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Abstrakt

Název:

Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty
jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění

Cíle:

Hlavním cílem této práce je určení velikosti příjmů a výdajů České
softballové asociace v čase, respektive od roku 2010 do roku 2017,
a identifikace trendů v rozdělování rozpočtu mezi jednotlivé
reprezentace. Prioritou je pak zodpovězení otázek zadaných předsedou
ČSA Gabrielem Waage.

Metody:

V této práci byla použita metoda komparace při porovnávání
sekundárních dat z jednotlivých anuitních rozpočtů. Po získání
a analýze výsledných hodnot proběhlo strukturované interview
s předsedou ČSA. Získané poznatky jsou pak důkladněji rozebrány
v diskuzi.

Výsledky:

Vzhledem k výsledkům analýzy a informacím, které jsem získala
z rozhovoru s předsedou ČSA, jsem v této práci navrhla několik
doporučení, nad kterými by se mohl předseda ČSA zamyslet před
tvorbou

budoucích

rozpočtů.

Zejména

jsem

řešila

koncept

spravedlnosti v rozdělování peněžních prostředků mezi reprezentace
a adekvátnost cílů, které jsou na reprezentační celky kladeny.

Klíčová slova:

náklady, příjmy, spravedlnost, reprezentace, softball

Abstract

Title:

The budget of the Czech Softball Association focusing both on
individual budgets and their fulfilling of each representation unit

Objectives:

The key objective of this bachelor thesis is to determine the revenues
and expenditures of the Czech Softball Association’s (further off as
ČSA) budget in time, respectively from year 2010 till 2017, and
identifying trends in dividing the budget into individual national teams.
The priority is to answer the questions asked by the CEO of the ČSA,
Gabriel Waage.

Methods:

Methods of comparison were used in this thesis while comparing
secondary data from separate annual budgets. After acquiring and
analysing the resulting values, a structured interview with the CEO of
the ČSA was done. Obtained information was thoroughly described in
following discussion.

Results:

According to the results of the analysis and information gained from the
interview with the CEO of Czech Softball Association, I’ve come up
with some recommendations that could be reconsidered before creating
new budgets for following periods. I’ve mainly focused on the concept
of justice in the financial distribution into individual national teams and
also on the adequacy of goals which are expected from them.

Keywords:
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1 ÚVOD
Sport jako takový má pro každého trochu jiný význam. Někdo využívá sport jako relaxaci
po náročném dni, někdo se snaží vylepšit si svojí postavu a pro některé je to dokonce
zdroj obživy. Netřeba však říkat, že určitá podoba sportu hraje roli v každodenním životě
většiny z nás.
V průběhu historie tělesné aktivity docházelo k vývoji jejího chápání. Jako jeden
z milníků je často udáváno smýšlení z doby antického Řecka, které konkrétně souvisí
s pojmem kalokagathia. V této době se učení tělesné výchovy zaměřovalo především
na výchovu člověka jako celku, tedy na harmonizaci těla a duše.
Od druhé poloviny dvacátého století zažívá sport obrovský nárůst popularity. Příčinou
je mimo jiné i rostoucí globalizace a vznik nových médií, které umožnily masovou
komunikaci. Největší sportovní události sledují miliony lidí po celém světě a dochází
k silné komercionalizaci sportu. Profesionálním sportovcům je věnována obrovská péče,
která se zaměřuje na vytvoření ideálních podmínek pro podání výkonu.
Postupem času se vyvíjel jak sport, tak i jeho financování. Jako aktivní sportovkyně
se každoročně setkávám se členskými příspěvky, ale tento druh příjmu jistě zdaleka
nestačí na provoz celého sportovního klubu či organizace. Proto se v této práci se chci
zaměřit na analýzu rozpočtu ČSA se zaměřením na financování reprezentací. Softball
jsem zvolila záměrně, protože je mi hodně blízký. Pro nejlepší definici softballu bych
si chtěla vypůjčit citát Ernesta Hemingwaye, který je sice původně adresován baseballu,
ale pro softball to platí dvojnásob. „Baseball – the fastest chess in the world.“ Softballu
se věnuji již desátým rokem a od roku 2012 pravidelně jezdím na mezinárodní akce jako
členka juniorských i ženských reprezentačních celků. Tento fakt také bohužel znamená,
že mé názory mohou být zaujaté.
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
2.1 Cíle
Hlavním cílem této práce je určení velikosti příjmů a výdajů České softballové asociace
v čase a identifikace trendů v rozdělování rozpočtu mezi jednotlivé reprezentace.
Konkrétně se pak budu zabývat analýzou a komparací nákladů a příjmů ČSA v průběhu
jednotlivých období a rozdělováním finančních prostředků mezi jednotlivé reprezentační
celky. Výsledné hodnoty potom porovnám s předpokládanými hodnotami a představami
předsedy ČSA, zkonzultuji je s ním v rozhovoru, a v případě výkyvů skutečných hodnot
od těch předpokládaných navrhnu alternativu, jak by se mohly, vzhledem ke splnění
dlouhodobých i krátkodobých cílů asociace vůči reprezentaci, přerozdělit finance mezi
konkrétní reprezentační jednotky.
Tato práce se bude především pohybovat ve třech okruzích, které mi nastínil již výše
zmíněný předseda ČSA, Gabriel Waage. Tyto konkrétní okruhy byly předsedou zvoleny,
protože v informačním systému ČSA neexistuje komplexní dokument či srovnávací
tabulky, které by se této problematice věnovaly. Výsledky analýzy tedy budou mít
především informativní charakter a měly by pomoci při tvorbě a schvalováních budoucích
reprezentačních rozpočtů. Níže jsou uvedeny zadané okruhy:
1) vývoj nákladů na reprezentace,
2) poměr nákladů na reprezentace k celkovému rozpočtu ČSA,
3) poměr mezi mužskou a ženskou složkou - muži a junioři versus ženy a juniorky.

2.2 Úkoly
K dosažení výše uvedených cílů směřují následující dílčí úkoly:


seznámit se s teoretickými možnostmi financování sportu z veřejných rozpočtů,



seznámit se s konkrétním financováním ČSA,



provést analýzu a komparaci hodnot z rozpočtů za jednotlivá období,



porovnat hodnoty s předpoklady předsedy ČSA,



na základě získaných poznatků provést rozhovor s předsedou ČSA,
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v případě nutnosti navrhnout alternativu rozdělování financí mezi jednotlivé
reprezentační celky.

11

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
3.1 Význam sportu ve společnosti
„Sport je lidská činnost založená na základních společenských, výchovných a kulturních
hodnotách. Sport tyto hodnoty bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, zdravotní postiženi,
náboženství a víru, sexuální orientaci a společenské či ekonomické zázemí u jednotlivců
i ve společnosti jako celku posiluje.“ (Analýza financování sportu v České republice,
2009)
Analýza financování sportu v České republice (2009) dále specifikuje celkem 11 oblastí,
které sport jako takový definují a které přímo či nepřímo ovlivňuje:


sociální integrace a rovné příležitosti,



upevňování zdraví a kvalita života,



rekreace, obnova sil,



hospodářský rozměr sportu,



aktivní občanství,



výchova a vzdělání,



prožitek a seberealizace,



zdatnost,



sportovní výkony,



státní reprezentace, vlastenectví,



mezinárodní kontakty a podpora míru.

3.1.1 Hospodářský rozměr sportu
Sport je dynamické a rychle rostoucí odvětví, které je s ekonomikou propojeno mnohými
přímými a nepřímými vztahy, a přináší tak výrazné ekonomické přínosy nejen pro veřejné
rozpočty. Zároveň vytváří i významné úspory v oblasti sociálních a zdravotnických
výdajů státu. (Plán podpory rozvoje sportu 2015-17, 2014)
Podíl hospodářské hodnoty sportu má rostoucí tendenci. Tento jev je připisován
souvislostem s právy duševního vlastnictví, která se týkají autorských práv, obchodní
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komunikace, ochranných známek, práv k fotografii a mediálních práv. Právě vymáhání
práv duševního vlastnictví se stává velkou částí dnešního globalizovaného hospodářství.
Je rovněž žádoucí, aby byla příjemcům zaručena možnost dálkového přístupu
k sportovním akcím na mezinárodní úrovni v rámci EU. Navzdory celkovému významu
sportu v hospodářství se většina sportovních aktivit pohybuje v neziskových strukturách,
z nichž je značná část závislá na veřejné podpoře v oblasti zpřístupnění sportu všem
občanům. (Bílá kniha o sportu, 2007)
Graf 1 - Podíl vybraných odvětví na HDP a na zaměstnanosti

Zdroj: KPMG - Koncepce financování sportu v ČR (2012)

Propojení sportu s ekonomikou je obousměrné, jelikož ekonomika vytváří pro rozvoj
sportu příznivé podmínky a sport napomáhá rozvoji národní ekonomiky. Na grafu 1
je možné vidět, že sport zaujímá obdobný podíl z hlediska HDP a zaměstnanosti jako
například zemědělství, lesnictví a rybářství nebo výroba potravinářských výrobků.
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Také lze říct, že sportovní sektor má vyšší procentní podíl na zaměstnanosti než-li
procentní podíl na HDP. (KPMG - Koncepce financování sportu v ČR, 2012)
Kromě výše zmíněných především ekonomických přínosů sportu můžeme najít i další
přínosy, z nichž jsou některé uvedeny ve studii KPMG (Koncepce financování sportu
v ČR, 2012):


marketingové přínosy,



sociální přínosy,



přínosy v oblasti zdraví,



přínosy v oblasti vzdělávání.

