery sponzorujících 

firem a diváci jsou zváni prostřednictvím webových stránek, Facebooku, pozvánek 

v časopise Devítka a pomocí plakátů na informačních tabulích, kde jsou uvedeny 

zúčastněné týmy a sponzorující firmy. Hráči také roznášejí plakáty do základních škol 

v okolí Vysočan.  

 Osoba odpovědná za všechny nástroje vlastní propagace není v klubu stanovena, 

proto se této role ujal předseda klubu, který ve spolupráci s Městskou částí Praha 9, 

jmenovitě s místostarostou Mgr. Adamem Vážanským, jedná o vydávání časopisu 

Bulletin a o organizaci letních turnajů. Městská část Praha 9 klubu také pomáhá při 

tvorbě rozhovorů do časopisu Devítka, který sama vydává. Webové stránky spravuje 

administrátor, jeden z hráčů klubu, a facebookový profil tvoří sami hráči. O ostatní 

nástroje propagace se stará předseda za pomoci hospodáře, sekretáře a Městské části 
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Praha 9. V níže uvedené tabulce 5, která byla převzata z mé bakalářské práce (viz 29), 

jsou pro přehled shrnuty všechny nástroje vlastní propagace klubu.  

Tabulka 5 Nástroje vlastní propagace v SK Praga Vysočany   

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací z rozhovoru a bakalářské práce (2016) 

 

 

 

Druh reklamy Popis Objevování Další využití 

Časopis 

Devítka 

Jedná se o městský časopis 

Devítka. Je to nejvýznamnější 

tiskovina, propaguje sportovní 

klub. 

Vychází 1x 

měsíčně 

Informuje o 

plánovaných zápasech 

odehrávaných na hřišti 

SK PRAGA Vysočany. 

Časopis Bulletin 

Časopis vydávaný klubem. 

Popisuje aktuální stav tabulky 

soutěže a seznamuje se 

soupeřem. 

Vychází vždy 

na domácích 

zápasech 

mužstva „A“ 

Prezentování sponzorů. 

Časopis Pražský 

fotbal 

Občasné rozhovory s trenéry 

nebo hráči. Informuje 

společnost o dění uvnitř klubu. 

Vychází 1x 

měsíčně 
 

Návštěvní tabule 

Nenásilná forma propagace. 

Před vchodem do areálu. 

Informuje vždy o zápasech, 

které se hrají  nejbližší víkend. 

Každý týden 

aktualizace 

Možnost vyvěšení 

sponzorů. 

Turnaje 
Reprezentace klubu v rámci 

turnaje. 

Jednou až 

dvakrát ročně 

Různá propagace klubu: 

na diplomech, na 

pohárech pro vítěze aj. 

Webové stránky 

Vlastní webové stránky. 

Najdeme zde historii, fotky, 

soupisky jednotlivých týmů a 

aktuální postavení v tabulce. 

1x týdně 

aktualizace 

Odkazy na případné 

sponzory. 

Sociální sítě 

Účet na Facebooku. Jsou 

zde pozvánky na události, 

výsledky ze zápasů aj.  

1x týdně 

aktualizace 

Možnost nahrát videa 

ze zápasů. 

Letáky 

Roznos letáků po blízkém 

okolí. Oznámení o náboru 

malých fotbalistů aj. 

3x do roka 
Možnost umístění loga 

sponzorů. 

Ostatní 

Pronájem fotbalového hřiště 

pro firmy pořádající různé 

firemní turnaje apod. 

Podle potřeby 

Přísun nových členů, 

seznámení s areálem 

klubu a fotbalem. 
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6.7 SWOT analýza SK Praga Vysočany 

 SWOT analýza je vytvořena z informací získaných z rozhovoru s předsedou 

sportovního klubu panem Petrem Končickým a hospodářem panem Jindřichem Vízkem. 

Každý z uvedených poznatků je níže rozebrán a vysvětlen.  

6.7.1 Silné stránky SK Praga Vysočany 

a) Dlouholetá tradice 

b) Vícezdrojové financování 

c) Stabilní zázemí 

d) Široká členská základna 

e) Kvalifikovaní trenéři 

f) Nízké náklady tohoto sportu 

 

a) Dlouholetá tradice 

 Sportovní klub pod názvem Praga vystupuje nepřetržitě téměř 110 let a za tu 

dobu si název Praga získal ve Vysočanech uznání a okolím je chápán jako značka 

kvality. Název klubu se měnil často, ale slovo Praga zde přetrvalo dodnes. Proto si pod 

pojmem „Pragovka“ dnes každý představí sportovní klub, který v současnosti nese 

název SK Praga Vysočany (viz příloha XIII). 

 

b) Vícezdrojové financování 

 Dříve byl klub závislý na výši členských příspěvků, které sloužily v pokrytí 

většiny nákladů (viz 29). Dnes sem příjmy plynou z více zdrojů a výbor klubu se 

již nemusí strachovat, zda vybere dostatečné množství členských příspěvků. Kromě 

dotací a grantů se na příjmech mimo jiné podílí také finanční prostředky od sponzorů 

(viz graf 1 a 2). 

 

c) Stabilní zázemí 

 Stabilní zázemí navazuje na dlouholetou tradici. Klub působí stále na stejném 

místě v ulici Sokolovská již od doby svého oficiálního založení. Zázemí se stabilizuje 

a v posledních letech dochází k výrazným modernizacím. V roce 2003 bylo vybudováno 

travnaté hřiště, které má dodnes vysokou kvalitu. Nachází se zde také malé tréninkové 

hřiště využívané především v zimních měsících o velikosti 26m x 40m (viz příloha 
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XIV). V roce 2015 došlo k otevření nové multifunkční budovy, která slouží zejména pro 

fotbalové účely, a do budoucna se plánuje rekonstrukce areálu, kde má vzniknout větší 

hřiště s umělým povrchem a více prostoru pro návštěvníky.  

 

d) Široká členská základna 

 Klub každoročně zaznamenává nárůst své členské základny, což je pro jeho 

budoucnost velice důležité. SK Praga Vysočany přijímá sportovce od nejnižšího 

možného věku a snaží se je vychovávat až do dospělosti. V zájmu klubu je, aby ve 

zvyšování pokračoval, protože od počtu členské základny se odvíjí výše dotací, které 

dostane.  

 

e) Kvalifikovaní trenéři 

 Ještě před pár lety mělo kvalifikované trenéry pouze mužstvo „A“. V posledních 

letech ale klub posílá všechny své trenéry i asistenty na trenérský kurz a v současnosti 

má každý tým kvalifikovaného trenéra minimálně s licencí „C“.  

 

f) Nízké náklady tohoto sportu 

 Další silnou stránkou jsou nízké náklady na provozování tohoto sportu. 

Začátečníkovi v podstatě stačí jakékoli staré oblečení a první tréninky lze absolvovat ve 

sportovní obuvi. V porovnání s ostatními sporty je fotbal z hlediska výstroje levnou 

záležitostí. Nízká finanční náročnost tohoto sportu může přilákat do klubu další 

potenciální sportovce.  

6.7.2 Slabé stránky SK Praga Vysočany 

a) Nedostatečné množství činovníků klubu 

b) Chybí základní dokumenty typu ročenka, výroční zpráva apod. 

c) Dokumenty nejsou dostupné na webových stránkách 

d) Nedostatek sponzorů 

e) Malý důraz na propagaci 

 

a) Nedostatečné množství činovníků klubu 

 Důvodem této slabé stránky je fakt, že se jedná o neziskovou organizaci. 

Všechny zainteresované osoby jsou dobrovolníci, kteří danou činnost vykonávají ze své 
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dobré vůle a z lásky ke sportu. To představuje problém, protože dobrovolníků je 

nedostatek. Pracovníci jsou přetíženi a nemohou svou hlavní úlohu vykonávat důkladně.  

 

b) Chybí základní dokumenty typu ročenka, výroční zpráva apod. 

 Tato slabá stránka bohužel souvisí s nedostatkem pracovníků. V klubu není 

nikdo pověřen, aby vytvářel výroční zprávy či ročenky, protože všichni činovníci jsou 

zaneprázdněni jinou prací. Tyto dokumenty jsou však důležitou součástí neziskové 

organizace, proto by je klub měl vytvářet a následně publikovat svým členům a na 

webových stránkách.  

 

c) Dokumenty nejsou dostupné na webových stránkách 

 Jak již bylo zmíněno v předcházejícím bodě, na webových stránkách kromě 

aktuálních informací o dění klubu chybí základní dokumenty. Jedním z nich jsou 

například stanovy, dále pak zmiňované ročenky a výroční zprávy. Měly by se zde také 

objevit různé statistické údaje jako hospodaření klubu apod. a například také starší 

výtisky časopisu Bulletin v PDF formátu.  

 

d) Nedostatek sponzorů 

 Klub se potýká s nedostatkem sponzorů, kteří by klub podporovali dlouhodobě. 

Většinou se jedná se o krátkodobé sponzory, kteří poskytnou jednorázový příspěvek, 

který je vyčerpatelný. Klub dlouhodobě spolupracuje pouze s Městskou částí Praha 9, se 

kterou partnerství funguje již mnoho let. Novým dlouhodobým sponzorem je firma 

Zeus, která poskytuje klubu sportovní oděvy. Důležité je, aby klub nepřestával 

vyhledávat sponzory pro dlouhodobou spolupráci, kteří by ochotně poskytli jakýkoli 

příspěvek.  

 

e) Malý důraz na propagaci 

 S nízkým počtem pracovníků souvisí i nedostatek propagace. Klub se prezentuje 

v rámci svých možností, ale větší důraz na propagaci v okolí Prahy 9 by jistě znamenal 

více příležitostí k získání nových členů, dobrovolníků či sponzorů.  
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6.7.3 Příležitosti SK Praga Vysočany  

a) Životní styl 

b) Spolupráce s Městskou částí Praha 9 

c) Rekonstrukce sportovního areálu 

d) Zvyklosti obyvatel 

e) Zvýšení zájmu o volnočasové aktivity 

 

a) Životní styl 

 V moderní době se lidé snaží udržovat zdravý životní styl, kterému prospívá 

pravidelné sportování. Fotbal je v České republice velice oblíbený, proto by měl klub 

oslovovat lidi zaměřené na sportovní životní styl.  

 

b) Spolupráce s Městskou částí Praha 9 

 Městská část Praha 9 je nejvýznamnějším partnerem klubu. Financuje vydávání 

klubového časopisu, pomáhá při organizaci letních turnajů, publikuje rozhovory, 

náborové letáky a programy sportovního klubu v časopise Devítka. V roce 2012 obdržel 

klub od Městské části Praha 9 nové dresy pro mužstvo „A“. Tato spolupráce funguje 

hlavně díky místostarostovi Mgr. Adamu Vážanskému, který má pochopení pro potřebu 

rozvoje místních sportovních klubů. 

 

c) Rekonstrukce sportovního areálu 

 Jedná se o dlouhodobý plán, který vznikl po vybudování nové multifunkční 

budovy. Vedení je stále ve fázi plánování, podávání žádostí o grant a jiných 

administrativních povinností. Pokud k realizaci opravdu dojde, klub bude mnohem 

konkurenceschopnější.  

 

d) Zvyklosti obyvatel 

 Obyvatelé Vysočan jsou na fotbal zvyklí a tento sport je zde velmi populární. 

Jedním z důvodů je dlouholetá tradice, která byla zmíněna výše. Oblíbenost a popularita 

různých sportů se v průběhu let pochopitelně mění, avšak fotbal má stabilní pozici.  
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e) Zvýšení zájmu o volnočasové aktivity 

 Zdravý životní styl zvyšuje zájem o volnočasové aktivity. Lidé v produktivním 

věku chtějí trávit svůj volný čas aktivně a jednou z možností je sport. Chtějí si zahrát 

pro radost a odreagovat se po práci. Nejde jim o vítězství, ale o radost z pohybu. 

Odpočinek po tréninku vždy stráví s kamarády v restauraci. I takoví lidé jsou 

v SK Praga Vysočany vítaní.  

6.7.4 Hrozby SK Praga Vysočany 

a) Konkurence 

b) Recese světové ekonomiky 

c) Politické změny 

d) Nedostatek dobrovolníků 

 

a) Konkurence 

 Existuje několik druhů konkurence, ale popsány budou pouze ty, které mají 

reálný vliv na klub. Jedná se především o kvalitnější fotbalové kluby v blízkosti 

SK Praga Vysočany – o FK Meteor Praha a Bohemians Praha. Dalším typem 

konkurence je jakýkoli jiný sport či volnočasová aktivita, kterou lze v okolí klubu 

provozovat. Může se jednat o cyklistiku v nedalekém parku Podvinný, nebo o lední 

hokej v O2 aréně, která se nachází v sousedství klubu.  

 

b) Recese světové ekonomiky 

 Recese světové ekonomiky je řetězová reakce, která se zprvu dotýká zejména 

vyspělých států, ale postupně se projeví ve všech oblastech a má za následek snížení 

kupní síly obyvatel. Lidé se musí rozhodovat, čemu dají přednost, a volnočasové 

aktivity mohou být ohroženy.  

 

c) Politické změny 

 Této hrozby se vedení obává nejvíce. Pro klub je důležité personální a politické 

rozmístění na úřadě v Městské části Praha 9. V posledních letech je obsazení stejné 

a i díky tomu je spolupráce s místostarostou panem Mgr. Adamem Vážanským na tak  
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vysoké úrovni. Ale pokud nastane situace, že se zastoupení úřadu změní, nový 

místostarosta a další členové úřadu se mohou rozhodnout, že tento klub již nebudou 

dále podporovat. 

 

d) Nedostatek dobrovolníků 

 Jak již bylo mnohokrát zmíněno, klub je neziskovou organizací, proto zde 

pracují jen dobrovolníci, jejichž motivací je pouze dobrý pocit z vykonané práce. 

Přestože práci nepochybně vykonávají na 100 %, je nutné, aby klub vyhledával další 

dobrovolníky. S růstem počtu členů totiž přibývá i práce činovníkům, proto je nezbytné 

jejich počet zvýšit. 
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7 MANAGEMENT LYN FOTBALL 

7.1 Historie LYN Fotball 

 LYN Fotball je fotbalový klub, který se nachází na okraji severní části Osla, 

hlavního města Norska. Díky tomu je v okolí klubu dostatek prostoru pro sportovní 

vyžití. Oddíl byl založen v roce 1896 a letos tedy slaví výročí 120 let od svého založení. 

Klub již od počátku působí pod názvem LYN – v historii se název několikrát měnil, ale 

slovo LYN vždy obsahoval. V blízkosti areálu klubu se nachází rozlehlá studentská 

kolej Kringsjå, jezero a lesy s mnoha turistickými trasami pro cyklisty i běžkaře. 

 Mezi největší úspěchy klubu nepochybně patří účast mužstva „A“ v nejvyšší 

norské fotbalové lize, kde se udrželo téměř půl století. V klubu ale náhle nastala 

finanční krize, která vedla k jeho rozpadu. Vše bylo způsobeno odchodem hlavního 

sponzora, jehož prostředky pokrývaly až 70 % výdajů klubu. V této fázi většina 

kvalitních hráčů odešla z důvodu finanční krize a klub začal sestupovat do nižších 

soutěží. Nakonec se dostal do takových finančních problémů, že byl v roce 2003 

nucen vyhlásit bankrot. Klub se ale nevzdal a začal téměř od začátku. Mužstvo „A“ 

bylo zařazeno do nejnižší soutěže a postupně se snaží dostávat zpět na vrchol. 