3.2 Financování sportu
Na obrázku 1 lze vidět, že podle principu financování se národní hospodářství člení
na dva sektory: na ziskový (tržní) sektor a na neziskový (netržní) sektor, který je dále
členěn na veřejný sektor, soukromý sektor a sektor domácností. (Rektořík a kol., 2001)
Obrázek 1 - Členění národního hospodářství podle principu financování

Zdroj: Rektořík a kol. (2001)

Ziskový (tržní) sektor - vychází z podmínky, že se subjekty snaží dosáhnout zisku. Zisku
dosahují uspokojováním potřeb zákazníků prostřednictvím prodeje svých výrobků
a služeb na trhu. (Synek, 2002)
Neziskový (netržní) sektor - vychází z podmínky, že organizace v neziskovém sektoru
nejsou zakládány za účelem podnikání. Cílem subjektů není zisk, ale dosažení užitku,
pro který byly založeny a který má ve většině případů formu veřejné služby.
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Neziskový veřejný sektor – je část neziskového sektoru, která je zřizována státem
a financována z veřejných financí. Cílovou funkcí je zabezpečování veřejných statků
a poskytování veřejných služeb. (Hamerníková a Kubátová, 1999)
Neziskový soukromý sektor – také označován jako třetí sektor - je na rozdíl od veřejného
sektoru financován ze soukromých zdrojů (fyzické a právnické osoby, církve,
nadace, apod.). Dobrovolně financují organizace bez snahy dosažení zisku, ale kvůli
dosažení užitku. (Stejskal, 2011)
Sektor domácností – „v rámci národního hospodářství má důležitou roli svým začleněním
koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktu, faktorů a kapitálu.“ (Rektořík
a kol., 2001)
Podpora sportu v ČR má svoji tradici, která probíhá v souladu s evropskou legislativou.
Klesající trend financovaní sportu je ovlivněn více faktory – dlouhodobou krizí, problémy
se společností Sazka a.s., ale i sníženou porodností. Tato tvrzení jsou shrnutá ve vyhlášení
Vlády ČR z roku 2011: „Finance v českém sportu dosáhly v současné době na historické
minimum za posledních dvacet let. Tento fakt byl částečně kompenzován skutečností,
že se po roce 1990 výrazně snížila porodnost a počet sportovců z řad talentované mládeže
poklesl v řádech desítek procent. Počínaje rokem 2002 se tento trend obrátil a již od roku
2009 můžeme očekávat nárůst sportující mládeže, a to o 28 % do roku 2014. Vzhledem
ke stavu veřejných financí je zřejmé, že financování sportu je třeba zajistit i z jiných
zdrojů.“ (Koncepce státní podpory sportu v ČR, 2011)
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Obrázek 2 - Schéma vícezdrojového financování tělesné kultury

Zdroj: vlastní tvorba dle Hobza a Rektořík (2006)

Podle autorů Hobzy a Rektoříka (2006) je financování tělesné kultury vícezdrojové a dále
rozdělené do tří různých oblastí, a to na tělesnou výchovu, pohybovou rekreaci a sport
(viz obrázek 2). Z veřejných zdrojů financování sportu uvádí autoři: státní rozpočet
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen MŠMT) a místní rozpočty (kraje,
obce a města). Ze soukromých zdrojů uvádí: sázkové hry, firmy a domácnosti. Zvlášť
uvádí vlastní příjmy sportu z vlastní a vedlejší hospodářské činnosti.
Základní institucionální zařazení sportu představuje složitý systém vzájemných vztahů,
který je přehledně znázorněn na obrázku 3. Kromě těchto vztahů jsou na něm vyobrazeny
také finanční toky, které vznikají mezi sportovně zaměřenými subjekty v ČR. Důraz
je především kladen na identifikaci vazeb hlavních zdrojů finančních prostředků a jejich
hlavních příjemců. Tento systém byl vytvořen společností KMPG pro účely studie
Koncepce financování sportu v ČR (2012). Pro tuto práci je důležité si uvědomit zejména
formy finančních toků, které plynou do sportovních svazů. Dle obrázku sem patří dotace
na činnost (mládež), reprezentaci, akce plynoucí z MŠMT, příspěvek na reprezentaci
plynoucí z Českého olympijského výboru (dále jen ČOV), sponzoring a dary
od loterijních a soukromých společností včetně médií, a také členské příspěvky
od domácností.
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Obrázek 3 - Rozdělení rolí jednotlivých subjektů zapojených do řízení a koordinace sportu v ČR

Zdroj: KPMG – Koncepce financování sportu v ČR (2012)

3.2.1 Financování sportu z veřejných zdrojů
Financování sportu z veřejných prostředků územních celků a státního rozpočtu dělí autoři
Hodaň a Hobza (2010) na oblasti:


dotace ze státního rozpočtu,



dotace z místních rozpočtů (krajských, městských a obecních),



financování školní a tělesné výchovy.
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Graf 2 - Podpora sportu ze státního a z veřejného sektoru v r. 2011
veřejný sektor kraje
12%

státní sektor
20%

veřejný sektor - obce
68%

Zdroj: KPMG -Koncepce financování sportu v ČR (2012)

Graf 2 představuje strukturu výdajů ze státního a z veřejného sektoru v r. 2011. Data
pocházejí ze studie KPMG (2012). Lze říci, že nejvíce peněžních prostředků do
sportovního odvětví přiteklo z veřejného sektoru, konkrétně od obcí, a to v podobě 68 %
z celkové částky 14 666 mil. Kč. Ze státního sektoru se do sportu dostalo pouze 20 %,
což odpovídá 2 985 mil. Kč.
Už výše je zmíněno, že se Česká republika potýká s podfinancováním ze strany státu.
Na grafu 3 je možné vidět srovnání České republiky s ostatními zeměmi Evropské unie,
kde ČR obsadila 4. nejnižší příčku po Irsku, Maltě a Rakousku s příspěvkem z veřejných
zdrojů okolo 0,1 % HDP. V porovnání dominuje Rumunsko s výrazně nejvyššími výdaji
plynoucí z veřejných zdrojů, přibližně 1,05 % HDP. Státy srovnatelné s ČR jak z hlediska
počtu obyvatel, tak síly ekonomiky, se pohybují kolem poloviny srovnání.
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Graf 3 - Země Evropské unie – porovnání veřejných výdajů na sport vůči HDP (2009)

Zdroj: MŠMT a ČOV - Analýza financování sportu v České republice (2009)

Autoři Dohnal a Hobza (2007) dále uvádějí, jak funguje dotační politika v oblasti
tělovýchovy a sportu, a vymezují několik úrovní podpory:


z úrovně státu (prostřednictvím MŠMT a rezortů a přímo ze státní pokladny
na základě rozhodnutí Parlamentu ČR),



na úrovni krajů,



na úrovni měst a obcí,



mezi zastřešujícími organizacemi a jejich nižšími organizačními celky.

3.2.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je jedním z ústředních orgánů státní správy.
Jak už název napovídá, MŠMT je také orgánem státní správy pro tělesnou výchovu, sport,
turistiku a sportovní reprezentaci státu. Úkoly MŠMT vymezuje zákon č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu takto:

19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:


vypracovává návrh koncepce statní politiky ve sportu a předkládá jej vládě
ke schválení,



koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce,



zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,



vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních
talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postižených občanů,



vydává antidopingový program, organizuje a kontroluje jeho uskutečňování,



rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu, zřizuje
rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost,



koordinuje

činnost

rezortních

sportovních

center

Ministerstva

obrany

a Ministerstva vnitra.
Každý rok je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašována Státní podpora
sportu. Dříve byly součástí této podpory i investiční dotace, které se však od roku 2015
vypisují zvlášť. MŠMT koncepci podpory sportu vypisuje vždy na dané období – aktuálně
na období 2016-2025. Podpora je v zásadě vypisována ve dvou oblastech – podporu
investiční a neinvestiční. (Koncepce podpory sportu 2016-2025, 2015)
Pro tuto práci jsou důležité především neinvestiční dotační programy, jelikož ČSA
dostává finanční podporu z veřejných zdrojů právě prostřednictvím některých z těchto
programů. V roce 2016 bylo vypsáno celkem 10 neinvestičních programů:


Program I

Sportovní reprezentace,



Program II

Sportovně talentovaná mládež,



Program III

Činnost sportovních organizací,



Program IV

Údržba a provoz sportovních zařízení,



Program V

Činnost sportovních svazů,



Program VI

Významné sportovní akce,



Program VII

Zdravotně postižení sportovci,



Program VIII

Organizace sportu ve sportovních klubech,
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Program IX

Organizace školního a univerzitního sportu,



Program X

Projekty pro sportování veřejnosti. (Dotační neinvestiční

programy statní podpory sportu pro spolky na období 2017-2019, 2016)
MŠMT v dokumentu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky
na období 2017-2019 (2016) definuje základní poslání výše zmíněných programů takto:
„Programy jsou vyjádřením požadavků státu, zastupovaného MŠMT, vytvářet podmínky
pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu, vyznání,
ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce
prostřednictvím sportovních organizací, zapsaných spolků. Podpora pomocí Programů
bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu
spektru občanů a na podporu činností a aktivit sportovců, sportovkyň a trenérů, které
napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých spolků.“

3.3 Neziskové organizace
V oblasti sportu působí na území České republiky organizace jak ziskové, tak neziskové.
Důvod vzniku a existence neziskových organizací jsou velmi závislé na jejich poslání.
Neziskové organizace totiž nejsou zakládány za účelem zisku, ale právě jejich poslání jim
udává jasný směr a zaměření. Proto je důležité, aby bylo poslání jasně formulované, a tím
se organizace odlišila od ostatních organizací s podobným zaměřením. (Plamínek, 1996)
Pro tuto práci je především důležitý sektor neziskových organizací, protože právně v něm
se nachází ČSA, jakožto občanské sdružení. Podle autorů Stanjury a Topinky (2001) jsou
sem spolu s občanskými sdruženími řazeny organizace mezinárodního charakteru
(mezinárodní sportovní federace), rozpočtové nebo příspěvkové organizace, nadace
a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti, družstva
a obecně prospěšné společnosti. Převážná většina sportovních organizací působících
v České republice funguje jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů.
Podle Čáslavové (2009) rozdělujeme občanská sdružení do 4 kategorií: zastřešující
sportovní asociace, samostatné sportovní asociace, sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty a nakonec sportovní oddíly nebo odbory. Samostatné sportovní asociace jsou
typem občanského sdružení se správní subjektivitou, tudíž se svými partnery a sponzory
jednají jako samostatný subjekt. Zaměřují se buď na jeden specifický sport nebo
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na skupinu sportů. Příkladem mohou být veškeré svazy, které jsou zastoupeny Českou
unií sportu (nástupcem Československého svazu tělesné výchovy, dále jen ČSTV), přes
který se snaží získávat dotace ze státního rozpočtu (Česká softballová asociace, Český
svaz ledního hokeje, Český atletický svaz a další).
3.3.1 Financování neziskových organizací
Právní úprava, která nejblíže rozebírá financování neziskových organizací, se nachází
v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
předpisů, ve znění pozdějších předpisů. V §7 tohoto zákona jsou definovány výdaje
státního rozpočtu, neziskových organizací se pak týkají zejména odstavce e) a i),
ve kterých zákon říká, že ze státního rozpočtu se hradí: “dotace občanským sdružením
a příspěvky politickým stranám” a “dotace nadacím, nadačním fondům a obecně
prospěšným společnostem”.
Finanční prostředky mohou neziskové organizace získávat z různých zdrojů. Podle
Rektoříka (2007) můžeme rozdělit zdroje, kde může organizace získávat prostředky,
do pěti hlavních skupin:


státní instituce a samospráva,



nadace,



podniky a podnikatelé,



individuální dárci a vlastní činnost,



daňové úlevy.

Tetřevová (2008) pak uvádí, že je vhodné uvedené způsoby financování kombinovat,
nikoli spoléhat pouze na jeden zdroj příjmů. “Mnoho příspěvkových organizací
si uvědomuje, že příliv peněz ze státního rozpočtu nemusí trvat věčně a je otázka času,
kdy státní správa a samospráva změní způsob jejich financování. Proto již teď začínají
pracovat na vlastním marketingu a vztazích s veřejností (public relations).” Ministerstvo
práce a sociálních věcí (2009)
Podle Plamínka (1996) se mezi hlavní způsoby, jak získat finanční prostředky, řadí:
osobní návštěvy (jeden z nejúčinnějších způsobů), telefonické kontaktování, direkt mail,
dobročinné akce a sbírky, žádosti o grant a v neposlední řadě inzerce ve sdělovacích
prostředcích.
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3.4 Rozpočetnictví
Pojem rozpočetnictví se dá vymezit jako informační systém, ve kterém se sestavují
a upravují rozpočty. Je to tedy určitá forma hodnotového řízení podniku. Definice
rozpočtu se v jádru věci mezi autory nemění, autoři ale často odlišují to, zda-li se plán
shoduje s rozpočtem nebo nikoli. Khan (2007) definuje rozpočet jako finančně vyjádřený
plán, který se zabývá budoucími podnikovými operacemi a využitím podnikových zdrojů
v určitém budoucím časovém období. Naopak autoři Hradecký, Lanča a Šiška (2008)
pojem plán a rozpočet oddělují. Ve svém díle popisují plán jako vyjádření úkolů
v neutrálních jednotkách nejčastěji verbálně, zatímco rozpočty jsou kvantifikované
veličiny a jsou vyjadřované v peněžních jednotkách. Rozpočet je tedy model
budoucnosti, jenž slouží k hodnotovému řízení podniku a jehož náplní je stanovení úkolů,
přidělení úkolů a následné použití jako šablona pro kontrolu plnění těchto zadaných
úkolů.
3.4.1 Výhody a nevýhody
Jako většina informačních systémů má i rozpočetnictví své výhody a nevýhody. Pokud
se rozpočty sestavují pečlivě a efektivně před, v průběhu a po uplynutí daného časového
období, podniku to podle Maitlanda (1998) může přinést nejedno pozitivum:


plánovitost,



koordinace a šablona pro následnou kontrolu,



motivace,



snižování rizika.

Autor dále zmiňuje i určitá negativa, která z rozpočetnictví vycházejí a které je snaha
minimalizovat nebo zcela odstranit:


vysoké administrativní nároky,



zdlouhavost rozpočtů,



nepružnost (zejména u pevných rozpočtů),



nesouhlas podřízených vedoucí k nedůvěře v rozpočet.
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3.4.2 Členění rozpočtů
Různé druhy organizací využívají různé druhy rozpočtů. Také v odborné literatuře různí
autoři člení rozpočty podle různých kritérií.
Maitland (1998) dělí rozpočty podle toho, zda-li jsou určeny pro jednotlivá střediska nebo
pro celou organizaci:


střediskové rozpočty jsou rozpočty vytvářené dílčími odděleními. Zahrnují
především režijní náklady a stanovují tak maximální výši nákladů připadající
na dané středisko,



celopodnikové rozpočty jsou sestavovány za organizaci jako celek. Představují
souhrn střediskových rozpočtů, které dohromady tvoří hlavní rozpočet, někdy
označován jako „master budget“. Hlavní rozpočet se skládá ze třech částí,
a to z rozpočtové rozvahy, rozpočtové výsledovky a z rozpočtu peněžních toků.

Macík (2008) ve své knize řeší kritérium času a podle něj pak rozpočty dělí na:


dlouhodobé rozpočty navazují na strategické plánování firmy. Musí do svých
úvah zahrnout i investiční a kapitálové rozpočty budoucích období. Sestavují
se zpravidla na 3–5 let. Mají spíše globální charakter, což se odvíjí v jejich
zjednodušené a méně podrobné formě,



krátkodobé rozpočty, které jsou sestavované na období jednoho roku a kratší,
se také nazývají operativními rozpočty. Navazují na dlouhodobé strategické
rozpočty, se kterými sdílejí cíle a cesty k jejich dosažení. Primárně se používají
k řízení vnitropodnikových středisek, zejména v oblasti řízení nákladů.

Autoři Hradecký, Lanča a Šiška (2006) se zaměřili na dělení rozpočtů podle
rozpočtovaných veličin:


rozpočty nákladů a výnosů sledují objem spotřeby podnikových zdrojů,
resp. objem výkonů podniku za konkrétní rozpočtované období, který se vyjadřuje
v peněžních jednotkách. Souhrnem všech dílčích nákladů a výnosů je rozpočtová
výsledovka,



rozpočty stavových veličin představují předpokládaný vztah jednotlivých
položek podnikového majetku a jeho závazků k danému okamžiku (nejčastěji
se jedná o konec rozpočtového období). Souhrn těchto informací lze pak nalézt
v rozpočtové rozvaze,
24



rozpočty příjmů a výdajů (peněžních toků) vyjadřují toky vydaných a přijatých
peněžních jednotek v podniku. Souhrnně se sestavuje rozpočtový výkaz
peněžních toků, který odráží solventnost a likviditu podniku.

Král a kol. (2002) se ve svém díle zaobírá děleném rozpočtů dle jejich forem:


pevné rozpočty nerozlišují variabilní a fixní náklady a zpravidla bývají stanoveny
pro jedinou úroveň činnosti. Používají se především u firem, které mají jasný
a v čase neměnný výrobní program a u kterých v minulých historických obdobích
nedochází ke změnám, tudíž tato období mohou být použita jako šablony
pro plánování těch budoucích,



pružné (flexibilní) rozpočty jsou vypracovávány pro různé úrovně činnosti,
a také rozlišují variabilní a fixní složku nákladů,



variantní rozpočty se vytvářejí pro různé varianty budoucího vývoje,



rozpočtování s nulovým základem vychází nikoliv z rozpočtovaných hodnot
minulého období, ale pro každé časové období se veškeré náklady určují nově,
tedy z nulového základu. Tato forma rozpočtu je využívána ve firmách, kde se
těžko odhaduje jak časová efektivita, tak efektivnost výrobních procesů, tudíž jsou
i výsledky v jednotlivých obdobích často velmi odlišné,



indexní (přírůstkové) rozpočtování vychází z výsledků předchozích období.
Nevýhodou této metody je nepřesnost, která může vzniknout jako důsledek
nehospodárnosti v minulých obdobích, a pak se následně promítnout i do rozpočtů
následujících období,



klouzavé rozpočty se používají, pokud je potřeba průběžně aktualizovat
následující rozpočtované období,



limitní rozpočty jsou specifické tím, že jejich hodnoty představují buď absolutně
nebo relativně nepřekročitelnou hranici,



indikativní rozpočty se používají, když je výše rozpočtu vázána na dosažení jiné
důležité veličiny. Touto formou rozpočtů se předchází nechtěným situacím,
kdy ušetření v jedné oblasti vyústí k nižšímu prospěchu v oblasti druhé.
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3.4.3 Proces rozpočetnictví
Tak, jako si každá firma volí určitou formu rozpočetnictví, volí si také specifický způsob
tvoření rozpočtů. Maitland (1998) se však domnívá, že posloupnost, kterou lze vidět
na obrázku 4, je ve většině případů velmi podobná.
Sestavování rozpočtu je podle autorů Hradecký, Lanča a Šiška (2006) prováděno dvěma
způsoby:


první

postup

směřuje

„shora–dolů“.

Jednotlivá

pracoviště

dostávají

již vyhotovený rozpočtový plán, který byl vytvořen vedením organizace
a předkládá střediskům podnikové cíle kvantifikované do formy výnosových
a nákladových úkolů. Samotná pracoviště pak mohou provádět jen drobné úpravy,
jelikož provázanost rozpočtu nedovoluje významné změny jeho částí. Tento
přístup zajišťuje vnitřní jednotu hlavního rozpočtu organizace a jeho soulad
a prosazování podnikových cílů,


druhý přístup směřuje „zdola–nahoru“ a naopak přenáší větší část tvorby
rozpočtu na podřízené útvary, které předkládají návrhy svých dílčích rozpočtů
vedení organizace. Vedení se pak stará o to, aby jednotlivé rozpočty upravilo
a vytvořilo z nich celkový rozpočet, který by odrážel cíle organizace. V praxi
je tato metoda velmi obtížná, ale umožňuje tvorbu rozpočtu pracovníky, kteří mají
lepší znalosti dané problematiky a snáze se s jimi vytvořeným rozpočtem budou
ztotožňovat. Riziko však tkví ve zneužití těchto pravomocí, zvláště pokud jsou
na rozpočet vázány odměny pracovníků.