V současné době hraje klub 1. divizi, což v porovnání s českým fotbalem odpovídá 

Pražskému přeboru. Tým tedy teoreticky hraje o třídu výše, než sportovní klub 

SK Praga Vysočany.  

 V době svého vrcholu hrál klub na velkém stadionu a ve svém nynějším 

působišti měl pouze základnu pro mládež, kam se po vyhlášení bankrotu celý 

přestěhoval. Pro významnější zápasy mužstva „A“ pronajímá vedení stadion, který 

pojme až 2 000 fanoušků. (33) 

 Díky bohaté historii je v klubu několik mládežnických týmů. LYN Fotball má 

v současné době okolo 500 členů v mládežnických i dorosteneckých kategoriích 

a v kategorii mužů. Velmi dobře zde také funguje fotbalová akademie, především díky 

Norské škole sportovních věd, která sídlí v těsné blízkosti klubu. V tabulce 6 je pro 

přehled zobrazena členská základna klubu LYN Fotball. 
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 Tabulka 6 Členská základna LYN Fotball 

Kategorie Věková skupina Počet týmů Počet členů 

Mužstvo „A“ 19 + 1 25 

Úsek mladší mládeže 8 - 10 10 88 

Úsek starší mládeže 10 - 12 11 80 

Úsek dorostu 12 - 19 10 119 

Funkcionáři a trenéři -  - 50 

LYN akademie 8 - 12 22 120 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací z rozhovoru (2016) 

 

 LYN Fotball má celkem 482 členů, včetně všech funkcionářů, hráčů a trenérů. 

Takový počet vypovídá o velmi silné členské základně, která se bude nepochybně 

nadále rozšiřovat. Velkou členskou základnu má klub hlavně díky své historii. Dodnes 

si totiž pod názvem LYN Fotball lidé představí úspěšný prvoligový tým, kterým kdysi 

býval. Klub má celkem 32 týmů, což je obrovské množství. Do soutěží jsou ale 

přihlášeny pouze týmy, které jsou rozděleny do kategorií starší a mladší přípravka „A“, 

„B“ a „C“, starší a mladší žáci „A“, „B“ a „C“ a starší a mladší dorost „A“, „B“ a „C“. 

Na dorostenecké kategorie navazuje mužstvo „A“. Klub má celkem zaregistrováno 10 

týmů, zbytek slouží pro interní orientaci, aby hráči věděli, do jaké skupiny patří. 

V soutěžích pochopitelně hrají všichni členové. LYN akademie není registrována do 

národních soutěží v Norsku, ale má vlastní soutěže v rámci akademií. 

7.2 Základní informace vycházející ze stanov LYN Fotball 

 Jak bylo zmíněno výše, fotbalový klub zbankrotoval a byl nucen začít vše 

budovat téměř od začátku. LYN Fotball byl oficiálně znovu založen 12. června 2003 

podle platných předpisů, které jsou schváleny Norskou fotbalovou asociací. Základním 

dokumentem klubu jsou stanovy (viz příloha XV). V následující podkapitole budou 

rozebrány aktuální stanovy klubu, které poskytl předseda klubu Kjetil Rist. Stanovy 

jsou rozloženy do několika hlavních ustanovení, která jsou dále popisována 

v jednotlivých paragrafech.  
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7.2.1 Stanovy klubu LYN Fotball 

 První částí stanov jsou tzv. „Úvodní ustanovení“. Hlavním účelem klubu je 

provozovat sport v Norském olympijském a paralympijském výboru a ve svazu 

tělovýchovy. Práce klubu se zakládá na dobrovolnictví, demokracii, loajalitě a rovnosti. 

Sportovní aktivity by měly být provozovány pro radost, zdraví a poctivost a podle 

základních hodnot fair play. V dalším paragrafu je popsáno, že LYN Fotball je 

nezisková organizace fungující na základně svých členů a je součástí Norské fotbalové 

asociace. Poznámka, že stanovy LYN Fotball se vztahují pouze k LYN Fotball bez 

ohledu na cokoli jiného, je namístě, protože v Úvodním ustanovení lze nalézt také 

paragraf pojednávající o sportovní alianci mezi LYN Fotball a LYN Ski klubem. LYN 

Fotball je povinen používat stejný název, logo, barvy a vlajky jako LYN Ski a dále musí 

dodržovat předpisy a zákony, které jsou závazné i pro klub LYN Ski. Členové 

fotbalového klubu LYN Fotball jsou automaticky členy i LYN Ski klubu. LYN Fotball 

se může sloučit s větším fotbalovým klubem pouze za podpory nadpoloviční většiny 

usnášeníschopných. Úvodní ustanovení obsahují také paragraf o členství, které se dělí 

do několika bodů: 

1. Členem se může stát každý, kdo respektuje pravidla LYN Fotball. Žadatel 

nemůže být přijat za člena, dokud nesloží finanční částku v podobě 

členského příspěvku a dokud neuhradí poplatek za svou registraci v Norské 

fotbalové asociaci.  

2. Všichni členové jsou automaticky členy LYN Ski a zavazují se dodržovat 

pravidla a předpisy klubu.  

3. Členství může být zrušeno za výjimečných okolností, kdy člen porušuje 

pravidla a povinnosti. Člen může podat odvolání k Norské fotbalové asociaci 

do tří týdnů od oznámení jeho zrušení členství v klubu.  

4. Členství v LYN Fotball je platné od prvního dne po uhrazení poplatků. 

5. Člen je povinen dodržovat klubová pravidla a také předpisy Norského 

olympijského a paralympijského výboru. 

6. Žádost o vystoupení z klubu musí být provedena písemnou formou a nabývá 

účinnosti dnem přijetí. 

7. LYN Fotball může zrušit členství na základě nezaplaceného členského 

příspěvku. Pokud člen dluží příspěvek déle než dva roky, je členství 
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automaticky zrušeno. Členové, kterým bylo členství zrušeno, mohou požádat 

o znovupřijetí až po zaplacení všech svých dluhů.   

8. LYN Fotball je povinen vést seznam svých členů v elektronické podobě, 

který je v souladu s právními předpisy Norské fotbalové asociace.  

 Poslední paragraf této části se týká členských příspěvků, jejichž výše je 

stanovena na členské schůzi. Od členů mohou být požadovány jednorázové finanční 

prostředky, které slouží na pokrytí nákladů spojených s fotbalovými aktivitami LYN 

Fotball (viz příloha XV). 

 Druhý oddíl stanov nese název „Představitelé a Zaměstnanci“. Do výboru LYN 

Fotball jsou voleni členové klubu starší 18 let. Složení výboru by mělo být rovnoměrně 

rozloženo mezi muže a ženy, s tím, že z každého pohlaví budou minimálně dva 

zástupci. Členská schůze může udělit výjimku z tohoto ustanovení, pokud nastanou 

zvláštní okolnosti. Následující paragraf se zabývá pravidly týkajícími se hlasování:  

1. Právo hlasovat mají osoby, které dosáhly minimálního věku 15 let a jsou 

členy LYN Fotball po dobu alespoň jednoho měsíce. Nikdo se nemůže 

zúčastnit hlasování na základě plné moci.  

2. Současný výbor klubu nemá hlasovací právo při volbě členů do nového 

výboru.  

3. Jedna osoba nesmí zároveň zastávat dvě pozice v LYN Fotball. 

4. Jedna osoba nesmí vykovávat podobnou činnost v jiném sportovním klubu. 

5. V průběhu schůze má auditor právo hovořit o řádných a mimořádných 

záležitostech spadajících do jeho působnosti.  

6. Výroční zasedání členské schůze předkládá návrhy na změny v klubu.  

 Do tohoto oddílu stanov dále patří práva a reprezentace zaměstnanců klubu. 

Zaměstnanec LYN Fotball nesmí být zvolen jako pozorovatel při zasedání členské 

schůze. Právem člena výboru je jmenovat jednoho nebo více členů do řad funkcionářů 

klubu. Výbor může udělit výjimku, pokud nastanou zvláštní okolnosti, a může vydat 

nařízení vedoucí ke zlepšení chodu klubu.  

Další paragraf pojednává o právech a reprezentaci jiných osob spojených s LYN 

Fotball. Osoby, které jsou politicky zainteresované, nemohou být voleny jako zástupci 

či dozorci na členských schůzích. Paragraf obsahuje informace o schopnosti usnášet se 

a o požadavcích a protokolech. Není-li stanoveno jinak, komise v LYN Fotball je 

usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. V případě 

rovnosti hlasů má předseda právo jednoho hlasu navíc, čímž se rozhodne patová 
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situace. Rozhodnutí může být přijato pouze písemnou formou. Platné usnesení 

vyžaduje, aby nadpoloviční většina schválila předložený písemný návrh. Posledním 

paragrafem v tomto oddíle je úhrada nákladů a získání odměny pro členy výboru. 

Zástupci výboru mohou obdržet náhradu za nutné náklady či ztracené příjmy, které 

vznikly při plnění služebních povinností (viz příloha XV). 

 Třetím oddílem stanov je „Ekonomická situace“. Zde najdeme pouze jeden 

paragraf týkající se účetnictví, auditu a rozpočtu klubu LYN Fotball. Klub je povinen 

vést zjednodušené účetnictví. Týmy s ročním obratem pod 5 000 000,- NOK se řídí 

Norským olympijským a paralympijským výborem a jeho předpisy. Ostatní kluby se 

řídí předepsanými zákony o účetnictví a auditu. Musí být vytvořen zvláštní výbor 

zabývající se účetnictvím a auditem. Na výroční schůzi se stanoví rozpočet, který 

zahrnuje všechny podstatné položky ve výkazu zisku a ztrát. Rozpočet by měl být 

realistický a neměl by vykazovat deficit. Klub LYN Fotball nemůže poskytovat úvěry, 

jen v případě, kdy je úvěr jištěn třetí osobou (viz příloha XV). 

 Čtvrtý oddíl pojednává o organizační struktuře klubu. Nejvyšším orgánem je 

členská schůze, která se koná jednou ročně. Výroční schůze je svolávána výborem 

klubu a musí být přítomna nadpoloviční většina členů výboru. O konání členské schůze 

musí být informováno v klubovém časopise, na internetových stránkách a pozvánkou, 

která je vyvěšena v areálu klubu. Návrhy, které mají být prezentovány na výroční 

schůzi, musí být předány členům výboru minimálně 14 dnů před konáním výroční 

schůze. Kompletní program schůze musí být dostupný alespoň týden před jejím 

konáním. Všichni členové LYN Fotbalu mají přístup na výroční zasedání. Výroční 

schůze se mohou zúčastnit i nezainteresované osoby či média, je-li to nezbytné. 

Povolení je uděleno výborem klubu. Členská schůze je usnášeníschopná jen za účasti 

nadpoloviční většiny svých členů. Úkoly výroční schůze jsou: a) schválit voliče; b) 

schválit volební a jednací řád; c) kontrolovat hospodaření klubu; d) zhodnotit návrhy 

a problémy; e) určit výši členských příspěvků; f) přijmout navrhovaný rozpočet; g) volit 

členy výboru na období dvou let. Do výboru se volí na první oficiální schůzi výboru. 

Jednotlivé pozice jsou obsazovány členy výboru.  

Další paragraf se zabývá hlasováním na výroční schůzi. Pokud není uvedeno 

jinak, rozhodnutí jsou platná pouze se souhlasem nadpoloviční většiny zúčastněných. 

Žádný zástupce nemá více než jeden hlas a nikdo se schůze nemůže zúčastnit na základě 

plné moci. V tajném hlasování jsou za platné hlasovací lístky považovány ty, které byly 

vloženy do obálky a vhozeny do urny před vypršením časové lhůty. V případě, že 
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hlasovací lístek nesplňuje určitý požadavek, je vyřazený. Následující paragraf této části 

se zabývá mimořádnou výroční schůzí. Ta může být svolána na základě rozhodnutí 

výboru klubu, kdy je přítomna nadpoloviční většina členů, nebo 1/3 písemných žádostí 

všech členů klubu. Informace o mimořádné výroční schůzi jsou zveřejněny v klubovém 

časopise a na webových stránkách. Mimořádná členská schůze je usnášeníschopná, 

pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina všech hlasujících. Ke svolávání 

mimořádné schůze by mělo docházet pouze v případě absolutní nutnosti.  

Výbor je po členské schůzi nejvyšším orgánem klubu. O mimořádné schůzi 

výboru rozhoduje předseda, nebo ostatní členové s nadpoloviční podporou členů 

výboru. Schůze výboru se může bez udání důvodu zúčastnit také předseda LYN Ski. 

Schůze se koná jednou měsíčně. Úkoly výboru jsou:  

1. realizovat výroční schůze, 

2. kontrolovat předpisy a rozhodnutí, 

3. dohlížet, aby členové klubu správně reprezentovali značku LYN Fotball, 

4. dle potřeby jmenovat jednotlivce pro specifické úkoly a připravovat pro ně 

mandát, 

5. Reprezentovat klub navenek (viz příloha XV). 

 Posledním oddílem stanov jsou „Ostatní ustanovení“. První úsek se týká 

obecného disciplinárního řízení, sankcí a pravidel hospodářské soutěže. V případě 

porušení jakýchkoli pravidel klubu dochází k zániku členství do doby, než jsou veškeré 

sankce uhrazeny a ostatní problémy vyřešeny. Dodatky mohou být přijaty pouze na 

řádné či mimořádné výroční schůzi LYN Fotball. Aby mohl dodatek nabýt platnosti, je 

potřeba minimálně 2/3 odevzdaných hlasů. Zákony vycházející z Norského 

olympijského a paralympijského výboru vstupují v platnost okamžitě. V návaznosti na 

schválení dodatku podle Norského olympijského a paralympijského výboru může 

Norská fotbalová asociace navrhnout potřebné úpravy, které nabývají platnosti 

okamžikem jejich uveřejnění. Posledním paragrafem tohoto oddílu je zánik fotbalového 

klubu LYN Fotball. Návrh musí být nejprve projednán na výroční schůzi a v platnost 

vejde pouze v případě souhlasu nadpoloviční většiny všech zúčastněných. Po ukončení 

sportovní činnosti připadne přebytek finančních prostředků jednotlivým týmům, je tedy 

rozdělen mezi členy klubu. Žádost o zánik klubu musí být zaslána na Norskou 

fotbalovou asociaci minimálně 14 dní před uspořádáním výroční schůze. Po schválení 

zrušení klubu zaniká také členství v Norském olympijském a paralympijském výboru 

(viz příloha XV). 
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7.2.2 Organizační struktura LYN Fotball 

 Organizační struktura klubu se podle stanov skládá ze čtyř základních orgánů. 

Jsou jimi členská schůze, výbor, předseda a vedení administrativy, kam spadá sekretář 

a sportovní úsek. Ten se dále dělí na oblast trenérů a vedoucích mužstev a na jednotlivé 

týmy. Týmy se rozdělují na 3 částí – úsek mládeže, dorostu a dospělých, kam patří 

pouze mužstvo „A“. Úsek mládeže a dorostu je rozdělen podle výše zmiňovaných 

věkových kategorií.  

 Obr. 3     Organizační struktura LYN Fotball 

 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle stanov LYN Fotball (2016)  
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7.3 Vybrané složky managementu v LYN Fotball 

7.3.1 Plánování 

 Plánování je důležitou složkou managementu. Bez kvalitního plánování se klub 

nemůže dále vyvíjet, nebo jen s velkými obtížemi. Z rozhovoru vyplývá, že klub 

nerozděluje své plány do žádných skupin a ani nejsou nijak písemně podložené. Vedení 

si jednoduše řekne, čeho chce dosáhnout, a v dalších letech se o to pokouší. Jednotlivé 

plány, které jsou pro klub aktuální, jsem se rozhodl pro přehlednost rozdělit na 

dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. 