V praxi často dochází ke kombinaci dvou výše uvedených metod, která se označuje jako
protisměrné plánování a rozpočtování. Proces tvorby rozpočtů sice začíná od vedení,
to však jen určuje hlavní cíle a stanovuje jednotlivým útvarům částku, podle které
pak střediska vypracovávají návrhy svých rozpočtů. Ty pak vedení projednává
a schvaluje na základě podnikových cílů a souladu všech činností organizace.
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Obrázek 4 - Proces rozpočetnictví

Zdroj: Maitland (1998)
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3.4.4 Řízení pomocí rozpočtu
„Řízení pomocí rozpočtů je tradičním a osvědčeným nástrojem finančního řízení podniku
v tržním hospodářství. Spolu se soustavně se rozvíjeným programovým řízením
a posilováním metod naturálního řízení jej lze i v současné době považovat za hlavní
nástroj podnikového řízení.“ (Míková, 2006)
Řízení je děleno na dvě části, na sestavení a kontrolu rozpočtu. Sestavování rozpočtu bylo
podrobněji popsáno již v předchozí kapitole. Podle Míkové (2006) kontrola rozpočtů
probíhá zjišťováním rozdílu mezi rozpočty a předběžnými kalkulacemi a skutečně
dosaženými výsledky. Podle autorky následuje rozbor rozdílu, a to dle odpovědnosti
vedoucích pracovníků, a následně se hledají příčiny a další hlediska rozdílů. Zjišťování
skutečných výsledků se provádí pomocí finančního i manažerského účetnictví.
3.4.4.1 Finanční účetnictví
Hlavní účel finančního účetnictví spočívá ve věrném a poctivém vytvoření účetních
výkazů, ze kterých lze vyčíst informace o stavu majetku podniku, jeho rentabilitě
a likviditě. Autoři Hradecký, Lanča a Šiška (2008) uvádí, že informace pro finanční
účetnictví jsou získávány z účetních výkazů jako výkaz zisků a ztrát, rozvaha nebo výkaz
o cashflow. Dále ve svém díle zmiňují, že finanční účetnictví slouží zejména externím
subjektům, tedy spolupracujícím podnikům, státním orgánům nebo orgánům veřejné
správy. V současnosti je finanční účetnictví regulováno naším právním řádem, konkrétně
v zákoně č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví.
3.4.4.2 Manažerské účetnictví
Fibírová, Šoljaková a Wagner (2011) ve svém díle uvádějí, že na rozdíl od finančního
účetnictví slouží to manažerské interním subjektům, které se díky porovnávání
dosažených výsledků s vynaloženými náklady snaží vytvořit ucelené podněty, které
by přispěly k větší efektivnosti a výkonnosti podniku v budoucích obdobích. Dále také
nepodléhá legislativě a není pro podnik povinné. Nedostatky podle autorů spočívají
v tom, že manažerské účetnictví neposkytuje komparativní informace ve vztahu
k vnějšímu prostředí nebo nezahrnuje konkurenční prostředí, čímž dochází k oddělení
těchto informací od manažerského účetnictví. Manažerské účetnictví je děleno
na tři subsystémy, kalkulaci, rozpočetnictví a nákladové účetnictví.
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3.4.5 Náklady
Na pojem náklad je nahlíženo z různých pohledů. Definice se liší jak u ekonomické teorie,
tak u odlišných druhů účetnictví. Synek (2011) popisuje náklady z pohledu ekonomické
teorie a vysvětluje pojem jako kteroukoliv peněžně ocenitelnou spotřebu výrobních
faktorů, kterou vyvolává tvorba výnosů podniku. Do spotřeby autor zahrnuje i veřejné
výdaje podniku.
Pokud je pojem náklad definován jako jakékoliv snížení ekonomického prospěchu
za určité účetní období, které vede ke snížení vlastního kapitálu, a to jiným způsobem,
než-li jeho přerozdělením mezi vlastníky podniku, jedná se o náklad v pojetí finančního
účetnictví. Takto ho definuje Dvořáková (2011) a dále doplňuje již výše zmíněnou snahu
finančního účetnictví o správné a věcné zobrazení nákladů bez ohledu na jejich účel
či užitečnost.
Král (2010) nahlíží na pojem náklad z pohledu manažerského účetnictví, teda jako
na hodnotově vyjádřené, účelné vynaložení ekonomických podnikových zdrojů, které
jejich účel spojuje s ekonomickou činností podniku. Zkoumá tedy, jestli jsou náklady
využity účelově, zda je spotřeba nákladů úměrná dosaženému výstupu, či zda byl náklad
spotřebován konkrétním podnikovým střediskem. Hradecký, Lanča a Šiška (2008) vidí
rozdíl chápání nákladů manažerským a finančním účetnictvím v tom, že se to manažerské
snaží podat komplexní informace o všech relevantních nákladech, které byly použity
pro konkrétní činnost podniku. Tato skutečnost tedy zahrnuje do nákladů i tzv. kalkulační
náklady, které představují náklady ušlé příležitosti.
3.4.5.1 Členění nákladů
Náklady individuálních podniků jsou ve většině případů velmi odlišné, proto i jejich
členění probíhá v každém podniku trochu jinak. Existuje tedy mnoho způsobů, jak
náklady rozdělit do nadřazenějších skupin.
Nejčastěji je využíváno druhové členění nákladů, které autoři Fibírová, Šoljková
a Wagner (2007) ve svém díle popisují, a mezi základní nákladové druhy řadí:


mzdové náklady,



odvody zdravotního a sociálního pojištění,



spotřeba materiálu,
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opravy a údržba,



spotřeba energií,



odpisy,



a další nákladové položky.

Výhodu druhového členění vidí autoři v průhlednosti a jednoznačnosti vynaložení zdrojů
organizace, zatímco nevýhoda se projevuje v tom, že se členění nezabývá příčinou
vynaložení nákladu. Autoři proto doporučují kombinovat tuto metodu spolu s dalším
členěním nákladů.
Dále je možné náklady dělit účelově, tedy podle činností, při kterých dochází k jejich
spotřebě. Schroll (1997) ve své knize dělí náklady dle jejich účelu těmito způsoby:


náklady jednicové a režijní jsou od sebe oddělovány, protože sledují dva odlišné
cíle, a to objektivní poskytování pravdivých informací o rozsahu nákladů, které
příslušejí jednotlivým výkonům a objektům, nebo uspořádání nákladů tak,
že lze analyzovat význam a funkci nákladů v konkrétních podmínkách. Jednicové
náklady tedy autor popisuje jako náklady vykazované v samostatných
konkrétních položkách ve vztahu ke zvolené jednotce výkonu, tzv. kalkulační
jednici. Mezi jednicové náklady se řadí jednicové mzdy, jednicový materiál
a další jednicové náklady podniku. Naopak režijní náklady jsou vykazovány
v komplexních položkách, které mají společný charakter. Autor k režijním
nákladům přiřazuje výrobní režie, materiálové režie a správní a odbytové režie.
Hodnotovým informačním nástrojem řízení režijních nákladů je rozpočet,



náklady přímé a nepřímé jsou rozdílné v příčinách souvisejících objektů
a výkonů. Dochází ke zkoumání toho, zda lze přiřadit jednotlivé náklady
objektům či výkonům přímo a průkazně, nebo nepřímo pomocí určitých
technických postupů. Pokud jsou náklady spotřebované neoddělitelně na více
výkonů a objektů, bližší identifikace se podle autora provádí pomocí nepřímých
početně technických metod rozpočítání a rozvrhování nákladů, a jedná se tedy
o náklady nepřímé.

V neposlední řadě je možné se setkat s dělením nákladů z hlediska jejich závislosti
na změnách v objemu výkonů. Schroll (1997) odděluje náklady fixní a variabilní. Fixní
náklady autor definuje jako náklady, které jsou na objemu výroby nezávislé, a proto
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se jejich absolutní výše se změnou objemu výkonů nemění, tudíž jsou vytvářeny
i při nulové výrobě. Neznamená to však, že by se fixní náklady neměnily vůbec. Dochází
k takzvané skokové změně, která může být způsobena například změnou výrobních
kapacit. Mezi fixní náklady je řazena většina režijních nákladů. Variabilní náklady
jsou odlišné v tom, že na změnu objemu výroby přímo úměrně reagují, tudíž snížení
objemu výkonů se promítá ve snížení variabilních nákladů a naopak zvýšení objemu
zvyšuje i náklady. Růst či pokles variabilních nákladů nabývá třech podob. Může
být proporcionální (růst nákladů odpovídá růstu výroby), podproporciální (růst výroby
je vyšší jak růst nákladů) a nebo nadproporciální (náklady rostou rychleji než objem
výroby). Mezi variabilní náklady autor řadí náklady jednicové a část nákladů režijních.
3.4.6 Rozpočetnictví ve sportu
V předchozích kapitolách jsou popsány obecné informace týkající se rozpočetnictví jako
takového, zatímco tato kapitola je zaměřená na význam rozpočtu ve sportovních
organizacích. Tato práce se především zabývá neziskovými organizacemi, jelikož i ČSA
je neziskovou sportovní organizací. Rektořík (2001) zmiňuje ve svém díle několik
důvodů, proč je tvorba rozpočtu důležitá a co lze efektivně aplikovat do sportovního
prostředí neziskových organizací.
První důvod pro účelné sestavování rozpočtu vidí Rektořík (2001) ve vývoji organizace.
Každá sportovní organizace si definuje své poslání a podle toho si pak vytváří své cíle
a zásady. Rozpočty organizacím slouží ke konkretizaci cílů do jednotlivých činností
a k jejich následnému vyjádření v univerzálních peněžních jednotkách. Jako druhý důvod
autor uvádí řízení a hodnocení činnosti organizace. Získávání a vynakládání finančních
prostředků je pro sportovní neziskové organizace klíčové, jelikož nejsou primárně
zakládány za podnikatelským účelem. V průběhu období slouží rozpočty k opakovanému
porovnávání plánů se skutečností, což se následně odráží ve finančním řízení celé
organizace. Tyto informace také poskytují informace o tom, zda má organizace dostatek
financí pro zajištění své činnosti, zda si může dovolit více zainvestovat například
do sportovního vybavení či do mimosezónní přípravy, nebo naopak zda je potřeba výdaje
omezit.
V praxi je financování sportovních organizací složeno z několika druhů zdrojů.
Jak už je výše zmiňováno, neziskové sportovní organizace získávají své příjmy například
z veřejných rozpočtů, nadací, z vlastních zdrojů nebo díky grantům a dotacím. Vlastní

31

zdroje představují příspěvky členů, příspěvky od sponzorů nebo také podpory
mezinárodních asociací. Podrobnější dělení nákladů je popsáno v předchozí kapitole,
kde jsou mimo jiné děleny na náklady přímé a nepřímé. Také výdaje u sportovní
organizace se dělí na výdaje přímé a nepřímé, a to dle toho, jak se vztahují ke sportovní
činnosti. Do přímých výdajů patří výdaje na tělovýchovu a sportovní činnost, na týmová
soustředění, na péči o členy, a také mohou zahrnovat výdaje na mezinárodní styk
či společenskou činnost. Nepřímé výdaje nelze konkrétně spojit s provozováním
dané sportovní činnosti, jsou ale nezbytné pro fungování celé organizace. Lze mezi
ně tedy zařadit výdaje na provoz sportovních zařízení, jako jsou výdaje za elektřinu, vodu
nebo za údržbu zařízení, dále výdaje na doplňkovou hospodářskou činnost, a také
investice a ostatní výdaje na modernizaci, výstavbu nebo opravy majetku sportovní
organizace.

3.5 Softball
Ještě předtím, než bude popsána Česká softballová asociace, je dobré si krátce nastínit
historii softballu a jeho rozvoj v českých zemí ve 20. a 21. století.
3.5.1 Historie softballu
Na území USA bylo koncem 18. století provozováno mnoho různých pálkovacích her
podobných softballu, které buď vycházely z baseballu, nebo se k němu hlásily. Nicméně,
s největší pravděpodobností měl na vznik softballu zásadní vliv právě George W.
Hancock z Chicaga. Roku 1887 po utkání amerického fotbalu mezi univerzitami Yale,
již byl Hancock součástí, a Harvard se odehrálo přátelské improvizované utkaní,
které neslo první znaky softballu. (Meyer, 1984)
Waage (2011) uvádí, že podle historických pramenů se různé pálkovací hry hrály
v Čechách již v roce 1610. Podle Süsse (2003) byly koncem 19. století pálkovací hry
v Čechách velmi oblíbené. S rozvojem sportovních her začátkem 20. století (fotbal,
házená, basketbal) nastal na území ČR pozvolný úpadek pálkovacích her, ačkoliv
se objevil playgroundball (obdoba dnešního softballu) a organizace YMCA (Young
Men’s Christian Association) vydala v roce 1926 v Praze jeho první pravidla. Okupace
ČSR omezila rozvoj softballu na minimum, ale přesto se trvale hrál v Brně a v „dolech“
v Modřanech. Po druhé světové válce má na rozvoj pálkovacích her vliv opět YMCA.
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Jejím prostřednictvím vydal Jaroslav Forst v roce 1947 první příručku s pravidly
a rozborem hry po stránce techniky a taktiky Učme se hře, kterou hrají miliony.
Kadlecová (2003) ve své diplomové práci stanovuje začátek novodobé historie softballu
na rok 1963, kdy několik softballových družstev uskutečnilo schůzku svých představitelů
za účelem hrát pravidelné soutěže pod hlavičkou České tělovýchovné organizace (později
ČSTV). Na plénu Českého ústředního výboru (dále jen ČÚV) ČSTV v Roudnici
nad Labem 4. února 1976 dalo představenstvo souhlas k založení Svazu softballu
a baseballu ČÚV ČSTV a 15. května 1976 byl zvolen 20-ti členný výbor, jehož předsedou
se stal Aleš Hrabě. Postupně docházelo ke vzniku oblastních svazů ve Východočeském,
Jihomoravském i Severomoravském kraji, kde se začaly hrát pravidelné soutěže.
Na přelomu 80. a 90. let 20. století byl svaz povýšen na federální úroveň, což umožnilo
start našich reprezentačních družstev na evropských a světových turnajích. Velkým
zlomem pak byl rok 1992, kdy došlo k oddělení softballu a baseballu, a následně 1. ledna
1993 vznikla Česká softballová asociace.
Od prvního utkaní v softballu roku 1887 mezi Yalem a Harvardem uběhlo přesně 101 let,
než se softball dostal na olympijské hry v Soulu, roku 1988. Tehdy byly softball i baseball
sice jen ukázkovými sporty, ovšem v roce 1992, v Barceloně, byly oba sporty přijaty jako
olympijské. Softballový ani baseballový svět se bohužel nemohl ze svého olympijského
úspěchu radovat dlouho. Po roce 2008 byly oba sporty staženy a nahrazeny ragby
a golfem. Po velkém úsilí WBSC (World Baseball Softball Confederation) se podařilo
vrátit oba sporty na Letní OH, které se konají v roce 2020 v Tokiu, Japonsko. (IOC
approves 5 new sports for Olympic games Tokyo 2020, 2016)

3.6 Česká softballová asociace
Česká softballová asociace je nejvyšším správním orgánem softballu v České republice.
ČSA je svým statutárním zástupcem zastoupena v plénu Českého olympijského výboru
či na Valných hromadách České unie sportu (dále jen ČUS), nástupce ČSTV. Základním
krédem ČSA je vystupovat v těchto orgánech velmi seriózně, „zbytečně nedráždit,
ale na druhou stranu vystupovat sebevědomě s vědomím, jakou váhu má softball v rodině
českého sportu.“ (Závěrečná zpráva za období 2011-2014, 2015)
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3.6.1 Orgány České softballové asociace
Předsednictvo ČSA je vrcholným výkonným orgánem a spolu s Parlamentem ČSA
(zákonodárný sbor) a Disciplinární komisí (soudní orgán) tvoří základní stavební kámen
činnosti ČSA. Dále zde funguje Smírčí komise ČSA, která má za úkol řešit jak odvolání,
tak případné spory mezi jednotlivými orgány ČSA. Předsednictvo se schází na svých
pravidelných schůzích cca 1x za měsíc, přičemž časový harmonogram schůzí je dán půl
roku dopředu. (Závěrečná zpráva za období 2011-2014, 2015)
K dalším orgánům ČSA se pak řadí:


Sekretariát ČSA (výkonný ředitel – Albrecht Vojtěch),



Kontrolní komise (předsedkyně – Voborníková Helena),



Přestupní komise (předseda – Milata Rostislav),



Sportovně-technická komise (předseda – Milata Rostislav),



Sportovně-technická komise Lig mládeže (předseda – Milata Rostislav),



Reprezentační komise (předseda – Albrecht Vojtěch),



Komise rozvoje (předseda – Šnelly Dušan),



Komise rozhodčích (předseda – Židek Zdeněk),



ligoví rozhodčí (administrátor – Dolejš Miroslav),



Mediálně marketingová komise (předsedkyně – Viktorýnová Daniela),



Zahraniční komise (předseda – Waage Gabriel),



manažeři oblastí (celkem 4 členové),



Komise scorerů (předsedkyně – Richterová Lenka).
(O asociaci, dostupné z www.softball.cz)

Pro ideovou činnost Předsednictva byla v nedávné době zásadní tři výjezdní jednání.
Potřebu těchto schůzí ukázalo velké výjezdní jednání klubů v Nymburce na podzim roku
2012. Zde byly diskutovány a finálně představeny zásadní dokumenty na období 2013–
2016:


Koncepce celostátních soutěží ČSA 2013-2016,



Strategie rozvoje ČSA 2013-2016,
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Dotační politika ČSA 2013-2016.
(Závěrečná zpráva za období 2011-2014, 2015)

Současná činnost ČSA je zaznamenána v následujících dokumentech, které byly
projednány na výjezdním jednání Předsednictva ČSA dne 31. srpna 2015 a schváleny
Předsednictvem ČSA dne 21. září 2015. Strategie reaguje na aktuální vývoj a představuje
základní principy rozvoje ČSA v letech 2016–2018:


Strategie rozvoje ČSA 2016–2018,



Dotační politika ČSA 2016–2018.

Podrobnější popis výše zmíněných dokumentů se nachází v analytické části.
3.6.2 Vztah ČSA ke střešním orgánům
Nejdůležitější střešní orgány nebo organizace, které mají určitý vztah k ČSA, jsou
Mezinárodní softbalová federace (dále jen ISF), Evropská softballová federace (dále jen
ESF) a Světová baseballová a softballová konfederace (WBSC). Dále se jedná i o vztahy
k domácím organizacím, které na centrální úrovni sdružují sportovní svazy a vlastním
způsobem přispívají ke sportovnímu životu v České republice (ČUS a ČOV). Účinkování
v těchto organizacích je v zásadě úměrné postavení svazu a síle softballu jako sportu
samotného. (Závěrečná zpráva za období 2011-2014, 2015)
Hlavním krédem ČSA je jak ve střešních orgánech českého sportu, tak v mezinárodních
softballových asociacích, prezentovat ČSA jako seriózního partnera, „který ví, co chce,
má ve svém sportovním i politickém počínání jasnou vizi a je spolehlivý ve všem, co slíbí
a co zrealizuje.“ (Závěrečná zpráva za období 2011-2014, 2015)
ČSA je v Evropě vnímána jako velmi silná federace. Pro udržení tohoto stavu bylo jistě
velmi důležité obsazení 1. místopředsedy ESF, funkcionáře zodpovědného za soutěže,
předsedou ČSA, Gabrielem Waagem, v roce 2013. Waage tak pokračuje ve svém
již třetím volebním období ve vedení ESF. Další posílení své pozice ČSA zaznamenala
v roce 2014, kdy byla Helena Novotná jmenována ředitelkou komunikace ESF.
Jak už je výše zmíněno, ČSA je zastoupena svým statutárním zástupcem v plénu ČOV
a pravidelně se zúčastní i Valných hromad ČUS. (Závěrečná zpráva za období 2011-2014,
2015)
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3.6.3 Organizace softballových soutěží v ČR
ČSA člení softballové soutěže především podle věkových kategorií, a to na:


soutěže dospělých (uzavřená Extraliga žen a mužů, otevřená 2. Česká softballová
liga žen a mužů, Pohár ČSA žen a mužů a Interpohár),



juniorské soutěže (Extraliga juniorek a juniorů, 2. liga juniorek a juniorů),



kadetské soutěže (Extraliga kadetek a kadetů, 2. a 3. liga kadetek a kadetů),



soutěže žactva (Extraliga žákyň a žáků, 2. liga žákyň a žáků),



soutěže nejmladších (Coachball, Teeball a 2. liga T-ball)

Dále ještě ČSA organizuje oblastní soutěže, které jsou rozděleny podle určitých
geografických podmínek (Praha, Severní Čechy, Jižní Čechy, Západní Čechy, Východní
Čechy a Morava), a turnaje (turnaje dospělých a turnaje mládeže, halové turnaje
dospělých a mládeže, a nakonec ostatní turnaje dospělých a mládeže). Samostatnou
kategorií je pak Slowpitch a organizace České slowpitchové ligy.
ČSA má na starosti také organizace reprezentačních softballových celků, které jsou
rozděleny do jednotlivých kategorií takto:


reprezentace žen,

 reprezentace mužů do 23 let,



reprezentace mužů,

 reprezentace kadetek,



reprezentace juniorek,

 reprezentace kadetů,



reprezentace juniorů,

 slowpitchová mužská reprezentace,



reprezentace žen do 22 let,

 Slowpitchová coed reprezentace.