 Předseda klubu se v rozhovoru zmínil, že plánují provést rekonstrukci hlavního 

fotbalového hřiště, na kterém se nachází umělý trávník (viz příloha XVI). Tento trávník 

je ovšem relativně starý a objevují se na něm určité nerovnosti a v některých místech se 

již koberec trhá. Druhé fotbalové hřiště je o poznání novější, avšak toto hřiště je bráno 

jen jako tréninkové, nebo zde hrají zápasy mládežnické týmy. Rekonstrukce zahrnuje 

nový podklad a kompletní výměnu travnatého koberce za nový. Vedení při té 

příležitosti plánuje vyměnit také střídačky a pořídit nové brankové konstrukce. 

Dlouhodobé cíle dále zahrnují udržení kladné bilance rozpočtu, aby mohly být ušetřené 

finanční prostředky použity na neočekávané výdaje. Posledním dlouhodobým cílem je 

nalezení dalšího sponzora, který s klubem bude spolupracovat dlouhodoběji, tedy podle 

smlouvy minimálně 3 a více let.  

 Do střednědobých cílů lze zařadit plán mužstva „A“ udržet se v aktuální hrané 

soutěži a v nejbližší době pomýšlet na postup výše. O to se klub snaží prostřednictvím 

výchovy svých hráčů a hledáním nových hráčů z jiných klubů. Do střednědobých cílů je 

dále zahrnut rozvoj hráčských dovedností. Tento plán se překrývá s dlouhodobými cíli, 

ale podle rozhovoru je pro klub nejdůležitější růst dovedností v posledních letech před 

vstupem do mužské kategorie. Proto je tento plán zařazen do kategorie střednědobých 

cílů. Patří sem také snaha udržet současnou aktivitu v oblasti organizování letních 

turnajů a spolupráci s fotbalovou akademií, která může klubu přivést nové kvalitní 

hráče. Tento cíl je spojován s rozvojem hráčské inteligence, která zahrnuje vedení hráčů 

ke správným mravním a etickým zásadám, tedy zásadám fair play. Cílem je také 

vytvářet dobré povědomí o klubu, tedy aby bylo všem jasné, o jaký klub se jedná, jaké 

jsou klubové barvy, kde se areál nachází apod. Angažovanost lidí v klubu je zřejmá 

každý den. Na hřištích se denně od rána do večera konají tréninkové jednotky různých 
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týmů včetně dívčích, dokonce i přes víkendy. Rodiče své potomky podporují v jejich 

sportovních snech a LYN Fotball se je snaží naplňovat.  

 Do oblasti krátkodobých cílů je zařazeno rozšiřování členské základny a hledání 

potenciálních sponzorů. Protože se jedná o neziskovou organizaci, členská základna je 

pro chod klubu velice důležitá. Odvíjí se od ní velikost nejen vybraných členských 

příspěvků, ale také výše finančního dotace od fotbalové asociace. Podle informací 

z rozhovoru se nedaří rozšiřovat členskou základnu podle původních představ. Ačkoliv 

klub zaznamenává každoroční nárůst členů, podle vedení to není dostačující. Se 

sponzory dochází zejména ke krátkodobé spolupráci, kdy klub dostává jednorázové 

příspěvky od firem, které by rády investovaly své finanční prostředky na rozvoj klubu. 

Tento plán je každoročně naplňován, ale klub doufá, že mezi těmito sponzory najde 

dlouhodobého partnera. 

7.3.2 Personální rozvaha 

 Výbor klubu se skládá ze šesti členů, kteří mají odlišné funkce. Činovníci jsou 

voleni na členské schůzi a mezi sebou určí pracovníky na jednotlivé pozice. Ze členů 

výboru se volí předseda, účetní, sekretář, osoba odpovědná za dobrovolníky a dvě osoby 

zabývající se oblastí marketingu a sponzoringu. Nejdůležitější funkci má předseda, 

který dohlíží na chod celého klubu. Zabývá se sportovní činností a ve spolupráci 

s účetním kontroluje i hospodaření klubu. Předseda po konzultaci s ostatními členy 

výboru navrhuje změny týkající se klubu, například schvaluje výběr potenciálních 

sponzorů aj. Tato osoba jako jediná v klubu pobírá měsíční plat, a to z důvodu 

vytíženosti pracovní pozice, kdy je v klubové kanceláři 3 dny v týdnu vždy od 

9:00 do 17:00 hodin. Finanční odměna je ve výši 10 000,- NOK, což na místní 

poměry nepředstavuje vysokou částku, protože průměrný měsíční plat v Norsku činí 

42 300,-NOK. Na druhou stranu je předseda alespoň částečně finančně ohodnocen. 

Účetní má na starost veškeré účetnictví klubu, je odpovědný za placení veškerých účtů 

a vedení zjednodušeného účetnictví. Zodpovídá se předsedovi a poskytuje mu stručný 

přehled o tom, na co byly finanční prostředky použity apod. Ve výboru působí také 

sekretář klubu, který má na starost veškerou administrativu. Jedná se o vyplňování 

předzápasových formulářů, vyřizování záležitostí na fotbalové asociaci, jednání 

s ostatními kluby o přestupu či hostování hráčů, vyplňování žádostí o granty a dotace od 

fotbalové asociace aj. Také sekretář se zodpovídá předsedovi klubu, se kterým se 
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domlouvá na kupní ceně hráčů nebo na způsobu podávání žádostí o grant. O oblast 

marketingu a sponzoringu se zde starají dvě osoby. Tyto osoby navzájem spolupracují 

a dohlíží na veškeré nástroje vlastní propagace, jako je například aktualizace webových 

stránek, péče o účty na Facebooku, Twitteru, YouTube či Instagramu. Vytvářejí nové 

způsoby propagace klubu a navrhují design klubového časopisu a  pozvánek na akce 

konané v areálu LYN Fotball. Ve spolupráci s předsedou se snaží hledat nové 

potenciální sponzory, ať už pro jednorázovou spolupráci či dlouhodobě. Poslední 

činovník obstarává oblast dobrovolnictví. Podle mého názoru je tato práce velice 

důležitá, protože dle informací vycházejících z rozhovoru se tato osoba stará o výběr 

dobrovolníků na dané pozice. Je prvním člověkem, který schvaluje přijetí nových 

trenérů, vedoucích mužstev a dalších pracovníků. Následně postupují zájemci 

k předsedovi klubu, který je musí také schválit, a teprve poté se mohou zapojit do 

činnosti klubu. Dalším úkolem tohoto funkcionáře je zajišťovat pořadatelskou službu na 

mistrovská utkání mužstva „A“. Jedná se hlavně o podavače míčů kolem fotbalového 

hřiště a výběr osob probíhá pouze v okruhu vlastních členů a převážně z mládežnických 

týmů, díky čemuž mají žáci příležitost být přítomni na velkém fotbalovém zápase. 

 Poslední zmiňovaná pozice je důležitá zejména proto, že fotbalový klub je 

vedený jako nezisková organizace. To znamená, že všechny osoby jsou dobrovolníci 

a vykonávají svou práci pouze ve svém volném čase a zadarmo. Jedině předseda klubu 

je za svou práci částečně odměněn, ale podle jeho slov tato finanční částka nestačí ani 

na zaplacení nájmu. Má tedy vedle této činnosti další pracovní poměr, stejně jako 

ostatní členové. Jak je uvedeno v kapitole 3.2.3, dobrovolnická činnost je ve 

skandinávských zemích na vysoké úrovni. V Norsku většina obyvatel dobrovolnictví 

přímo vyhledává. Norové jsou dokonce ochotni vzít si dovolenou z práce kvůli 

krátkodobému dobrovolnictví například na týdenní sportovní akci. Díky tomu není 

problém najít nové pracovníky a dokonce si je vedení může vybírat prostřednictvím 

pohovorů. Tato situace představuje pro neziskové organizace velký přínos, protože klub 

může bez problémů obsadit všechny potřebné pozice a ostatní členové se mohou naplno 

věnovat pouze svým úkolům.  

 Komunikace v klubu je podle všeho na dobré úrovni. Nejčastěji probíhá 

telefonicky, elektronicky či ústně přímo v areálu klubu. V Norsku je ke komunikaci také 

velice rozšířené používání sociálních sít, proto vedení občas využívá i Facebook či 

Twitter. Výbor se schází vždy první středu v měsíci. Tyto termíny jsou stanovovány 

vždy před novou sezónou, aby bylo zajištěno, že se všichni členové výboru budou moci 



86 

 

dostavit. V případě potřeby se uskuteční více schůzí, které svolává buď předseda bez 

dodatečného souhlasu ostatních členů, nebo ostatními členové výboru s nadpolovičním 

souhlasem ostatních členů.  

 Jak již bylo zmíněno, všechny osoby jsou zodpovědné předsedovi, který 

rozděluje jednotlivé úkoly a řídí činnost klubu. Podle předsedy jsou v současnosti 

všechny potřebné pozice obsazeny a není důvod vyhledávat novou pracovní sílu.   

7.4 Struktura financování v LYN Fotball 

7.4.1 Příjmy klubu LYN Fotball 

 Klub se poučil ze svých chyb, které nakonec vedly k již zmiňovanému bankrotu, 

a začal spoléhat na více zdrojů příjmů, ne pouze na hlavního sponzora. V dnešní době je 

LYN Fotball nezisková organizace, z čehož vyplývá, že nemusí mít stabilní příjmy 

a musí hledat finanční prostředky ve svém okolí. Jako většina neziskových organizací 

rozděluje příjmy na veřejné a soukromé. Ve veřejných zdrojích figurují granty a dotace 

od státních institucí, jako je národní fotbalová asociace Norges Fotballforbund. Do 

vlastních zdrojů patří zejména členské příspěvky, sponzoring a jiná hospodářská 

činnost.  

 Podle informací získaných z rozhovoru klub rozděluje příjmy do několika 

položek. Předseda poskytl zjednodušenou formu vedení příjmů, kterou jsem následně 

upravil a rozdělil do šesti základních příjmových skupin: 

a) sponzoring,  

b) členské příspěvky,  

c) granty a dotace od fotbalové asociace,  

d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,  

e) ostatní příjmy (parkoviště, turnaje, suvenýry apod.),  

f) pronájem fotbalového areálu.  

 Největší podíl na příjmech mají členské příspěvky a granty a dotace od fotbalové 

asociace. Členské příspěvky tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů, který dosahuje 

vysoké částky díky velkému počtu členů. Platí se půlročně, vždy před začátkem sezóny. 

Dokud hráč příspěvek nezaplatí, nemůže nastoupit do mistrovských zápasů. Pouze 

mužstvo „A“ je od placení členských příspěvků osvobozeno. Výbor klubu naopak před 

několika lety rozhodl, že mužstvo „A“ bude za své výkony finančně odměňováno. 

Nakonec bylo dohodnuto, že tato odměna bude formou osvobození od členských 
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příspěvků. Ostatní členové klubu platí členský příspěvek 2 000,- NOK ročně a trenéři 

a funkcionáři platí 1 000,- NOK ročně.  

 Dalším důležitým příjmem jsou dotace a granty od fotbalové asociace, která 

klubu poskytuje finanční prostředky na předem stanovený účel. O tyto prostředky musí 

klub žádat opakovaně každý rok a nikdy se neví, jaký finanční obnos klub 

dostane. Většinou se částka odvíjí od celkového počtu členů, postavení mužstva „A“ 

v mistrovské soutěži a také podle dosažených výsledků z minulých let. Nemusí se vždy 

jednat o finanční částku, jsou i situace, kdy klub získá materiální podporu.  

 Relativně stabilní příjem plyne ze sponzoringu, jehož výše je každý rok 

obdobná. V porovnání s členskými příspěvky či dotacemi a granty je o poznání nižší, 

ale vzhledem ke konkurenci, jaká v Oslu panuje, je výše těchto příjmů na dobré úrovni.  

 Mezi další příjmy klubu patří například příjmy z parkoviště, kde má vedení 

s provozovatelem parkoviště dohodu na dobu neurčitou, že v době mistrovských utkání 

budou příjmy z parkoviště rozděleny mezi klub a provozovatele. Dále má klub příjmy 

z pořádání turnajů pro mládežnické a dorostenecké týmy. Nejnižší položku v této oblasti 

představuje prodej suvenýrů, zejména klubových šál a přívěsků. 

 Dalším druhem příjmů je pronájem fotbalového areálu, zejména fotbalového 

hřiště. Díky umělému povrchu je zde možné trénovat celoročně a hřiště tak využívají ke 

svým tréninkům například kluby amerického fotbalu či lakrosu.  

 Poslední příjem, který nese název „příjmy z vlastní hospodářské činnosti“ je 

poněkud specifický. Zahrnuje příjmy týkající se pouze fotbalové akademie LYN. To 

znamená, že sem spadají členské příspěvky od členů akademie, finanční podpora od 

sponzorů akademie apod.   

 V níže uvedených grafech 5 a 6 je možné vidět výši jednotlivých příjmů za rok 

2013 a 2014. Příjmy jsou rozděleny do zmíněných skupin a pro lepší srovnání jsou 

přepočteny na Kč. Určitý pokles příjmů zaznamenala položka „sponzoring“ a příjmy 

z vlastní hospodářské činnosti se dokonce snížily téměř o polovinu. Naopak nejvíce se 

díky rostoucí členské základně zvýšily členské příspěvky. Granty a dotace z fotbalové 

asociace zaznamenaly také nárůst. 
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 Graf 5     Přehled příjmů v LYN Fotball za rok 2013 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací získaných od účetního klubu (2016) 

 

 Graf 6     Přehled příjmů v LYN Fotball za rok 2014 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací získaných od účetního klubu (2016) 
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7.4.2 Výdaje klubu LYN Fotball  

 Výdaje LYN Fotball se každoročně pohybují na podobné úrovni, ale 

v posledních letech klub zaznamenává jejich mírný nárůst. Ten je však pokryt 

zvyšujícími se příjmy. Klub rozlišuje 6 základních výdajových položek – náklady na 

provoz budovy, náklady na údržbu hřiště, náklady na přípravu, rozhodčí, ostatní služby 

a ostatní náklady. Největší položku představují „náklady na přípravu“. Zahrnují výdaje 

spojené s kvalitní fotbalovou přípravou, tedy letní i zimní soustředění, nákup 

sportovního vybavení, sportovních oděvů apod., a také poplatky za účast na turnajích 

pořádaných jinými kluby, dopravu mužstva „A“ na zápasy hrané na hřišti soupeře. 

Spadají sem také náklady na nákup nových hráčů, až už se jedná o přestup, nebo pouze 

o hostování na dobu určitou.  

 Druhým největším výdajem jsou náklady na údržbu hřiště. Přestože mají obě 

hřiště umělý povrch, jejich údržba je drahá. Patří sem také náklady na osvětlení, které 

představují vysokou částku zvláště v zimních měsících, kdy slunce v Oslu zapadá kolem 

třetí hodiny odpoledne. V zimě se z fotbalových ploch také často odklízí sníh, třeba 

i třikrát denně.  

 Poslední výraznou položkou jsou náklady na provoz budovy. Jedná se zejména 

o vodu a elektrický proud, kterým se v Norsku topí, ohřívá voda apod. Také je zvykem 

nechat svítit venkovní osvětlení přes noc, což náklady zvyšuje.  