3.6.4 Financování ČSA
Tato část bude obsahovat obecný přehled příjmové a výdajové části ČSA. V praktické
části pak bude tato tématika rozebrána více podrobně a k jednotlivým položkám budou
přiřazeny i konkrétní částky. Všechny informace v této kapitole pochází z interních
finančních dokumentů ČSA nebo ze Závěrečných zpráv za období 2007-2010 (2011)
a 2011-2014 (2015)
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3.6.4.1 Příjmová část rozpočtu
Příjmy do rozpočtu ČSA plynou ze třech základních zdrojů, kterými jsou MŠMT, ČOV
a třetím zdrojem jsou prostředky z vlastní činnosti asociace. Do roku 2011 měla asociace
navíc příjem od loterijní společnosti Sazka a.s. Po pádu Sazky a.s. došlo k významným
proměnám ve financování sportu, jako například nové nastavení programů MŠMT v roce
2012.
1. Sazka a.s., Ministerstvo financí
Sazka a.s. provozovala v České republice loterijní činnost a z výtěžků vedle vyplácení
výher putovaly finance do sportovního prostředí. Objem financí se následně dělil mezi
jednotlivé svazy podle třech kritérií:


velikost členské základny,



struktura národních soutěží (počet úrovní),



ekonomická náročnost sportu.

O výši jednotlivých příspěvků rozhodovala Valná hromada ČSTV, která se scházela
každý rok v dubnu. Výhodou finančních prostředků plynoucích ze Sazky a.s. bylo to,
že představovaly tzv. volné prostředky, což znamenalo, že je bylo možno využít podle
uvážení na cokoliv. Kvůli problémům se splácením multifunkční arény tento zdroj téměř
vyschl a od roku 2008 tento výpadek nahrazen přímou dotací z Ministerstva financí.
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT je největším donátorem sportovního sektoru. Každý sportovní svaz je hodnocen
z mnoha kritérií (sportovní úspěšnost, počet národních federací, zařazení na program OH,
popularita sportu, apod.) a podle získaných bodů z těchto kritérií pak MŠMT sestavuje
žebříček jednotlivých sportů – tzv. TOP. Tento žebříček se v roce 2010 přeměnil z TOP
50 na TOP 60. Mezi prvních dvanáct sportovních disciplín (TOP 12) je pak rozděleno
50 % všech finančních prostředků na reprezentace. Mezi dalších 48 sportovních disciplín
z TOP 6O se pak rozdělí 45 % objemu finančních prostředků určených na reprezentace.
Ostatní sporty potom čerpají ze zbylých 5 % finančních prostředků určených státním
rozpočtem na reprezentace. Pro softball je tedy velmi důležité se udržet v TOP 60, neboť
mezi prvních 12 sportů je v dohledné době nereálné se dostat. Vyřazení softballu
z Olympijských her v roce 2008 se výrazně promítlo i v pořadí softballu v žebříčku
TOP 60, jelikož se propadl z 35. místa až na 45. místo, kolem kterého se pohybuje
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až do dnes. ČSA nebyla jediná softballová asociace, která finančně utrpěla po ztrátě OH.
Amy Hughes (2013) zmiňuje ve svém článku zhoršení finanční situace i pro americkou
softballovou reprezentaci: „Šokující rozhodnutí ohledně vyřazení softballu z programu
Olympijských her, které bylo učiněno po tajném hlasování Mezinárodní olympijské
komise jen několik měsíců po Olympijských hrách v Aténách, 2004, se u Americké
softballové asociace ASA/USA Softball nejvíce projevilo právě z rozpočtového hlediska.“
(přeloženo autorkou)
Programy MŠMT byly před rokem 2012 jiné, než jaké je známe dnes. Od roku 2007
do roku 2011 čerpala ČSA finance ze čtyřech následujících programů:


Program I – Sportovní reprezentace ČR,



Program II – Sportovní centra mládeže,



Program III – Sportovní talent,



Program IV – Sportovní třídy.

V Programu I – Sportovní reprezentace byly do financování zahrnuty mistrovské turnaje
(OH, MS, ME) v dospělých a juniorských kategoriích. Výše dotace závisela na úspěšnosti
sportu, na množství zúčastněných týmů, a také na místě konání akce. Zásadním kritériem
úspěšnosti bylo umístění v první polovině startovního pole, maximálně však do 8. místa.
Minimální počet účastníků však musel být alespoň devět.
Program II – Sportovní centra mládeže byl nastaven po úvodním čtyřletém cyklu na další
dvouleté cykly a byl určen v drtivé většině olympijským sportům. Po uplynutí tohoto
období musely sportovní svazy obhájit efektivnost programu. Cílem programu bylo
kontinuálně pečovat o talentovanou mládež.
Podobně jako Program II byl zaměřen i Program III – Sportovní talent, jenž byl určen
všem sportovním svazům.
Podle počtu a úrovně (hlavní třída či doplňková) vydávalo MŠMT skrze zastřešující svazy
finanční prostředky na odměny trenérů sportovních tříd v Programu IV – Sportovní třídy.
V tomto konkrétním případě fungovaly 4 sportovní třídy – v Havlíčkově Brodě,
v Chomutově, ve Dvoře Králové a v Praze na Spectru.
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ČSA jako sportovní svaz čerpá od roku 2012 finanční prostředky od MŠMT v zásadě
ze čtyř programů:


Program I – Sportovní reprezentace,



Program II – Sportovně talentovaná mládež,



Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení,



Program V – Organizace sportu (později činnost sportovních svazů).

Program I – Sportovní reprezentace a Program II – Sportovně talentovaná mládež, pro
který byl vytvořen nový název, zůstávají v podstatě stejné jako před rokem 2012.
Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení je program MŠMT zavedený
v roce 2012. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty s vlastním sportovním zařízením
či s pronajatým zařízením pouze však od města či obce mohou prostřednictvím
zastřešujícího orgánu – v této situaci prostřednictvím ČSA – žádat o dotaci. ČSA
přeposílá kompletně všechny peníze do klubů a figuruje zde pouze v pozici
zprostředkovatele.
Program V – Činnost sportovních svazů byl také zaveden v roce 2012, aby nahradil
výtěžek ze Sazky a.s. Jedná se v podstatě o přerozdělování loterijní daně do sportovního
prostředí prostřednictvím MŠMT. Jak už je výše zmíněno, ještě v roce 2011 byl tento
zdroj suplován Ministerstvem financí.
Všechny finanční prostředky z MŠMT jsou smluvně vázány s jednotlivými svazy
a ve smlouvách je poměrně přesná specifikace, na co lze peníze použít a na co nikoliv.
Povinností svazu je pak vše patřičně doložit a vyúčtovat.
3. Český olympijský výbor
Dalším zdrojem financí je ČOV. Příspěvky z tohoto zdroje byly původně čerpány pouze
v letech 2007 a 2008, tedy v letech, kdy byl softball na programu OH. Plénum ČOV
v lednu roku 2009 změnilo statut členství softballu z řádného členství na členství
přidružené. Tímto ČSA ztratilo nárok na jakékoliv finance z tohoto zdroje.
Po volbách v roce 2012 nabral ČOV nový směr. Z původního nastavení financování
pouze olympijských sportů se ČOV stal zastřešující sportovní organizací v ČR. Tím došlo
ke snaze financovat celé sportovní spektrum včetně neolympijských sportů. K tomu
dochází v roce 2014, kdy na účet ČSA přicházejí příspěvky generované z loterijní daně.
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Tyto prostředky jsou určeny na masový rozvoj, a proto je ČSA použila na 3 základní
projekty:


dotační titul na mládež,



dotační titul na členskou základnu,



projekt Intenzifikace škol – Bee Ball.

4. Vlastní zdroje
K vlastním zdrojům patří jednak finance vycházející z podstaty a funkce ČSA (členské
příspěvky, různé manipulační poplatky), dále pak všechny finance či benefity vycházející
z vlastní činnosti ČSA. Není-li nějakou dohodou upraveno jinak, jedná se v zásadě
o prostředky volné.
3.6.4.2 Výdajová část rozpočtu
Výdaje ČSA se každoročně trochu liší, ale v zásadě je ve svých rozpočtech ČSA rozděluje
do 4 hlavních výdajových okruhů:


domácí činnost,



dotační programy,



reprezentace,



podpora talentované mládeže.

Navíc ČSA pomáhala při realizaci a distribuci financí do klubů z dalších programů, jako
je program MŠMT dotace na údržbu či program Magistrátu hlavního města Prahy (dále
jen MHMP) na podporu mládežnického programu pražských klubů. Rezervní fond
a závazky za předchozí rok jsou jen funkční nástroje rozpočtu, ČSA s nimi tedy nepočítá
mezi své výdajové okruhy. Tato práce se pak v analytické části zaměří na obsáhlejší
a podrobnější popis zejména výdajů na reprezentační celky.

40

4 METODOLOGIE
Pro splnění cíle bakalářské práce a podrobnější analýzy zadaných okruhů od předsedy
ČSA bylo využito následujících metod:


analýza vývoje,



strukturované interview.

Při výkladu teoretických východisek byly použity odborné dokumentace a literatura,
která se věnuje dané problematice, dále statistické údaje z MŠMT a ČSA, a také právní
předpisy.

4.1 Analýza vývoje
Při získávání informací se rozlišují data primární a sekundární. Podle Hendla (2008) jsou
sekundární data definována jako ta data, která byla shromážděná již dříve. Popisná
analýza operuje právě s těmito daty, tedy i analýza vývoje dat uváděných v této práci
je prováděna na základě sekundárních dat, která byla poskytnuta předsedou ČSA. Dále
autor uvádí podrobnější postup při užití popisné analýzy:


stanovení cíle,



vyhledávání obsahových jednotek,



určení souboru materiálu,



četba dokumentu,



systematické sledování,



vyjádření výsledků s názory a doporučeními,



rozbor a hodnocení.

Tato metoda byla použita zejména při studování a porovnávání rozpočtů v jednotlivých
letech. Použité rozpočty jsou vytvářeny pro interní využití a bude na ně nahlíženo
z pohledu finančního účetnictví, jelikož pro tuto práci nejsou důležité nepřímé náklady,
ale zabývá se právě náklady přímo užitými na reprezentační celky. Následně dochází
k porovnávání plánovaných hodnot s hodnotami skutečně dosaženými. Okruhy, na které
má být tato práce zaměřená, mají předsedovi asociace podat především ucelený náhled
na vývoj reprezentačních nákladů v čase, jelikož takovéto souhrnné informace v ČSA
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chybí. Hlavním cílem při rozdělování financí mezi rozpočty jednotlivých reprezentací
je dle předsedy ČSA spravedlnost. Toto stanovisko následně umožnilo lepší porovnání
mezi získanými hodnotami.

4.2 Strukturované interview
Rozhovor představuje formální komunikaci mezi dvěma a více osobami. Formální
komunikací se rozumí to, že se nejedná o náhodný nezávazný rozhovor a účastníci mají
jasně vymezené role respondentů. „Hlavní skupinu metod sběru dat v empirickém
výzkumu tvoří naslouchání, vyprávění, kladení otázek lidem a získávání odpovědí.
Dotazování obecně zahrnuje různé typy rozhovorů, dotazníků, škál a testů.“ Hendl (2008)
Po analýze a komparaci dat z jednotlivých rozpočtů ČSA se na výsledné hodnoty podíval
předseda ČSA. Původně měl poté proběhnout polostrukturovaný rozhovor s předem
připravenými otázkami, aby v případě potřeby měl tazatel ještě možnost položit
doplňující otázky, aby problematiku dokonale pochopil.
Vzhledem k pracovní vytíženosti předsedy ČSA spojené se jeho služebními cestami
do zahraničí se nepodařilo najít termín, ve kterém by se dal rozhovor uskutečnit.
Z plánovaného osobního polostrukturovaného rozhovoru se tedy stal rozhovor
strukturovaný a společně s výsledky analýzy dostal předseda i sadu otázek, na které
odpověděl prostřednictvím elektronické pošty. Tato skutečnost však zamezila prostoru
pro doplňující otázky tazatele. Na druhou stranu měl respondent větší čas na zodpovězení
otázek a mohl si důkladně promyslet svou odpověď.
Z důvodu konečné formy rozhovoru a časové vytíženosti předsedy jsou některé
jeho odpovědi velmi stručné a neposkytují tak všechny informace, které jsem
si od interview slibovala. Ani po opětovném kontaktování a prosby o detailnější odpovědi
na dané otázky se situace nezměnila a odpovědi tedy zůstaly ve stejné prvotní podobě.
Přepis celého rozhovoru je dostupný v přílohách práce.
4.2.1 Otázky
Jak už je výše zmíněno, položené otázky vznikly pro doplnění informací a hlubší
pochopení tvorby rozpočtů ČSA. Otázek bylo celkem 10:
1) Proč jsou příjmy každoročně podhodnocené? Je to záměr asociace? Pokud ano,
co tím asociace sleduje?
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2) Proč jsou výdaje každoročně podhodnocené? Slouží plánovaný rozpočet jen jako
minimum? Je to záměr asociace? Pokud ano, co tím asociace sleduje?
3) Jaké nejdůležitější poznatky přinesly výsledky analýzy?
4) Myslíte si, že by bylo žádoucí na výsledky reagovat a strukturu rozpočtu případně
pozměnit? Pokud ano, proč a jakým způsobem?
5) Je zvýšení rozpočtu podmíněno výsledkem reprezentace na konkrétní akci?
6) Je důležitý návrh reprezentační přípravy při rozdělování rozpočtu?
7) Má složení realizačních týmů vliv na rozdělování rozpočtu?
8) Předpokládáte další růst podílu nákladů na reprezentace na celkových nákladech
asociace? Pokud ano, proč tomu tak je?
9) Peníze jsou reprezentacím udělovány rovnoměrně v závislosti na jejich
programech v průběhu sledovaného období. Zvažovala se někdy varianta
preference jedné kategorie?
10) Přišly do svazu díky znovuzařazení softballu na Letní olympijské hry 2020 nějaké
dodatečné finance? Pokud ano, jsou rozděleny do všech kategorií nebo
jsou určeny jen pro ženskou reprezentaci, která jako jediná může soutěžit
na těchto hrách?
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5 ANALYTICKÁ ČÁST
V analytické části byla provedena analýza sekundárních dat získaných z anuitních
rozpočtů ČSA za léta 2010 až 2017. Tato práce se zaměřila především na analýzu nákladů
na reprezentační celky, na které jsou zaměřeny zadané zkoumané okruhy. Okrajově jsou
analyzovány také celkové příjmy ČSA, a pak konkrétněji reprezentační příjmy.
Na základě výsledků této analýzy byl proveden rozhovor s předsedou asociace,
Gabrielem Waage.
Rozpočty ČSA jsou rozdělené na dvě části, plán a plnění, proto i analýza probíhala
ve dvou rovinách, a to v naplánované rovině a v rovině plnění. Ještě před analýzou
samotných rozpočtů je potřeba si přiblížit konkrétní řídící strategii ČSA, která již
byla trochu nastíněna v teoretické části.

5.1 Strategie a cíle ČSA
Pro ideovou činnost Předsednictva byla v nedávné době zásadní dvě výjezdní jednání.
Potřebu těchto schůzí ukázalo velké výjezdní jednání klubů v Nymburce na podzim roku
2012. Zde byly diskutovány a finálně představeny zásadní dokumenty na období 2013–
2016:


Koncepce celostátních soutěží ČSA 2013-2016,



Strategie rozvoje ČSA 2013-2016,



Dotační politika ČSA 2013-2016. (Závěrečná zpráva za období 2011-2014, 2015)

Výjezdní zasedání v roce 2015 se pak zaměřilo na zpracování dokumentů, které
by nastínily rozvojové strategie a dotační politiku pro období 2016-2018. Reprezentační
cíle pro sledované období nejsou dostupné z žádných dokumentů ČSA, do kterých jsem
měla díky vypracovávání této bakalářské práce přístup, tudíž jsou zde použity pouze
informace, které pocházejí přímo od předsedy ČSA (viz níže).
5.1.1 Koncepce celostátních soutěží ČSA 2013-2016
ČSA zavedla od roku 2013 pozici ředitel mládežnické ligy pro každou soutěž, čímž
se snažila delegovat rozhodovací pravomoci na jednotlivé osoby. Pilířem soutěží v České
republice se staly celostátní soutěže, kdy se vrchol sezóny v dospělých kategoriích
rozdělil na 2 části – dlouhodobá ligová soutěž a turnajový Pohár ČSA s finále v podobě
Final Four. (Závěrečná zpráva za období 2011-2014, 2015)
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5.1.2 Strategie rozvoje ČSA 2013-2016
Pro strategii rozvoje ČSA 2013-2016 asociace představila dva základní úvahové okruhy
rozvoje – vnitřní a vnější. Zásadními prvky bylo nastavení povinné minimální částky
na rozvoj ve výši 3 % rozpočtu. Cílem vnějšího rozvoje bylo dosáhnout zvýšení členské
základny o 25 % do roku 2016. K tomu se realizovaly programy jako Intenzifikace
školních sportovních klubů, Bee Ball (zjednodušená verze softballu pro děti) či rozvoj
slowpitche (modifikace softballu s pomalejším nadhozem). Základním cílem projektu
Intenzifikace školních sportovních klubů je především rozvoj školních softballových
kroužků, klubů a školních lig. Dalším cílem je pak zintenzivnění zájmu softballových
klubů spolupracovat se školami jako s potenciálními dodavateli nových hráčů do klubů.
ČSA podpořila tento projekt jak finančně v podobě odměn za realizaci kroužku,
tak materiálně v podobě sad na Bee Ball. (Závěrečná zpráva za období 2011-2014, 2015)
5.1.3 Dotační politika ČSA 2013-2016
Dotační politika je jedním ze základních nástrojů, kterým vedení ČSA realizuje nejen
svůj program, ale především vytváří prostředí pro rozvoj softballu. Závěrečná zpráva
za období 2011-2014 (2015) uvádí, že Dotační politika ČSA 2013-2016 obsahuje celkem
čtyři přímé dotační programy:


Program 1 – Dotační titul na mládež a trenéry,



Program 2 – Dotační titul pro Extraligové kluby,



Program 3 – Prize Money,



Program 4 – Dotační titul na podporu členské základny.

5.1.4 Strategie rozvoje ČSA 2016–2018
Strategie rozvoje ČSA 2016–2018 (2016) navazuje na předchozí dokument z roku 2013
a je rozdělena do šesti kapitol (organizační struktura ČSA, finance, rozvoj, soutěže,
reprezentace, a jako poslední kapitola komunikace, propagace a marketing), přičemž
každou kapitolu ještě detailněji rozpracovává. Rozvojové cíle zůstávají stejné, a to zvýšit
členskou základnu o 25 % do konce roku 2018, a také soustavně rozšiřovat povědomí
o softballu v široké veřejnosti. Pro účely této práce je vhodné ještě podrobněji zmínit
především kapitolu reprezentace, kde ČSA apeluje na adekvátní připravenost
reprezentačních celků na účast na mimořádných sportovních akcí (World Cup, Canada
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Cup, apod.) s ohledem na efektivitu dosažení cílů na vrcholných turnajích, a také zmiňuje
důraznější každoroční alokování části finančních prostředků na společný materiál
pro reprezentace dle návrhu Reprezentační komise. Jednotlivé reprezentační cíle
jsou podrobněji popsány níže.
5.1.5 Dotační politika ČSA 2016–2018
Česká softballová asociace pokračuje v systému dotační politiky nastaveném v roce 2009
na jednání v Monínci. Dotační politika je v dokumentu Dotační politika 2016–2018
(2016) postavena na dvou základních pilířích:


prvním pilířem jsou vypsané dotační programy, kterými ČSA podporuje kluby
na základě mládežnického programu, trenérské struktury, rozvinutosti jejich
aktivit a úspěšnosti. Případné další dotační programy mohou být otevřeny
v návaznosti na vývoj financování sportu prostřednictvím programu V. MŠMT –
Organizace sportu, či jiných programů z dalších zdrojů,



druhým pilířem jsou pak přímé podpory projektu Intenzifikace škol, podpory
oblastním pracovištím a pořadatelům mládežnických turnajů soutěží řízených
ČSA jak ve formě materiálové podpory, tak finanční.