 Poslední tři oblasti výdajů jsou ve srovnání s prvními třemi zanedbatelné. 

Rozhodčím se podobně jako v České republice vyplácí v každé soutěži jiná finanční 

odměna, která se odvíjí také od věku hráčů. LYN Fotball má všechny věkové kategorie, 

takže platí různé částky. U mužstva „A“ a dorostenců „A“ se kromě hlavního 

rozhodčího platí také dva pomezní, protože tyto týmy hrají vyšší soutěž.  

 Do položky ostatní služby patří výdaje vynaložené na školení trenérů a také 

funkcionářů, kteří se učí, jak registrovat nové hráče, jak postupovat při vyplňování 

různých žádostí apod. Jsou zde zahrnuty také náklady na vlastní propagaci, která bude 

podrobněji rozebrána v kapitole 7.6. Poslední položku ve výdajích zaujímají ostatní 

náklady, kam klub zahrnuje veškeré administrativní poplatky, tedy registraci hráčů, 

poplatky za přihlášení do mistrovských soutěží, nákup drobného materiálu potřebného 

k údržbě fotbalového hřiště, hygienické pomůcky, zahradní nářadí aj.  

 V grafech 7 a 8 je zobrazen přehled výdajů fotbalového klubu LYN Fotball 

přepočtených na Kč. Náklady za rok 2014 se zvýšily u většiny položek, kromě ostatních 
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nákladů, které se snížily o necelých 30 000,- Kč. Podobné jsou náklady na provoz 

budovy, stejně tak náklady na rozhodčí. Větší nárůst zaznamenávají položky na údržbu 

hřiště a náklady na přípravu, které v součtu vzrostly o více než 200 000,- Kč. 

 

 Graf 7     Přehled výdajů v LYN Fotball za rok 2013 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací získaných od účetního klubu (2016) 
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 Graf 8     Přehled výdajů v LYN Fotball za rok 2014 

 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací získaných od účetního klubu (2016) 

7.5 Využití sponzoringu v LYN Fotball 

 Přestože se jedná o neziskovou organizaci, sponzoring je zde na stabilní úrovni. 

To je zřejmě způsobeno zkušenostmi, které klub získal ještě před vyhlášením bankrotu. 

Ačkoliv příjmy ze sponzoringu nedosahují takové výše jako např. členské příspěvky, 

díky stálým sponzorům jsou příjmy relativně stabilní. Přesto se klub snaží neustále 

vyhledávat nové potenciální partnery, kteří by poskytli jakýkoli příspěvek. Tímto se 

chce vedení vyhnout situaci z roku 2003, kdy měl klub pouze jednoho sponzora a po 

jeho vypovězení zbankrotoval. Kvůli bankrotu také nastává situace, že potenciální 

sponzoři nemají o klub takový zájem, jaký by zasloužil. Jednak proto, že klub nyní hraje 

relativně nižší fotbalovou soutěž, a také mají firmy strach, aby se situace neopakovala. 

Potenciální partneři si spíše vyberou prvoligové týmy, které jsou pro ně zajímavější. 

Dalším důvodem je velký počet fotbalových klubů – Oslo má 500 000 obyvatel a téměř 

300 oddílů. Tak velký počet klubů znamená pro LYN Fotball velkou konkurenci jak 

v soutěži, tak při hledání sponzorů. 
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ně jednodušší poskytnout materiál v podobě sportovního vybavení, oděvů či náčiní. Tím 

si firma zajistí propagaci své značky a navíc nehrozí, že klub stejné vybavení pořídí 

u konkurence. Jak již bylo několikrát zmíněno, příspěvky organizací se dělí na účelové 

a neúčelové. Účelové příspěvky většinou poskytují státní firmy, které vyžadují doložení 

o využití prostředků na předem stanovené účely. Neúčelové příspěvky poskytují 

zejména soukromé firmy a podnikatelé. Klub je využívá především na podporu 

jednotlivých týmů a k pokrytí neočekávaných finančních nákladů. LYN Fotball 

neúčelové příspěvky nejčastěji využívá k: 

1. nákupu sportovních oděvů, 

2. nákupu sportovního vybavení, 

3. krytí neočekávaných finančních výdajů týkajících se klubu. 

 LYN Fotball podporuje hned několik firem. Mezi firmy, které poskytují 

jednorázové sponzorské příspěvky, patří například „DNB“ financial services group, 

„Otto Treider“ Private gimnas, „Bjørknes” Private school, „Nydalen VGS“, „Nemus“ 

Ullevaal stadion a „EGON“ restaurace. Materiál v podobě sportovního vybavení 

a sportovních oděvů a dresů dodávají firmy jako „G MAX“ sport a „HUMMEL“ sport, 

který s klubem spolupracuje dlouhodobě. Také firma „Visma“ poskytuje klubu finanční 

příspěvek pravidelně.  

 Dlouhodobé partnerství zaručuje smlouva, která se vždy podepisuje na 3 roky 

s možností prodloužení až na 10 let, čímž si klub zajistí pravidelný přísun finančních 

prostředků. V současné době funguje tato spolupráce pouze se dvěma firmami, i když se 

klub neustále snaží vyhledávat nové dlouhodobé sponzory. Firmy ale dávají spíše 

přednost populárnějším sportům, kterými jsou biatlon, běžecké lyžování a další zimní 

sporty. Vedení oslovuje potenciální partnery především prostřednictvím svých členů 

a současných sponzorů. 

 LYN Fotball nemá protislužby striktně rozdělené, sponzor si v podstatě sám 

určí, kde chce mít zobrazenou reklamu či logo. Klub přijímá různé druhy sponzorských 

příspěvků a jako protislužbu nabízí zveřejnění banneru kolem fotbalových hřišť či na 

oplocení areálu a zobrazení reklamy či loga na dresech týmu, který si sponzor sám 

zvolí. Náklady na výrobu banneru či potisk dresů jednotlivých týmů hradí vždy 

sponzor, proto si sám může zvolit velikost banneru kolem hřiště či areálu. Umístění 

reklamy na dresu závisí na velikosti loga a dostupnosti. Samozřejmostí je prezentace 

sponzora na webových stránkách klubu včetně možnosti přesměrování jeho webové 

stránky. Loga sponzorů se také objevují v klubovém časopisu, který vychází jednou 
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měsíčně. V následující tabulce 7 je zobrazena výše finančních prostředků, kterou klub 

požaduje za vyvěšení banneru v určité velikosti. Pro ostatní protislužby mi bohužel tyto 

informace nebyly poskytnuty. 

 

 Tabulka 7 Ceny za banner v různých velikostech v LYN Fotball  

Popis Velikost (délka/šířka) Cena za rok 

Banner pro sponzory umístěný 

kolem fotbalového hřiště 

či areálu LYN Fotball 

5 m x 1 m 8 000,- NOK 

10 m x 1 m 15 000,- NOK 

15 m x 1 m 22 000,- NOK 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací získaných z webových stránek klubu (2016) 

  

 Tabulka 8 pro přehlednost zobrazuje jednotlivé protislužby včetně popisu 

a jejich úlohy. Lze konstatovat, že klub sponzorům neposkytuje příliš mnoho 

protislužeb, protože nabídka obsahuje pouze 4 možnosti. Tato skutečnost může být 

jednou z příčin, proč klub nemůže nalézt nové dlouhodobé sponzory, protože jim 

nemůže nabídnout nic nového či exkluzivního. 

 

 Tabulka 8 Shrnutí protislužeb nabízených v LYN Fotball 

Druh protislužby Popis Hlavní úloha protislužby 

Reklama na banneru či 

mantinelu 

Umístění banneru či 

mantinelu kolem obou 

fotbalových hřišť nebo na 

oplocení areálu. 

Upozornění či připomenutí 

značky firmy potenciálním 

zákazníkům. Vždy při vstupu 

do areálu. 

Reklama či logo na 

dresech a jiných oděvech 

jednotlivých týmů 

Zobrazení loga či reklamy na 

dresech od nejmenších týmů 

po hlavní mužstvo „A“. Logo 

je umístěno na dresech, 

oděvech, náčiní apod. 

Upozornění či připomenutí 

značky firmy potenciálním 

zákazníkům. Vždy při 

fotbalových utkáních daného 

týmu. 

Logo umístěné na 

webových stránkách klubu 

Prezentace loga firmy na 

webových stránkách klubu, 

po kliknutí na logo 

automatické přesměrování na 

webové stránky firmy. 

Seznámit nebo upozornit 

potenciálního zákazníka 

s logem firmy. Vždy při 

vstupu na webové stránky 

klubu.  

Logo umístěné do 

klubového časopisu 

Vložení loga do klubového 

časopisu, který vychází 

jednou měsíčně. 

Seznámit nebo upozornit 

potenciálního zákazníka 

s logem firmy. Vždy při 

otevření klubového časopisu.  

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací z rozhovoru (2016) 
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7.6 Využití marketingu v LYN Fotball 

 Tato část se zabývá nástroji vlastní propagace, které LYN Fotball používá ke 

zviditelnění své značky. Jedním ze základních nástrojů je webová prezentace klubu (viz 

příloha XVII). Tyto stránky jsou pouze v norštině, proto bylo obtížné je podrobně 

rozebrat. K jejich aktualizaci dochází vždy v pondělí po odehrání všech soutěžních 

utkání a mimo sezónu se stránky aktualizují jednou za 14 dní. Nachází se zde všechny 

důležité informace. Na úvodní stránce lze najít aktuální informace o dění v klubu, 

tj. výsledky jednotlivých týmů, změny, které se v klubu dějí aj. Každý tým zde má svou 

záložku, kde je zobrazena soupiska, týmová fotografie, fotoalbum z různých týmových 

akcí jako soustředění, turnaje apod. a kontakty na trenéra a vedoucího mužstva. V další 

záložce jsou popsáni členové výboru s fotografiemi a kontakty. Dále jsou zde kalendáře 

jednotlivých akcí konaných v areálu klubu. Stránky obsahují také záložku s účetnictvím, 

kde najdeme přehled příjmů a výdajů za poslední rok. Přístup je ale chráněn heslem. 

Jsou zde zobrazena také již zmiňovaná loga jednotlivých sponzorů s možností 

automatického přesměrování na jejich webové stránky. Webová prezentace odkazuje 

také na klubové facebookové stránky, Twitter, YouTube či Instagram.  

 Dalším nástrojem vlastní propagace jsou sociální sítě. V této oblasti je klub na 

vysoké úrovni, protože se snaží komunikovat nástroji, které jsou v současnosti 

nejvyužívanější. Jak již bylo zmíněno, klub využívá jak Facebook a Twitter, tak 

i YouTube či Instagram. Facebook a Twitter (viz přílohy XVIII a XIX) mají obdobnou 

úlohu. O tyto účty se starají funkcionáři klubu, ale samozřejmě sem mají přístup všichni 

členové. Jsou zde zobrazovány fotografie z mistrovských zápasů, turnajů a dalších akcí. 

Klub také zveřejňuje pozvánky na události, které se konají v areálu LYN Fotball. 

Facebook a Twitter slouží i jako fórum pro hráče a trenéry a do konverzace se mohou 

zapojit i fanoušci. Účet na YouTube (viz příloha XX) slouží zejména k propagaci 

kvality tréninkové jednotky v jednotlivých týmech. Je zde velké množství videí 

z tréninků různých věkových kategorií. Posledním účtem je Instagram (viz příloha 

XXI), na kterém klub zveřejňuje fotografie z pořádaných akcí. Tyto prostředky vlastní 

propagace jsou pravděpodobně nejúčinnější.  

Dalším nástrojem je klubový časopis (viz příloha XXII), který je vydáván 

jednou měsíčně. Nalezneme zde aktuální informace o dění v klubu a z mistrovských 

soutěží, především výsledky, tabulky, rozhovory a komentáře k zápasům. Dále 

rozhovory s hráči, trenéry a jinými funkcionáři a jsou zde také zobrazena loga 
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sponzorujících firem. Časopis je financován z vlastních zdrojů klubu a představuje 

relativně vysoké náklady. Klub se situaci snaží vyřešit získáním dlouhodobého 

sponzora, který by publikaci časopisu financoval. V současnosti se náklady na tisk 

snižují jednorázovými příspěvky od různých sponzorů, které klub sám vyhledává.  

 LYN Fotball k vlastní propagaci také používá informační tabuli, která je 

umístěná před hlavní budovou klubu. Na této tabuli jsou informace o domácích 

zápasech a sportovních událostech konaných v areálu klubu. V dolní části informační 

tabule jsou zobrazena loga jednotlivých sponzorů. 

Posledním nástrojem vlastní propagace je organizace různých turnajů, které se 

konají poměrně často, trvají vždy celý víkend a jsou určeny pro různé věkové kategorie 

od přípravky až po dorost. Největší turnaj se pořádá pro přípravky, protože tito žáci 

hrají na 1/4 fotbalového hřiště, což znamená, že na obou hřištích se současně může hrát 

až 8 zápasů. Pravidelně se účastní oddíly z Osla a okolí a celkem se zde schází 16 

fotbalových týmů. Tyto turnaje jsou u mládeže velice oblíbené, takže je vedení využívá 

k propagaci klubu. Zpravidla jsou financovány jednorázovým příspěvkem sponzora 

a každý tým také platí startovací poplatek, ze kterého se nakupují ceny vítězům apod. 

Turnaje pro hráče od 10 do 19 let se hrají na celém fotbalovém hřišti, takže počet týmů 

je daleko nižší než u přípravek. Obvykle se účastní 8-10 týmů, hraje každý s každým 

a zápas trvá 2 x 25 minut.  

 O propagaci se stará úsek „vedení administrativy“, který určí odpovědné osoby. 

Obvykle se jedná o 2 funkcionáře, kteří spolupracují. Za své výsledky zodpovídají 

oblasti vedení administrativy, které je odpovědné výboru. Tyto dvě osoby plánují výše 

zmíněné turnaje a organizují časový harmonogram za účasti trenérů a vedoucích 

mužstev. Mají na starost také péči o současné sponzory a řeší jejich požadavky apod. 

Vyhledávat také nové potenciální sponzory a v neposlední řadě aktualizují webové 

stránky a účty na sociálních sítích. 

 Tabulka 9 zobrazuje jednotlivé složky vlastní propagace se stručným popisem 

a možnostmi dalšího využití. 
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Tabulka 9 Nástroje vlastní propagace LYN Fotball 

Druh reklamy Popis Další využití 

Webové stránky 

Vlastní webové stránky 

s aktuálními informacemi, 

výsledky aj. Pozvánky na akce 

pořádané klubem.  

Odkazy na současné 

sponzory fotbalového klubu. 

Sociální sítě 

Účet na Facebooku, Twitteru, 

YouTube a Instagramu. 

Výsledky, aktuality a pozvánky 

na utkání. 

Možnost nahrát videa ze 

zápasů či tréninků. 

Časopis 
Časopis vydávaný klubem, 

vychází jednou měsíčně. 

Aktuální informace. 

Prezentace současných 

sponzorů. 

Informační tabule 

Nenásilná forma propagace, 

informuje pouze o domácích 

zápasech.  

Možnost vyvěšení sponzorů. 

Pořádání turnajů 

Reprezentace klubu v rámci 

turnaje. Možnost srovnat síly 

s jinými týmy.  

Propagace klubu na 

diplomech, pohárech apod. 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací získaných z rozhovoru (2016) 

7.7 SWOT analýza LYN Fotball 

 Předseda klubu pan Kjetil Rist, s nímž probíhal rozhovor, poskytl potřebné 

informace, které byly následně podrobně rozebrány. Na základě těchto údajů byla 

vytvořena SWOT analýza, která tyto poznatky podrobně shrnuje a vysvětluje.   

7.7.1 Silné stránky LYN Fotball 

a) Vícezdrojové financování 

b) Široká členská základna 

c) Kvalitně vypracované stanovy klubu 

d) Dlouholetá tradice  

e) Dostatečné množství zainteresovaných osob 

f) Pevné zázemí klubu 

 

a) Vícezdrojové financování 

 Vedení se při financování klubu může spolehnout na více než jeden zdroj 

příjmů. To je v dnešní době pro kvalitní chod organizace velice důležité. Do klubu 
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proudí stabilní finanční prostředky z fotbalové asociace a od dvou dlouhodobých 

sponzorů a vedení může spoléhat také na členské příspěvky. Výše finančních částek se 

každý rok liší, ale v souhrnu dosahuje potřebné úrovně (viz grafy 5 a 6). 

 

b) Široká členská základna 

 Klub se může opřít o svou členskou základnu, kterou se neustále snaží rozšiřovat 

prostřednictvím náborů. Snaží se pracovat s mládežnickými týmy na profesionální 

úrovni a vytrénovat budoucí profesionální hráče. Růst klubu mj. závisí na počtu členů, 

proto je v jeho zájmu, aby v rozšiřování členské základny pokračoval. Aktuální stav 

členské základny byl popsán v kapitole 7.1 (viz tabulka 6). 

 

c) Kvalitně vypracované stanovy klubu 

 Stanovy LYN Fotball jsou velice obsáhlé a detailně zpracované, čímž si klub 

zajišťuje ochranu svých práv. Těžko lze nalézt situace, jejichž řešení by ve stanovách 

nebylo uvedeno. Stanovy jsou na 12 stranách rozdělené do 5 základních kategorií, které 

jsou následně dělené paragrafy (viz příloha XV). 

 

d) Dlouholetá tradice 

 Díky dlouholeté tradici si klub vypracoval určitou image v očích svých fanoušků 

a dokonce i u soupeřů. Letos LYN Fotball slaví 120 let od svého založení a i přes 

finanční bankrot si klub zachoval svou hrdost a ukazuje svou sílu a odhodlání v podobě 

snahy vypracovat se zpět na výsluní.  

 

e) Dostatečné množství zainteresovaných osob 

 Norsko je zemí se silnou tradicí dobrovolnictví, kterou v Evropě běžně 

nenajdeme. Lidé se sami hlásí, aby mohli být dobrovolníky na jakékoli akci či 

k dlouhodobé spolupráci. Tuto skutečnost využívá klub ve svůj prospěch, takže má 

dostatek pracovních sil a dokonce si z uchazečů může vybírat. 

 

f) Pevné zázemí klubu 

 Zázemí klubu se nachází na kraji hlavního města Osla, kde byl dostatek prostoru 

k vybudování dvou fotbalových ploch s optimální velikostí a umělým povrchem. Tento 

povrch zajišťuje klubu možnost trénovat celoročně bez ohledu na počasí. V okolí klubu 

je stále dostatečný prostor, takže pokud bude třeba, je možné i případné rozšíření areálu. 
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7.7.2 Slabé stránky LYN Fotball 

a) Chybí ucelený koncept strategického plánování klubu 

b) Dokumenty nejsou dostupné na webových stránkách 

c) Nízká úroveň nabízených protislužeb 

d) Nedostatek sponzorů 

e) Vysoké provozní náklady 

 

a) Chybí ucelený koncept strategického plánování klubu 

 Je poněkud zarážející, že vedení nemá žádný ucelený koncept dlouhodobých, 

střednědobých, ani krátkodobých cílů. Předseda dlouho přemýšlel, než popsal 

strategické plány klubu. Neexistuje ani žádný dokument, který by byl zaměřen pouze na 

plánování. Vedení se této oblasti příliš nevěnuje, což může být zásadní problém. 

S uceleným konceptem strategického plánování by se klub mohl rozvíjet rychleji.  

 

b) Dokumenty nejsou dostupné na webových stránkách 

 Na webových stránkách klubu nejsou zveřejněny základní dokumenty klubu, 

jako jsou například stanovy, výroční zprávy z členské schůze či ze zasedání výboru. 

Dále zde postrádám také statistiky zabývající se klubem LYN Fotball. 

 

c) Nízká úroveň nabízených protislužeb 

 Klub sponzorům nabízí pouze 4 základní protislužby, což je dle mého názoru 

nedostatečné. Rozšíření nabídky adekvátních protihodnot by mohlo vést k nárůstu 

zájmu potenciálních sponzorů. 

 

d) Nedostatek sponzorů 

 Nedostatek sponzorů navazuje na předchozí bod. LYN Fotball má dva stabilní 

sponzory, kteří s klubem na základě smlouvy dlouhodobě spolupracují. Ostatní partneři 

jsou pouze krátkodobí a poskytují jednorázový příspěvek. Nedostatek dlouhodobých 

sponzorů může být mj. způsoben zmiňovanou malou nabídkou protislužeb.  

 

e) Vysoké provozní náklady 

 Za slabou stránku klubu lze považovat také vysoké provozní náklady, zejména 

za elektřinu. Vedení podle zvyklostí Norů elektřinou nešetří, takže jsou fotbalové 
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plochy mnohdy osvětleny od ranních hodin až do noci i za slunečného počasí v letních 

měsících. To se samozřejmě projevuje na výši celkových provozních nákladů.  

7.7.3 Příležitosti LYN Fotball 

a) Větší spolupráce s městem Oslo 

b) Životní styl 

c) Zvýšení popularity sportu 

d) Vyšší kupní síla obyvatel 

 

a) Větší spolupráce s městem Oslo 

 Spolupráce s městem Oslo není příliš výrazná, i když klubu může přinést mnoho 

výhod v podobě dalších finančních či materiálních zdrojů. Město může klub podporovat 

buď jako sponzor, nebo mu poskytnou grant. Další možností může být pronájem 

městského stadiónu za symbolickou částku či úplně zdarma aj.  

 

b) Životní styl 

 V dnešní hektické době jsou lidé rádi, když se mohou nějakým způsobem 

odreagovat. V Norsku se lidé po práci věnují zejména sportu v přírodě, kde přijdou na 

jiné myšlenky a načerpají nové síly do dalšího dne. Díky takovému životnímu stylu 

může klub stále získávat nové členy a neustálý nábor nových členů povede ke 

zvyšování členské základny.  

 

c) Zvýšení popularity sportu 

 V Norsku jsou nejpopulárnější zimní sporty a většina lidí je také provozuje. 

Obliba fotbalu ale v posledních letech zaznamenává nárůst, a to zejména díky velkému 

zájmu dívek. Této situace by měl klub využít a svoje dívčí týmy ještě více rozšířit.  

 

d) Vyšší kupní síla obyvatel 

 Vyšší kupní síla obyvatel znamená, že si lidé mohou dovolit kupovat věci, které 

jinak nemohli. Mohou dopřát něco navíc nejen sobě, ale i svým dětem, a protože fotbal 

není tak finančně náročný, je pro ně tato možnost atraktivní.  
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7.7.4 Hrozby LYN Fotball 

a) Konkurenční prostředí 

b) Ekonomická situace 

c) Snížení zájmu dobrovolníků 

d) Ztráta klíčových sponzorů 

 

a) Konkurenční prostředí 

 Klub rozlišuje dva typy konkurenčního prostředí. Prvním jsou ostatní fotbalové 

kluby, které se v blízkosti LYN Fotball nacházejí a mohou být pro potenciální zájemce 

atraktivnější. Druhým typem konkurence jsou jiné pohybové aktivity, zejména zimní 

sporty, které jsou v Norsku nejpopulárnější.  

 

b) Ekonomická situace 

 Samotná existence klubu může být také ohrožena zhoršenou ekonomickou 

situací země. V době krize se může stát, že fotbalová asociace ani stát již nebudou 

poskytovat tak velké finanční prostředky, což klubu může přinést finanční problémy.  

 

c) Snížení zájmu dobrovolníků 

 Dalším potenciálním problémem, který by v klubu mohl nastat, je snížení zájmu 

dobrovolníků. Změna jejich preferencí by mohla vést ke snížení počtu zainteresovaných 

osob a klub by neměl dostatek činovníků na potřebné pozice.  

 

d) Ztráta klíčových sponzorů 

 Tato situace nastala před vyhlášením bankrotu v roce 2003. V té době měl klub 

pouze jednoho hlavního sponzora a ostatní příjmy byly zanedbatelné a nepokrývaly 

všechny nezbytné náklady. Vedení se z této situace poučilo a v současnosti se spoléhá 

také na další zdroje příjmů. I tak má klub pouze dva dlouhodobé sponzory. Ve srovnání 

s ostatními zdroji jsou tyto prostředky nižší, ale v případě jejich ztráty by se klub mohl 

dostat do dalších finančních problémů.  
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8 KOMPARACE ZKOUMANÝCH KLUBŮ 

 Následující část práce se zabývá srovnáváním obou fotbalových klubů, které 

jsou podrobně rozebrány v kapitolách 6 a 7. Komparace vychází z údajů poskytnutých 

funkcionáři klubů a ze zpracovaných SWOT analýz.  

 Na úvod jsou zobrazeny všeobecné informace o České republice a Norsku 

doplněné o základní údaje o klubech vycházející z popisné analýzy. V tabulce 10 jsou 

srovnány státy podle rozlohy, počtu obyvatel v zemi a hlavním městě, počtu 

fotbalových klubů v zemi aj. 

 

 Tabulka 10 Komparace obecných informací o státech 

Popis Česká republika Norsko 

Rozloha státu 79 000 km
2
  385 199 km

2 

Počet obyvatel 10,5 mil. 5 mil. 

Počet obyvatel v hlavním městě 1,2 mil. 604 313 

Založení fotbalové asociace 1901 1902 

Počet fotbalových klubů v zemi 4 148 1 933 

Počet členů v klubech v zemi 300 000 367 142 

Průměrný počet členů v klubu 72 189 

 Zdroj: Vlastní úprava dle informací dostupných z webových stránek (2016) 

 

 Z přehledu vyplývá, že státy mají relativně podobný počet registrovaných hráčů 

v různých klubech, ačkoli celkový počet obyvatel je v České republice dvojnásobný. Je 

tedy zřejmé, že v Norsku se věnuje fotbalu větší procento lidí než v České republice. 

Podstatný rozdíl je ovšem v počtu fotbalových klubů v zemi – zatímco v Norsku jich je 

1 933, počet klubů v České republice přesahuje 4 000. Díky tomu je patrný výrazný 

rozdíl v průměrném počtu registrovaných sportovců v klubu, který je v Norsku více než 

dvojnásobný. Tyto údaje jsou ovšem pouze orientační. (18 a 54) Počet členů v klubu 

LYN Fotball (482) je zhruba dvojnásobný než v SK Praga Vysočany (249), což 

odpovídá poměru průměrného počtu členů v klubu v obou zemích. Oproti průměrným 

hodnotám je počet členů v obou zkoumaných klubech vysoce nadprůměrný.   

 Dalšímu porovnání se věnuje tabulka 11, která vychází z provedených analýz. 

Srovnávány jsou informace získané z rozhorů a z poskytnutých materiálů jako stanovy 

apod. Vybrané položky v tabulce jsou následně podrobně vysvětleny. 
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 Tabulka 11 Srovnání vybraných manažerských činností 

Popis činnosti SK Praga Vysočany LYN Fotball 

Organizační struktura Funkcionální Funkcionální 

Počet funkcionářů Nedostatečný Dostatečný 

Úroveň pracovního nasazení Vysoká Střední 

Strategické plánování Ano Ne 

Způsob financování Vícezdrojové Vícezdrojové 

Hospodaření klubu Vyrovnaný rozpočet Vyrovnaný rozpočet 

Výše dotace Vysoká Střední 

Členské příspěvky Střední Vysoké 

Sponzoring Nízký Střední 

Nabízené protislužby Střední Střední 

Propagace Střední Nízká 

 Zdroj: Vlastní úprava dle popisné analýzy (2016) 

 

 V obou klubech je organizační struktura funkcionální, protože se jedná 

o nejčastější způsob organizace ve sportovních klubech. Počet funkcionářů je v klubu 

SK Praga Vysočany nedostatečný, zejména z důvodu, že tato činnost je rok od roku 

náročnější a vyžaduje více času, takže jsou pracovníci zahlceni množstvím úkolů. 

V LYN Fotball je sice jen o jednoho člena navíc, ale díky podpoře dobrovolnictví se 

funkcionáři mohou věnovat této činnosti více, tudíž potřebné úkoly zvládají.  Právě 

z důvodu nižšího počtu funkcionářů je třeba, aby činovníci v SK Praga Vysočany 

vykonávali svou činnost s větším pracovním nasazením než v LYN Fotball. Norský 

klub zaznamenává více zájemců o práci, proto si může mezi dobrovolníky vybírat. 

SK Praga Vysočany má stanoveny krátkodobé, střednědobě i dlouhodobé plány, které 

klub naplňuje (viz 29). LYN Fotball naopak nemá přesně určeny žádné z těchto cílů 

a předseda poskytl pouze obecné informace o klubových cílech.  

 Další oblastí ke srovnání je finanční stránka klubů. Obě organizace využívají 

vícezdrojové financování, což je prozřetelné. Kromě členských příspěvků kluby 

získávají také dotace a granty od státu a fotbalových asociací, využívají sponzorské 

příspěvky a věnují se také vlastní hospodářské činnosti. Vyrovnaný rozpočet v obou 

klubech je důkazem, že dokáží hospodařit s finančními prostředky. Vyrovnaný rozpočet 

je nutnou podmínkou pro ekonomickou stabilitu sportovní organizace. Výše dotace či 

grantu byla hodnocena ve srovnání s ostatními příjmy klubů. Zatímco v případě 

SK Praga Vysočany tvoří velkou část příjmů dotace a členské příspěvky, v LYN Fotball 
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je to naopak. Převládají příjmy z členských příspěvků a až poté následují příjmy 

z dotací a grantů. 

 Sponzorství je v SK Praga Vysočany na poměrně nízké úrovni, o čemž svědčí 

i podíl příjmů ze sponzoringu. Klub podporují pouze krátkodobí partneři, kteří 

poskytnou jednorázový příspěvek. Vedení proto musí neustále oslovovat nové firmy 

a podnikatele ve svém okolí. Ani LYN Fotball nemá dostatek sponzorů. Dlouhodobě 

spolupracuje jen se dvěma partnery a ostatní sponzoři podporují klub pouze 

jednorázově. Úroveň využití sponzorství byla hodnocena především z hlediska 

schopnosti získat dlouhodobé partnery než z hlediska podílu na příjmech klubu. Rozsah 

protislužeb je relativně srovnatelný. Oba kluby nabízejí reklamu na dresech, banneru či 

mantinelu, logo na webových stránkách a v klubovém časopise. SK Praga Vysočany 

k tomu ještě nabízí propůjčení fotbalového hřiště a restaurace. Naopak LYN Fotball má 

lépe propracovanou nabídku reklamy na bannerech, která se odvíjí podle jejich 

velikosti.  

 Vlastní propagace je důležitou součástí fungování sportovní organizace, proto se 

jí podrobně věnuje následující tabulka 12, která srovnává jednotlivé propagační 

nástroje. Zde se kluby také liší, ale společnými prvky jsou klubový časopis, webové 

stránky, sociální sítě, informační tabule a pořádání turnajů. Kromě těchto nástrojů 

využívá SK Praga Vysočany k propagaci ještě další časopisy vydávané Městskou částí 

Praha 9 a fotbalovým svazem. Klub distribuuje také informační letáky, ve kterých se 

objevují pozvánky na aktuální akce pořádané v areálu klubu či nábory nových členů. 

V LYN Fotball chybí také pronájem fotbalového hřiště, které napomáhá rozšiřovat 

povědomí o tomto klubu mezi širokou veřejností. Norský klub sice také pronajímá 

fotbalové hřiště k tréninkům amerického fotbalu či lakrosu, nepřemýšlí však o této 

službě jako o potenciální možnosti propagace.  
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 Tabulka 12 Srovnání nástrojů vlastní propagace klubů 

Nástroje vlastní 

propagace 

SK Praga Vysočany LYN Fotball 

ANO/NE Poznámka ANO/NE Poznámka 

Klubový časopis ANO 
1x za 14 dní 

v průběhu sezóny 
ANO 1x za měsíc 

Časopis vydávaný jinou 

organizací čí městem 
ANO - NE - 

Webové stránky ANO 

Aktualizace 

jednou týdně 

v průběhu sezóny 

ANO 

Aktualizace 

jednou týdně 

v průběhu 

sezóny, mimo 

sezónu 1x za 14 

dní 

Sociální sítě ANO Pouze Facebook ANO 

Facebook, 

Twitter, 

YouTube, 

Instagram 

Informační tabule ANO - ANO - 

Pořádání turnajů ANO Pouze v létě ANO Častěji 

Letáky ANO - NE - 

Pronájem hřiště ANO - ANO 
Nevyužívá 

k propagaci 

 Zdroj: Vlastní úprava dle popisné analýzy (2016) 
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9 NÁVRHY NA ZDOKONALENÍ 

 V této kapitole jsou prezentovány návrhy na zdokonalení managementu 

zkoumaných fotbalových klubů a také strategie vycházející z jednotlivých SWOT 

analýz, které byly provedeny u každého klubu zvlášť (viz kapitola 6.7 a 7.7). U obou 

organizací jsou navržena určitá zlepšení v oblastech, kde má klub podle mého názoru 

největší rezervy.  

9.1 SK Praga Vysočany 

 Pro český klub SK Praga Vysočany jsou vytvořeny strategie vycházející ze 

SWOT analýzy a následně jsou prezentovány návrhy na zdokonalení stanov 

a organizační struktury, personální úprava a oblast sponzoringu.  

9.1.1 Shrnutí SWOT analýzy  

 V následující tabulce 13 je vytvořena matice SWOT zobrazující strategie 

vedoucí k odstranění nedostatků. Podle Grasseové je matice spojením vnitřního 

a vnějšího prostředí sportovní organizace a vymezuje určité faktory, z nichž se následně 

vytvářejí možné strategie řešení. (19, s. 318) 
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Tabulka 13 Matice SWOT SK Praga Vysočany 

Zdroj: Vlastní úprava dle získaných informací a bakalářské práce (2016) 

 

 Strategie využití: Stabilní zázemí a dlouholetá tradice jsou jedním z důvodů, proč 

v klubu narůstá počet členů. Lidé jsou zvyklí hrát fotbal právě v SK Praga Vysočany 

a po dokončení kompletní rekonstrukce areálu tento zájem pravděpodobně ještě 

vzroste.  

 

 Strategie hledání: V tomto ohledu je důležité pokračovat ve spolupráci s Městskou 

částí Praha 9, která může pomoci vyřešit problém s nedostatkem dobrovolníků, 

a pokusit se na základě zvyklostí obyvatel najít nové dlouhodobé sponzory.  

 

Matice  

SWOT 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dlouholetá tradice 

 Vícezdrojové financování 

 Stabilní zázemí 

 Široká členská základna 

 Kvalifikovaní trenéři 

 Nízké náklady tohoto sportu 

 Nedostatečné množství 

činovníků klubu 

 Chybí základní dokumenty 

typu ročenka, výroční zpráva 

apod. 

 Dokumenty nejsou dostupné na 

webových stránkách 

 Nedostatek sponzorů 

 Malý důraz na propagaci 

Příležitosti Strategie využití Strategie hledání 

 Životní styl 

 Spolupráce s Městskou 

částí Praha 9 

 Rekonstrukce 

sportovního areálu 

 Zvyklosti obyvatel 

 Zvýšení zájmu 

o volnočasové aktivity 

 Využití stabilního zázemí 

k rekonstrukci sportovního 

areálu a ke zvýšení zájmu 

obyvatel.  

 Využití dlouholeté tradice 

klubu k podpoře životního 

stylu a zvyklostí obyvatel. 

 Využití spolupráce s městskou 

částí k překonání nedostatku 

činovníků ve sportovním klubu. 

 Na základě zvyklostí obyvatel 

hledat dlouhodobé sponzory.  

Hrozby Strategie konfrontace Strategie vyhýbání 

 Konkurence 

 Recese světové 

ekonomiky 

 Politické změny 

 Nedostatek 

dobrovolníků 

 Klub SK Praga Vysočany 

není dostatečně silnou 

organizací. 

 

 Zvýšeným důrazem na 

propagaci lze předejít 

nedostatkům v oblasti 

dobrovolnictví, což může vést 

k snížení nedostatků v oblasti 

managementu a ke zvýšení 

konkurenceschopnosti. 
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 Strategie konfrontace: Jak je již uvedeno v mé bakalářské práci (viz 29), klub by 

se měl této strategii vyhnout a nezabývat se jí, protože není dostatečně silnou 

organizací pro konfrontaci s ohrožením.  

 

 Strategie vyhýbání: Zvýšeným důrazem na propagaci může klub dosáhnout nárůstu 

počtu dobrovolníků, což může vést ke snížení nedostatků v oblasti managementu 

a ke zvýšení konkurenceschopnosti.  

 

 Z těchto 4 strategií je dle mého názoru nejdůležitější strategie hledání, tedy 

spolupráce s Městskou částí Praha 9, která muže vyřešit problémy s nedostatkem 

pracovníků a také zajišťuje finanční stabilitu klubu. Dalším důležitým bodem je 

strategie vyhýbání, která zčásti navazuje na strategii hledání. Právě zvýšení důrazu na 

propagaci může vést k získání nových pracovních sil, což by mohlo mít za následek 

snížení pracovního vypětí mezi ostatními funkcionáři. Na třetí místo významnosti řadím 

strategii využití. SK Praga Vysočany využívá své dobré jméno ve společnosti, ale 

pokud si chce klub dobrou pověst udržet, je potřeba stálých inovací a plánů do 

budoucna, které mu dobré jméno zachová a zajistí také konkurenceschopnost. Poslední 

je strategie konfrontace, které by se však měl klub vyhnout, protože na to není 

dostatečně silnou organizací.  

9.1.2 Návrhy na zdokonalení SK Praga Vysočany 

 První oblastí, kterou by se vedení mělo co nejdříve zabývat, jsou stanovy. 

Stanovy klubu jsou dosud sepsány podle zákona č. 83/1990 Sb., který platil do konce 

roku 2013. Do 1. ledna 2017 je klub povinen pozměnit své stanovy dle nového zákona 

č. 89/2012 Sb. Úpravou stanov by vedení mohlo vyřešit určité problémy spojené právě 

s nedostatečným a zastaralým dokumentem. Jedná se zejména o nedostatek 

funkcionářů, kteří jsou přetíženi a jejichž počet je dán stanovami. Všichni členové 

výboru mají ke své práci také činnosti navíc, které mnohdy ani nesouvisí s popisem 

jejich práce. Výsledek se projevuje v dalších oblastech, jako je sponzoring a částečně 

i plánování.  



108 

 

9.1.2.1 Stanovy klubu 

 V této části bude navržen nový model stanov, který je platný podle zákona 

č. 89/2012 Sb. od 1. ledna 2014. Současný dokument přestane být platný 1. lednem 

2017. Ve stanovách se pokusím upravit nedostatky, které se v nich nyní nachází. 

 V prvním oddíle stanov „Základní ustanovení“ se nevyskytují žádné závažné 

chyby. Je však nutné vymezit současné právní postavení neziskové organizace, proto 

musí být upraven název sportovního klubu z občanského sdružení na spolek, tedy na 

SK Praga Vysočany, z.s. (zapsaný spolek).  

 Druhý oddíl stanov pojednávající o názvu, sídlu a době trvání klubu neobsahuje 

žádné nedostatky, stejně tak třetí oddíl nesoucí název „Poslání a úkoly“. Klub má jasně 

definované cíle, které jsou prezentovány nepodnikatelskou podstatou a má celkem 

7 základních poslání.  

 Nejvíce nedostatků se ovšem vyskytuje v oddíle IV „Členství, práva 

a povinnosti členů“. Tuto část doporučuji rozdělit do více kategorií, stejně tak rozšířit 

výčet práv a povinností členů a stanovit druhy členství. Podle mého názoru by bylo 

vhodné oddíl IV rozdělit do 3 samostatných úseků. První část by nesla název „Členství 

v klubu“ a bylo by zde vymezeno, za jakých podmínek členství vzniká, kdo rozhoduje 

o přijetí člena, druhy členství, které zájemce může získat aj. Doporučuji vytvořit tyto 

druhy členství: a) řádné členství; b) čestné členství; c) zakládající členství. Tento oddíl 

by měl obsahovat také podmínky zániku členství: a) písemné prohlášení člena 

o vystoupení z klubu; b) vyloučení člena za porušení stanov; c) úmrtí člena; d) zrušení 

členství například zánikem klubu. Druhý úsek by nesl název „Práva členů“. Zde by byla 

v bodech rozepsána jednotlivá práva členů jako například: a) podílet se na činnosti 

klubu; b) účastnit se soutěží a akcí pořádaných klubem; c) účastnit se členské schůze 

(nejvyšší hlasovací orgán) a hlasovat po překročení věku 15 let; d) být volen do orgánů 

po překročení věku 18 let; e) obracet se na orgány klubu s podněty, stížnostmi, 

připomínkami a žádostmi; f) vyjadřovat své názory na činnost; g) mít právo být 

informován o činnosti klubu; h) využívat k činnosti majetek a jiné členské výhody; 

i) dovolat se neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem u soudu, 

pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku; j) mít právo na přiměřené 

zadostiučinění, pokud spolek porušil závažným způsobem členské právo člena.  

Posledním navrhovaným oddílem by byly „Povinnosti členů“, které by byly opět 

náležitě rozepsány: a) dodržovat stanovy a usnesení orgánů; b) platit řádně a včas 
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členské příspěvky; c) podílet se aktivně na činnosti a plnění cílů; d) chránit zájmy 

a majetek klubu; e) dle svých schopností přispívat dobrému jménu klubu a jeho 

prosperitě; f) pomáhat ostatním členům klubu a naplňovat společná rozhodnutí; 

g) dodržovat zásady sportovní etiky, morálky a fair play.  

 Dle současných stanov následující oddíl „Členské příspěvky“ obsahuje veškeré 

důležité informace týkající se stanovení výše členských příspěvků a účelu jejich využití.  

 Oddíl VI se týká zásad hospodaření. Zde by měl být přidán výčet majetku, který 

klub vlastní, a uvedena osoba, která je oprávněna jednat s majetkem a finančními 

prostředky klubu, za jakých podmínek může uzavírat pojistné smlouvy, či jakým 

způsobem je vedena agenda hospodářské činnosti. Do této části bych zařadil i oddíl VII 

z původních stanov, tedy „Příjmy klubu“. Je vhodné vypsat jednotlivé druhy činností, 

tzn.: a) hlavní činnosti vycházející z poslání klubu, které jsou uvedeny ve stanovách; 

b) vedlejší (hospodářská) činnost sloužící k získání dodatečných finančních zdrojů; 

c) ostatní činnost zahrnující příjmy z reklam či pronájmu.  

 Dalším důležitým úsekem původních stanov je oddíl VIII zahrnující organizační 

strukturu. Zde by měla být doplněna část pojednávající o členské schůzi, a to tzv. 

zápisem ze schůze, který: a) musí být vyhotoven do 30 dnů od ukončení schůze; b) musí 

být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo schůzi předsedal, 

jaká usnesení byla přijata aj. Je vhodné také upravit část týkající se statutárního orgánu, 

tedy výboru klubu. Zde sice jsou vymezeny činnosti, které jsou v pravomoci výboru, ale 

konkrétní rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy výboru zde chybí. Vytvořením 

podkapitoly popisující jednotlivé úkoly pro danou pozici by klub předešel již výše 

zmíněné přetíženosti pracovníků na úkor ostatních. Do úkolů předsedy klubu patří: 

svolávat řádnou a mimořádnou členskou schůzi, řídit zasedání výboru klubu, uzavírat 

písemně právní úkony jménem klubu apod. Pro ostatní pozice by měl být vytvořen 

obdobný seznam úkonů, které mohou být pochopitelně doplňovány podle 

individuálních potřeb klubu. Kontrolní a revizní komise by měla podávat pravidelné 

zprávy o své činnosti, které bude prezentovat výboru klubu, a předpokládá se, že 

komise bude předkládat výboru také návrhy na určitá opatření zjištěných nedostatků 

(viz 29).  

 Oddíl IX se zabývá zánikem či zrušením spolku. Zde by měly být uvedeny 

následující čtyři podmínky zániku či zrušení organizace: 

a) provozuje zakázanou činnost podle paragrafu 145, 

b) provozuje činnost v rozporu s paragrafem 217, 
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c) vyvíjí nátlak na třetí osobu ke členství v klubu, k účasti na jeho činnosti aj.,  

d) brání členům vystoupit z klubu.  

 V závěrečném oddíle nedostatky nejsou. Při změně stanov je potřeba být 

obezřetný a upravit nezbytné náležitosti, které jsou podle zákona č. 89/2012 Sb. 

povinné. Ostatní úpravy jsou pouze v zájmu klubu, zda je chce provést, či nikoli. 

Uvedená zdokonalení byla vytvořena na základně powerpointové prezentace 

a doporučeného modelu stanov dle Čáslavové. (13) 

9.1.2.2 Personální úprava organizační struktury 

 V době vypracování mé bakalářské práce se podílelo na chodu organizace 

5 členů. Tehdy jsem navrhl, aby se klub snažil přijmout jednoho či dva členy navíc, 

kteří by se podíleli na plnění úkolů (viz 29). V současné době má klub stále pouze 

5 aktivních členů, kteří si rozdělují potřebné úkoly mezi sebou. Nejvytíženější osobou je 

předseda, dále sekretář, hospodář a člen výboru. Naopak místopředseda má úkolů 

nejméně, protože vykonává činnost předsedy, ale pouze v jeho nepřítomnosti. Všichni 

členové ale dělají práci navíc, která nepatří do jejich kompetence. Pokud by činnost 

místopředsedy byla rozšířena také o úsek managementu, lze předpokládat, že počet 

nerozdělených úkolů by klesl. Klubu by také prospělo rozšíření výboru o dalšího člena, 

který by se staral o úsek marketingu. Všechny hlavní pracovní pozice v klubu by byly 

obsazeny a členové by se mohli věnovat pouze úkolům odpovídajícím jejich pracovní 

pozici. Počet členů výboru by byl sice sudý, ale v případě nerozhodného stavu při 

hlasování by měl předseda klubu hlas navíc, aby nemohlo dojít k patové situaci. 

 SK Praga Vysočany jako nezisková organizace nemá příliš finančních 

prostředků, proto zde pracují pouze dobrovolníci. Najít vhodného dobrovolníka je velmi 

obtížné, protože existuje pouze malý počet lidí, kteří jsou ochotni vykonávat činnost 

výboru bez finančního ohodnocení. V zájmu klubu je současnou situaci řešit, aby 

nedošlo k přetížení pracovních pozic, což by mohlo vést k neschopnosti vykonávat 

úkoly s plným nasazením. Následující obrázek 4 představuje návrh podoby organizační 

struktury po přijetí dalšího člena výboru, který by měl na starost také nově vytvořený 

marketingový úsek. Tento činovník by se zabýval oblastí sponzoringu a reklamy. Jeho 

úkolem by bylo hledat nové partnery, navrhovat design klubového časopisu Bulletin, 

informovat o událostech na sociálních sítích, doplňovat internetové stránky klubu 

o aktuální informace častěji než nyní apod. 
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 Obr. 4  Návrh organizační struktury výboru klubu SK Praga Vysočany, z.s.

 

  Zdroj: Vlastní úprava (2016) 

9.1.2.3 Absence základních dokumentů 

 Již při sběru dat pro bakalářskou práci chyběly některé základní dokumenty, 

které by analýzu organizace zjednodušily (viz 29). Bohužel se tato situace nezměnila 

a potřebné dokumenty v klubu stále chybí. V průběhu rozhovoru jsem požádal 

o poskytnutí různých statistických údajů, výročních zpráv či ročenek, ale informace mi 

byly poskytnuty pouze ústně. SK Praga Vysočany má k dispozici jen dvě výroční 

zprávy, a to z let 2012 a 2007, kdy sportovní klub spadal ještě pod tělovýchovnou 

jednotu. Ročenku, výroční zprávu či různé statistiky by mělo vedení vydávat pravidelně 

každý rok. Jejich absencí se klub ochuzuje o možnost zaujmout potenciální partnery 

právě prostřednictvím základních dokumentů.  

 Všechny zmiňované listiny by měly být zpřístupněny na webových stránkách. 

Jedním z poslání je informovat členy o činnosti klubu, což se v současnosti děje pouze 

ústně. Klub žádné aktuální dokumenty nemá zpracované, proto na webových stránkách 

nelze nic najít. Avšak podle mého názoru by zde měl být k dispozici alespoň náhled 

stanov SK Praga Vysočany.  

9.1.2.4 Sponzoring  

 Většina neziskových organizací se potýká s nedostatkem sponzorů a ani 

SK Praga Vysočany není výjimkou. Jak již bylo uvedeno v kapitole 6.5, vedení v oblasti 

sponzoringu relativně zaostává. Klub sponzorují krátkodobí sponzoři, kteří poskytnou  
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pouze jednorázový příspěvek. Tyto příjmy jsou rychle vyčerpatelné a mohou být dosti 

nevyrovnané. Klub neustále oslovuje nové potenciální partnery, nebo sponzory, se 

kterými již dříve spolupracoval. Jedním z důvodů absence dlouhodobého partnera je 

nezájem firem, které raději sponzorují větší fotbalové kluby, které se v okolí SK Praga 

Vysočany nacházejí. Získání nového partnera mohou bránit také nabízené protislužby. 

Klub disponuje určitou formou protislužeb, které dělí do 4 základních kategorií. Tyto 

skupiny však nebývají upraveny podle požadavků daného sponzora a jsou prezentovány 

všem potenciálním partnerům. Navrhuji proto vytvořit kromě 4 základních skupin ještě 

3 speciální sponzorské balíčky, které budou upraveny přímo na míru a prezentovány 

pouze firmám, které by uvažovaly o delší spolupráci. Tento způsob by mohl 

dlouhodobému partnerovi zajistit určitou prestiž. Měla by být také podepsána smlouva, 

která by obě zúčastněné strany zavazovala ke spolupráci minimálně na 3 roky 

s možností dalšího prodloužení. 

 V níže uvedené tabulce 14 je zobrazen návrh sponzorských balíčků, který 

vychází z mé bakalářské práce. Obsah protislužeb se odvíjí zejména ze současné 

nabídky a je doplněn o nové protihodnoty. Balíčky jsem rozdělil podle úrovně na zlatý, 

stříbrný a bronzový. Všude, kde bude zobrazeno logo dlouhodobého partnera, bude také 

zveřejněno, zda se jedná o zlatého, stříbrného či bronzového sponzora. Od úrovně 

jednotlivých sponzorů by se odvíjela i velikost loga na webových stránkách. 

Krátkodobý sponzor by měl nárok na nejmenší logo, které by bylo prezentováno pouze 

po dobu jednoho roku, jak je tomu dnes. Rozdělení partnerů by se odvíjelo od 

finančního či materiálního příspěvku a od délky spolupráce (viz 29). 
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Tabulka 14 Návrh sponzorských balíčků pro dlouhodobou spolupráci s klubem 

Sponzorský balíček Protislužby 

Zlatý sponzor 

Logo na dresech sponzorem vybraného týmu 

Banner v areálu klubu - oznamující, že se jedná 

o zlatého sponzora 

Logo prezentované na webových stránkách a v časopise 

Bulletin - v určité velikosti, oznamující, že se jedná 

o zlatého sponzora 

Logo na letácích, plakátech a informační tabuli 

upozorňující na určitou událost či nábor 

Poskytnutí fotbalového hřiště pro konání firemních akcí 

v rozmezí 3 hodin měsíčně 

Poskytnutí tenisových kurtů či nohejbalového 

hřiště na 6 hodin měsíčně 

Stříbrný sponzor 

Logo na dresech klubem vybraného týmu 

Banner v areálu klubu - oznamující, že se jedná 

o stříbrného sponzora 

Logo prezentované na webových stánkách a v časopise 

Bulletin - v určité velikosti, oznamující, že se jedná 

o stříbrného sponzora 

Poskytnutí fotbalového hřiště pro konání dvou 

firemních akcí 

Poskytnutí tenisových kurtů či nohejbalového 

hřiště na 3 hodiny měsíčně 

Bronzový sponzor 

Logo na dresech klubem vybraného týmů  

Banner v areálu klubu - oznamující, že se jedná 

o bronzového sponzora 

Logo prezentované na webových stránkách a v časopise 

Bulletin - v určité velikosti, oznamující, že se jedná 

o bronzového sponzora 

Poskytnutí fotbalového hřiště pro konání jedné firemní 

akce 

Zdroj: Vlastní úprava dle informací z rozhovoru a bakalářské práce (2016) 

 

 Vedení rozlišuje 3 základní skupiny protislužeb, které klub sponzorům 

v současnosti nabízí. V případě vytvoření zlatého, stříbrného a bronzového 

sponzorského balíčku by se tyto skupiny upravily a sloužily by jen pro sponzory, kteří 

chtějí s klubem spolupracovat pouze krátkodobě, tedy poskytnout jednorázový finanční 

či materiální příspěvek. Pokud by partner neměl o dlouhodobější spolupráci zájem, 

zlatý, stříbrný ani bronzový sponzorský balíček mu nebude nabídnut. Protože se jedná 
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o krátkodobou spolupráci, všechny protislužby platí pouze po dobu jednoho roku od 

uzavření dohody. V tabulce 15 jsou upraveny základní skupiny protislužeb pro 

krátkodobé partnery.  

 

Tabulka 15 Návrh protislužeb pro krátkodobou spolupráci s klubem 

Velikost finančního příspěvku Protislužby 

do 15 000,- Kč 
Banner v areálu klubu 

Logo na webových stránkách v malé velikosti  

do 30 000,- Kč 

Banner v areálu klubu 

Logo na webových stránkách a časopise Bulletin  

Logo na dresu a jiném sportovním oděvu - v malé 

velikosti 

nad 30 000,- Kč 

Banner v areálu klubu 

Logo na webových stránkách a časopise Bulletin 

Logo na dresu a jiném sportovním oděvu - v malé 

velikosti 

Poskytnutí tréninkového hřiště s umělým povrchem 

pro konání jedné firemní akce 

Zdroj: Vlastní úprava dle informací z rozhovoru (2016) 

 

 Pro klub je nejjednodušší oslovit sponzory ze svého okolí. Pro dlouhodobou 

spolupráci by byli vhodnými partnery například Galerie Harfa, Fénix aj. Z menších 

firem by mohli mít zájem například Ski servis Čáp, Pojišťovna Slavia, Česká 

pojišťovna, Tesco expres aj. 

9.2 LYN Fotball 

 Pro LYN Fotball jsou obdobně vytvořeny 4 strategie vycházející ze SWOT 

analýzy. U norského fotbalového klubu jsou prezentovány návrhy na zdokonalení 

zejména v oblasti propagace, plánování a sponzoringu.  

9.2.1 Shrnutí SWOT analýzy  

V níže uvedené tabulce 16 je vytvořena matice SWOT, která má pomoci nalézt 

řešení nedostatků, které v klubu převládají. Z matice jsou odvozeny 4 druhy strategií, na 

které by se mělo vedení zaměřit. Jedná se o strategii využití, hledání, konfrontace 

a vyhýbání. 
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Tabulka 16 Matice SWOT LYN Fotball 

Zdroj: Vlastní úprava dle získaných informací (2016) 

 

 Strategie využití: Klub má v současné době dostatečné množství činovníků, 

které může využít ke komunikaci s městem Oslo a začít s ním spolupracovat. 

LYN Fotball by se měl také snažit využít své tradice k přilákání nových členů 

a celkovému zvýšení zájmu o tento sport.  

 

 Strategie hledání: Zlepšení nabídky protislužeb může vést ke zvýšení počtu 

partnerů, protože klub bude pro sponzora atraktivnější. Spoluprací s městem je 

možné získat více finančních prostředků a snížit celkové náklady klubu.  

 

Matice  

SWOT 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Vícezdrojové financování 

 Široká členská základna 

 Kvalitně vypracované 

stanovy klubu 

 Dlouholetá tradice  

 Dostatečné množství 

zainteresovaných osob 

 Pevné zázemí klubu 

 

 Chybí ucelený koncept 

strategického plánování 

klubu 

 Dokumenty nejsou dostupné 

na webových stránkách 

 Nízká úroveň nabízených 

protislužeb 

 Nedostatek sponzorů 

 Vysoké provozní náklady 

Příležitosti Strategie využití Strategie hledání 

 Větší spolupráce 

s městem Oslo 

 Životní styl 

 Zvýšení popularity 

sportu 

 Vyšší kupní síla 

obyvatel 

 Využití dostatečného 

množství funkcionářů 

k lepší spolupráci s městem 

Oslo.  

 Využití dlouholeté tradice 

klubu k podpoře životního 

stylu a ke zvýšení popularity 

sportu. 

 Zlepšením úrovně nabízených 

protislužeb se zvýší zájem 

potenciálních sponzorů. 

 Využití spolupráce s městem 

Oslo k získání více finančních 

prostředků, které pokryjí 

vysoké provozní náklady.   

Hrozby Strategie konfrontace Strategie vyhýbání 

 Konkurenční 

prostředí 

 Ekonomická situace 

 Snížení zájmu 

dobrovolníků 

 Ztráta klíčových 

sponzorů 

 Využití dlouholeté tradice 

a pevného zázemí klubu 

k potlačení konkurence. 

 Vytvořením uceleného 

strategického plánování je 

možné předejít ztrátám 

klíčových sponzorů 

a dobrovolníků.  
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 Strategie konfrontace: LYN Fotball je dle mého názoru dostatečně silným klubem, 

aby se mohl zabývat i strategií konfrontace. Získat výhodu v konkurenčním 

prostředí by se měl pokusit využitím dlouholeté tradice a pevného zázemí. 

 

 Strategie vyhýbání: Pokud by klub vytvořil ucelený koncept svých plánů, který by 

mohl prezentovat sponzorům a členům klubu, mohl by tím předejít možnosti ztráty 

současných sponzorů a dobrovolníků.  

 

 Dle mého názoru je pro klub nejdůležitější strategie vyhýbání, tedy potřeba 

vytvořit ucelený koncept strategických plánů. Tím lze zabránit budoucím problémům 

týkajícím se ztráty zájmu dobrovolníků podílet se na činnosti klubu. Při hledání 

dlouhodobého sponzora mohou být plány do budoucna pro spolupráci zásadní. Druhou 

důležitou strategií je strategie hledání. Zde by se mělo vedení zaměřit zejména na 

vylepšení nabídky protislužeb, která bude pro nové sponzory atraktivní. Podle další 

strategie by měl klub využít dostatečného množství činovníků ke komunikaci s městem 

Oslo a pokusit se získat finanční či materiální podporu. Okolní konkurenci může klub 

potlačit využitím dlouholeté tradice a kvalitního zázemí.   

9.2.2 Návrhy na zdokonalení LYN Fotball 

 Ze zpracovaných informací pomocí SWOT analýzy budou nyní managementu 

klubu navržena určitá zdokonalení, která by měla být podkladem pro jeho lepší 

fungování. Návrhy vycházejí zejména ze slabých stránek klubu a hrozeb. Konkrétně 

budou navržena zlepšení v oblasti strategického plánování, sponzoringu a propagace.  

9.2.2.1 Oblast manažerského plánování 

 I přes dostatečné množství činovníků s přesně vymezenými úkoly klubu chybí 

ucelený koncept manažerského plánování. Z rozhovoru vyšlo najevo, že klub nemá 

žádný koncept plánů ani cílů pro krátké, střední a dlouhé období. Předseda jmenoval 

cíle nesystematicky a neuspořádaně bez jakýchkoli podkladů. Aby se předešlo 

případným komplikacím, mělo by se vedení začít o tuto oblast zajímat a vytvořit 

koncept plánování co nejdříve. Cíle by měly být rozděleny na sportovní, ekonomické 

a sociální a plány na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. 
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9.2.2.1.1 Struktura cílů 

 V tabulce 17 jsou časově roztříděny sociální, sportovní a ekonomické cíle. 

Jednotlivé plány vycházejí z informací z rozhovoru a jsou doplněny o další možnosti.  

 

 Tabulka 17 Návrh strategického plánování v LYN Fotball 

Cíle Krátkodobé Střednědobé Dlouhodobé 

Sportovní 

Pořádání turnajů 

Udržet mužstvo „A“ 

v současné soutěži 

Podpora 

volnočasových aktivit 

Rozvoj hráčských 

dovedností 

Motivace k výkonu 

Spolupráce s fotbalovou 

akademií 

Rozšiřování členské 

základny Podpora zdravého 

životního stylu 
Vzdělávání trenérů 

Zlepšení kvality 

tréninků 

Ekonomické 

Zkvalitnění propagace 

Vyhledávání sponzorů 

pro dlouhodobou 

spolupráci 

Rekonstrukce 

hlavního fot. hřiště 

Údržba fotbalového 

areálu Udržování kladnou 

bilanci rozpočtu Zavedení manažerského 

plánování 

Sociální 
Podpora mezilidských 

vztahů uvnitř klubu 

Podpora kolektivního 

vývoje mládeže 

Podpora propojení 

sportovce s klubem 

 Zdroj: Vlastní úprava dle cílů klubu doplněných o vlastní návrhy (2016) 

 

 Krátkodobé sportovní cíle jsou uskutečnitelné do 1 roku. V pořádání turnajů je 

klub velice schopný; téměř každý měsíc se na hřišti koná turnaj pro různé věkové 

kategorie. Dalším cílem je motivovat hráče k dobrým výkonům. Motivace probíhá 

v každé kategorii jiným způsobem: zatímco mládežnické týmy motivuje samotná radost 

ze hry, dospělým pouhý úspěch nestačí, proto jsou hráči mužstva „A“ motivováni 

i finančně. Posledním krátkodobým sportovním cílem je vzdělávání trenérů. Kvalita 

tréninků se odvíjí od kvalifikace trenérů, proto by měl každý absolvovat alespoň 

základní trenérské školení.  

 Střednědobé sportovní cíle se realizují do 3 let. Jedním z hlavních cílů klubu je 

udržet mužstvo „A“ na současné úrovni a v budoucnu pomýšlet i na postup do vyšších 

soutěží. Dalším cílem je rozvoj hráčských dovedností, které souvisí s kvalitními 
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tréninky, tedy i s kvalifikací trenérů. Ke zkvalitnění tréninků by mělo docházet také 

prostřednictvím nákupu lepšího tréninkového nářadí a náčiní. Střednědobým plánem je 

také spolupráce s fotbalovou akademií, jež pomůže vychovat důležité hráče, kteří budou 

klubu oporou. Posledním střednědobým sportovním cílem je rozšiřování členské 

základny. Klub má téměř 500 členů, nicméně vedení se snaží členskou základnu 

neustále rozšiřovat, což vede k lepší finanční stabilitě a lepší prezentaci klubu navenek.  

 Dlouhodobé sportovní cíle se plánují na období delší než 3 roky. Podpora 

volnočasových aktiv znamená, že se klub nesnaží vychovávat pouze špičkové hráče pro 

jejich budoucí sportovní kariéru, ale podporuje také členy, kteří se chtějí tréninkem 

odreagovat a zasportovat si po práci. Podpora zdravého životního stylu je v dnešní době 

také velice důležitá; klub se v tomto případě zaměřuje především na mládež. 

 Do krátkodobých ekonomických cílů lze zařadit zkvalitnění vlastní propagace. 

Snahou je zvýšit povědomí o organizaci, vzbudit v lidech zájem stát se členem klubu 

apod. Dalším cílem je údržba fotbalového areálu, jehož kvalita je zároveň vizitkou 

klubu. Zavedením manažerského plánování se vedení vyvaruje zbytečných komplikací.  

 Střednědobým ekonomickým cílem je vyhledávání dlouhodobých sponzorů. 

Klub sice má dva dlouhodobé partnery, ale tato spolupráce nemusí fungovat navždy. 

V případě vypovězení smlouvy klíčového sponzora by opět mohl následovat bankrot. 

Dlouhodobé ekonomické plány zahrnují rekonstrukci hlavního fotbalového 

hřiště, jehož umělý trávník je již zastaralý. Druhým cílem je udržovat stabilní finanční 

rozpočet v kladných hodnotách. 

 Krátkodobé sociální cíle obsahují podporu mezilidských vztahů v rámci klubu. 

Trenéři se snaží rozvíjet u dětí a mládeže ducha fair play a přátelské chování. 

 Za střednědobý sociální cíl se považuje podpora kolektivního vývoje hráče. 

Tento cíl navazuje na předchozí; děti se v průběhu let vyvíjejí a klub se je snaží 

pozitivně ovlivňovat.  

 Dlouhodobým sociálním cílem je podpora propojení hráčů s oddílem. Pro klub 

je důležité, aby byl sportovec jeho součástí, ctil klubové hodnoty apod., proto by tato 

činnost měla probíhat neustále. 

 Za nejdůležitější sportovní cíle považuji udržet mužstvo „A“ v současné soutěži, 

čehož je možné dosáhnout zlepšením kvality tréninků s důrazem na pravidelné 

vzdělávání trenérů. Klíčovým ekonomickým cílem je zavedení manažerského plánování 

a vyhledávání sponzorů pro dlouhodobou spolupráci. Mezilidské vztahy uvnitř 

kolektivu klub již úspěšně podporuje pravidelně pořádanými turnaji.  
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9.2.2.2 Absence základních dokumentů 

 Oblast administrativy funguje v klubu lépe než v SK Praga Vysočany, avšak 

i zde se najdou určité nedostatky. Klub nevydává statistiky ani ročenky, pouze výroční 

zprávy, čímž se podobně jako SK Praga Vysočany ochuzuje o možnost tyto dokumenty 

předložit potenciálním sponzorům.  Většinu informací jsem získal pouze ústně 

prostřednictvím rozhovoru; výroční zpráva mi nebyla poskytnuta, protože údajně 

existuje pouze jediné tištěné vydání a v elektronické podobě dokument dostupný není.

 Základní dokumenty proto chybí také na webových stránkách klubu. Bylo by 

vhodné zveřejnit zde alespoň stanovy a výroční zprávy, které by členy informovaly 

o fungování klubu. 

9.2.2.3 Sponzoring 

 Skutečnost, že se jedná o neziskovou organizaci, představuje v oblasti 

sponzorování problém. LYN Fotball spolupracuje dlouhodobě pouze se dvěma 

sponzory, kteří do klubu každoročně přispívají finančními či materiálními prostředky. 

Vedení především spoléhá na tyto partnery, kteří klubu zajišťují určitou stabilitu 

finančních příjmů. Na jednorázové příspěvky krátkodobých sponzorů nelze spoléhat. 

Vedení také oslovuje firmy v okolí klubu, které by byly ochotné spolupracovat.  

 V současné době klub nemá vytvořené žádné sponzorské balíčky; má pouze 

stanoveny protislužby, které sponzorům nabízí. Všichni sponzoři jsou na stejné úrovni, 

což může představovat problém. Jediný rozdíl je mezi dlouhodobými a krátkodobými 

sponzory – dlouhodobý partner je zobrazován častěji a viditelněji. V následující tabulce 

18 je zobrazen návrh sponzorských balíčků, které by měly obsahovat unikátní 

záležitosti, jež budou vytvořeny na míru každému sponzorovi. Protislužby musí být pro 

partnera atraktivní, proto by měl klub zvážit všechny své možnosti. Sponzorské balíčky 

jsou rozděleny podle druhu partnerství na hlavního, vedlejšího a věrného sponzora. 

Partner se stane hlavním či vedlejším sponzorem podle výše poskytnutých finančních 

prostředků. Oba druhy spolupráce jsou vázány smlouvou minimálně na 3 roky. Věrný 

sponzor poskytuje pouze jednorázové příspěvky, proto využívá protislužeb pouze po 

dobu jednoho roku.  

Tento způsob rozdělení by mohl přinést dlouhodobé sponzory, čímž by nastala 

i relativní stabilita příjmů ze sponzoringu. Klub při hledání může oslovit například 

místní řetězce potravin Kiwi, Rema 1000 a Meny, či nedaleký autosalon Mercedes aj.  
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Tabulka 18 Návrh sponzorských balíčků LYN Fotball 

Sponzorský balíček Protislužby 

Hlavní sponzor 

Banner v areálu klubu - oznamující, že se jedná o hlavního 

sponzora 

Reklama či logo na dresech vybraného týmu 

Prezentace loga firmy na webových stránkách klubu 

v největší velikosti 

Prezentace loga firmy v klubovém časopise, na letácích 

a informační tabuli v největší velikosti 

Poskytnutí fotbalového hřiště pro konání firemní akce 

Vedlejší sponzor 

Banner v areálu klubu - oznamující, že se jedná o vedlejšího 

sponzora 

Reklama či logo na dresech vybraného týmu 

Prezentace loga firmy na webových stránkách klubu v menší 

velikosti než u hlavního sponzora 

Prezentace loga firmy v klubovém časopise v menší velikosti 

než u hlavního sponzora 

Věrný sponzor 

Banner v areálu klubu - nejmenší velikost 

Reklama či logo na dresech vybraného týmu v menší velikosti 

než u hlavního a vedlejšího sponzora 

Prezentace loga firmy na webových stránkách klubu v menší 

velikosti než u hlavního a vedlejšího sponzora 

    Zdroj: Vlastní úprava dle informací z rozhovoru doplněných o vlastní návrhy (2016) 

9.2.2.4 Propagace 

 Klub využívá k vlastní propagaci zejména prostředky jako klubový časopis, 

který vychází jednou měsíčně, a webové stránky, které jsou aktualizovány jednou týdně 

v průběhu sezóny a jednou za 14 dní mimo ni. Pro oznámení slouží také informační 

tabule, která se nachází v areálu klubu. Pravidelné pořádání turnajů zvyšuje povědomí 

o této organizaci. Posledním nástrojem vlastní propagace jsou sociální sítě, které klub 

využívá nejvíce. Klub má profil na Facebooku, Twitteru, YouTube a Instagramu. Aby 

se zvýšil celkový zájem a povědomí o klubu, je potřeba tyto nástroje ještě rozšířit. Lepší 

propagace by mohla přilákat také další sponzory.  

 Novým nástrojem vlastní propagace může být pravidelný nábor hráčů. Nábory 

by se konaly v areálu sportovního klubu, ale také v nedalekých školách. V blízkém 

okolí klubu jsou dvě instituce – vysoká škola sportovních věd a základní škola. 

S univerzitou klub již částečně spolupracuje, takže větší zájem zřejmě přinese nábor na 

základních školách.  
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 Dalším propagačním nástrojem by mohl být prodej klubových produktů. 

V současné době jsou nabízeny pouze klubové šály a přívěsky s logem. Pokud by se 

klub zaměřil na výrobu dalších atraktivních produktů, mohlo by to vést jak ke zvýšení 

jeho příjmů, tak k postupnému rozšiřování povědomí o klubu mezi obyvateli Osla. 

Vhodnými produkty jsou například dresy, čepice, vlaječky, další přívěsky, tužky apod. 

Tento nástroj propagace je spojen s výrobními náklady, ale může přilákat další členy či 

sponzory.  

 Klub by se měl zaměřit také na zdokonalení své webové prezentace. Již bylo 

zmíněno, že na webových stránkách chybí základní dokumenty. Proto by zde měla být 

vytvořena složka, která by obsahovala zmiňované ročenky, statistiky, stanovy a výroční 

zprávy. Mohly by se zde objevit také archivní výtisky klubového časopisu ve formátu 

pdf. Dalším vylepšením webových stránek je překlad do anglického jazyka. V Norsku 

je velké procento přistěhovalců, pro které je těžké se na stránkách orientovat, protože 

zatím neovládají norštinu. Dokonce ani několik současných členů klubu nemluví 

norsky. Z tohoto důvodu navrhuji přeložit stránky do angličtiny, kterou Norové ovládají 

téměř jako rodilí mluvčí.  

 Posledním navrhovaným nástrojem vlastní propagace může být pořádání tzv. 

Loppemarket, což je určitý typ blešího trhu, který má však v Norsku jiný charakter než 

v České republice. Nejčastěji ho pořádají základní školy a jedná se o jednodenní či 

víkendovou akci. Rodiče žáků a lidé v okolí podporují školu tak, že poskytnou 

nepotřebné věci, které škola na trhu prodává. Výdělek zůstává škole, která může 

s finančními prostředky naložit, jak uzná za vhodné. Fotbalový klub by mohl také začít 

Loppemarket pořádat, nebo alespoň poskytnout své prostory nedaleké základní škole. 

Bleší trhy jsou v Norsku velice populární, proto vždy přilákají stovky lidí ze všech čtvrtí 

Osla. Díky této akci by se ještě více rozšířilo povědomí o klubu, což by pomohlo 

přilákat nové členy. 
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10  ZÁVĚR 

 Informace získané z rozhovoru s funkcionáři obou neziskových organizací byly 

zpracovány formou popisné analýzy a následné SWOT analýzy. Rozbory ukázaly, že 

kluby fungují s určitými nedokonalostmi většinou v podobných oblastech. Jedná se 

zejména o problematiku sponzorování a absenci základních dokumentů. Kromě toho 

mají kluby nedostatky také v oblasti stanov, organizační struktury, plánování 

a propagace. Některých slabých stránek si jsou kluby vědomy, ale buď nemají čas se 

jimi zabývat, nebo neví, jak je řešit. Proto byla navržena taková zdokonalení, která 

kluby nejméně finančně zatíží, přitom vyžadují určitou péči. Pokud se organizace chtějí 

dále rozvíjet, zmíněné návrhy jim k tomu mohou napomoci. 

 Pro oba kluby byly navrženy změny v oblasti sponzoringu, protože postrádají 

zejména dlouhodobé sponzory. Proto byly vytvořeny nové úrovně partnerství nabízené 

pouze v případě dlouhodobější spolupráce a bylo doporučeno oslovovat především 

okolní firmy. Byla rozšířena také nabídka protislužeb, aby byla pro potenciální 

sponzory atraktivnější, a sponzorské balíčky byly rozděleny podle úrovně partnerství. 

Společné nedostatky byly zaznamenány také v absenci základních dokumentů, které tak 

nemohou být prezentovány na webových stránkách klubů. LYN Fotball vydává alespoň 

výroční zprávy, ty jsou však téměř nedostupné. Ročenkami, statistikami aj. se 

organizace nezabývají.  

 Vedení SK Praga Vysočany bylo také doporučeno co nejdříve upravit stanovy 

podle zákona č. 89/2012 Sb. a rozšířit je o potřebné informace, které zajistí správné 

fungování klubu. Také bylo navrženo zvýšit počet členů výboru, čímž by došlo 

k přerozdělení úkolů mezi více lidí. Další osoba by se mohla mj. věnovat tvorbě 

základních dokumentů. Pro tento účel byla navržena nová organizační struktura výboru 

klubu. 

 Klubu LYN Fotball chybí ucelený koncept manažerského plánování, proto byly 

navrženy plány pro krátké, střední i dlouhé období, které byly zaměřeny na cíle 

sportovní, ekonomické a sociální. Byly také zaznamenány nedostatky v oblasti vlastní 

propagace. Zde bylo doporučeno pořádat nábory nových členů přímo na školách a tím 

oslovit více zájemců. Vhodné je také zveřejnit základní dokumenty na webových 

stránkách, které by měly být přeloženy do angličtiny, aby sloužily i mezinárodním 

zájemcům. Dalším nástrojem propagace by bylo pořádání oblíbeného blešího trhu, který 

by zvýšil povědomí o klubu. 
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 Údaje vycházející z obou analýz byly následně komparovány. Ukazatele 

obecných informací o státech vypovídají o tom, že obě organizace mají více než 

dvojnásobek členů, než je jejich průměrný počet ve fotbalovém klubu v dané zemi. 

Verbální ukazatele shrnují údaje získané z popisných analýz. Zde se ukázalo, že oba 

kluby mají větší či menší nedostatky v podobných oblastech. SK Praga Vysočany 

například čelí nezájmu dobrovolníků a má neúplné stanovy. Naproti tomu LYN Fotball 

má největší nedostatky v oblastech strategického plánování a vlastní propagace. 

 Je obtížné jednoznačně určit, který klub funguje lépe. Dle mého názoru je 

nedostatek činovníků v SK Praga Vysočany, s nímž jsou spojovány další problémy, 

závažnější než nedokonalosti vyskytující se v LYN Fotball. Z toho důvodu se 

domnívám, že klub LYN Fotball funguje relativně lépe. Tento závěr pochopitelně 

vyplývá z dostupných informací a materiálů, které byly funkcionáři obou organizací 

poskytnuty. Rozsah kapitol věnujících se analýze daného klubu závisí na množství 

získaných informací.  
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