5.1.6 Reprezentační cíle
Cíle reprezentací nejsou uvedeny v dokumentech, ze kterých byly čerpány informace
ohledně rozpočtů, ale pocházejí přímo od předsedy ČSA. Podle těchto cílů
se také částečně rozhoduje, kolik peněz jaká reprezentace dostane jak na přípravu,
tak na vrcholnou akci, tedy mistrovství světa nebo mistrovství Evropy.
Spravedlnost. To je pojem, který předseda zvlášť zdůrazňoval, a podle kterého jsou
koncipovány reprezentační rozpočty. Jako hlavní důvod předseda uvádí to, že u českého
softballu je členská základna tvořena z jedné půlky muži a z druhé půlky ženami, tudíž
i reprezentace a peníze na ně vynaložené by se měly dělit rovným dílem.
Existují jak cíle krátkodobé, tak dlouhodobé. Dlouhodobý cíl pro dospělé reprezentace
je jejich udržení v TOP 10 ve světovém rankingu. Krátkodobé cíle se pak liší v závislosti
na programu každého reprezentačního celku. Cíle se vztahují pouze k seniorským
reprezentacím, protože juniorská reprezentace je brána jen jako příprava hráček,
které by se v budoucnu mohly dostat do seniorské reprezentace, tudíž není vyžadované
konkrétní umístění a případný úspěch se pak bere jako bonus. To však neznamená,
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že příprava je nekvalitní, stále se očekává důstojný výkon, který by dobře reprezentoval
softball v ČR. Obecně lze říci, že ženské reprezentace mají jako cíl medaili z mistrovství
Evropy a umístění v TOP 8 na mistrovství světa. Muži se snaží docílit zlaté medaile
na mistrovství Evropy a umístění v TOP 8, respektive TOP 6 na mistrovství světa.
5.1.6.1 Ranking
V Lausanne, Švýcarsko, roku 2016 představila Světová baseballová a softballová
konfederace (dále jen WBSC) nový způsob porovnávání výkonnosti států světa
v softballu, který se vyhodnocuje v 3-letých intervalech, avšak počáteční žebříček byl
vytvořen z výsledků národních týmů z let 2013–2016. “These new softball world
rankings mark another major milestone in the history of our global sport,” pronesl
president softballové divize WBSC Dale McMann. “These rankings not only provide
a benchmarking tool for nations to construct and evaluate their strategic/development
plans, but they also give the players and fans a new and exciting way to express the pride
of their country through sport.” (WBSC launches first-ever Softball World
Rankings, 2016)
Celkové umístění v žebříčku bude záležet z 80 % na umístění seniorské reprezentace
a z 20 % na umístění reprezentace juniorské. Pro operativnost výpočtů se body přiřazují
výhradně podle umístění týmů na Mistrovství světa. Body jsou udělovány maximálně
prvním 16-ti týmům, a to tak, že tým, který se umístil na prvním místě, dostává
16 bodů *100 bodů, tým na druhém místě pak 15 bodů *100, a tak dále až po poslední
16. tým, který obdrží 1 bod *100. Pokud by na mistrovství soutěžilo méně jak 16 družstev,
maximum udělených bodů se bude rovnat počtu zúčastněných národních týmů. (WBSC
World Rankings, 2018)
Na obrázku 5 je možné sledovat vývoj českých národních týmů ve světovém žebříčku
za roky 2015, 2016 a 2017. Ženské národní týmy se dokázaly posunout v roce 2017
o tři příčky směrem vzhůru, tedy na 10. pozici ve světě. Lze také vidět, že před Českou
republikou jsou v ženách ještě 2 týmy na vyšších pozicích, a to Holandsko na 8. místě
a Itálie na 9. místě. Mužské národní týmy se pohybují na špičce evropských týmu
a ve světovém žebříčku obsazují pro rok 2017 7. místo, což je posun o jednu příčku
vzhůru oproti roku 2016.
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Obrázek 5 - Světový žebříček ženského a mužského softballu

Zdroj: WBSC World Rankings (2018)

5.1.6.2 Konkurenční prostředí
Do cílů i do umístění v žebříčcích jak světových, tak evropských, se hodně promítá
i konkurence v jednotlivých kategoriích. Ve světovém měřítku to nepředstavuje
až tak výrazný rozdíl, i když konkurence a i členská základna u dívčích a ženských složek
je větší než ta chlapecká a mužská. V Evropě a v soutěžích pořádaných v rámci
evropského kontinentu už je ten rozdíl markantnější.
V tabulkách 1 a 2 jsou poměřeny účasti seniorských a juniorských národních týmů
na mistrovstvích Evropy od roku 2010. Mistrovství se pro každou kategorii střídají
ve dvouletých intervalech, a zároveň se střídají ženské a mužské akce.
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Tabulka 1 - Konkurenční prostředí ženského a mužského softballu v Evropě

Zdroj: vlastní tvorba dle www.softball.cz (2018)

Tabulka 1 ukazuje, jak ženské týmy, které reprezentují svou zemi na mistrovství Evropy,
výrazně početně převažují ty mužské. To je dáno právě úrovní softballu v zemích Evropy,
ale také složením členské základny, jelikož je zde výrazně více žen hrajících softball
než mužů. Dále je možné konstatovat, že jak mužská, tak ženská reprezentace
se konzistentně pohybuje na stejných či velmi blízkých příčkách, a to na 3.–4. místě u žen
a 1.–2. příčce u mužů.
Tabulka 2 - Konkurenční prostředí juniorského softballu v Evropě

Zdroj: vlastní tvorba dle www.softball.cz (2018)

U juniorských reprezentačních týmů je rozdíl v počtu zúčastněných týmů ještě větší,
jak je možné sledovat v tabulce 2, jelikož na úrovni Evropy soutěží pouze pět týmů
mužské juniorské reprezentace, zatímco počet týmů ženské juniorské reprezentace kolísá
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okolo 15 zúčastněných. Umístění dívek se v letech mění, zatímco chlapci budou v roce
2019 obhajovat již pátý titul mistrů Evropy.
Z obrázků 9 a 10 tedy vyplývá, že vzhledem k odlišným dosaženým výsledkům
jednotlivých reprezentací se musí lišit i konkrétní cíle každého reprezentačního celku,
protože zlatá medaile na mistrovství Evropy žen by znamenala nevídaný úspěch, zatímco
se zlatou medailí z mužského mistrovství Evropy všichni počítají.
5.1.6.3 Reprezentace žen v letech 2010 až 2017
Tabulka 3 - Cíle reprezentace žen

Zdroj: vlastní tvorba (2018)

Tabulka 3 shrnuje cíle reprezentace žen v letech 2010 až 2017. Roky 2013 a 2015 jsou
zeleně zabarvené, protože vyjadřují roky, kdy se podařilo reprezentaci splnit zadané cíle,
jelikož ze dvou mistrovství Evropy si odvezly domů 2 bronzové medaile. Nezabarvené
řádky pak znamenají horší umístění, než bylo předsevzaté. Nejhůře se umístila
reprezentace žen na Mistrovství světa v Surrey, Kanadě, v roce 2016, kdy po dvou
těsných prohrách ve skupině nepostoupila do prvních 16ti týmů, tudíž mohla skončit
nejlépe 17., což se nakonec také stalo. Nutno podotknout, že jedna prohra byla obdržena
proti Holandsku, které v konečném výsledku skončilo na 4. místě po prohře s třetí
Kanadou.
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5.1.6.4 Reprezentace mužů v letech 2010 až 2017
Tabulka 4 - Cíle reprezentace mužů

Zdroj: vlastní tvorba (2018)

Muži mají skoro opačnou bilanci co se týče splňování svých cílů, protože pouze ve třech
letech se nedokázali umístit tak, jak si to představovali (viz tabulka 4). Navíc jejich
ambice byly v roce 2017 vyšší než obvykle, jelikož se chtěli dostat do prvních 6-ti týmů.
Bohužel těsná a neočekávaná prohra s Botswanou 0:1 uzavřela našemu národnímu týmu
postup mezi TOP 8 týmů, a tak se umístili na dále nejvyšší možné 9. příčce.
5.1.6.5 Reprezentační cíle pro období 2018–2019
Dlouhodobé cíle jsou i v tomto období stejné, a to zůstat mezi 10-ti nejlepšími týmy světa
jak v ženské, tak mužské kategorii. Krátkodobé cíle ženské reprezentace předseda ČSA
jsou v podobě účasti ve finále Mistrovství Evropy v roce 2019, které se koná v Ostravě,
a výhra Olympijské kvalifikace také v roce 2019, která by zaručila účast českého
národního týmu žen na Letní Olympiádě v Tokiu, Japonsku. Muži pak mají cíle nastavené
na získání již čtvrtého titulu mistrů Evropy v řadě a obsazení minimálně 5. místa
na mistrovství světa 2019, které bude poprvé pořádáno v České republice, konkrétně
v Praze. Mužský softball není v programu LOH 2020, a proto se v krátkodobých cílech
mužské reprezentace žádná olympijská kvalifikace neobjevuje.
5.1.7 Členská základna
Vývoj členské základny je obecně přímo závislý na několika společenských jevech.
Prvním jevem je bezesporu vývoj populace v České republice. Po „baby boomu“
v 70. letech a následném poklesu porodnosti v 90. letech 20. století je od poloviny první
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dekády 21. století populace opět na vzestupu s počtem narozených dětí přes 90.000 a více,
což se odráží i na postupném zvětšování softballové členské základny. Dalším
ovlivňujícím

faktorem

je

pak

stále

výraznější

individualizace

společnosti,

kdy se do centra zájmu dostává jedinec a jeho snaha o pohodlné přežití bez jakýchkoliv
vazeb. Třetím fenoménem je pak proces elektronizace a kybernetizace společnosti,
což vede ke stále pohodlnějšímu způsobu života. Všechny tyto jevy obecně neprospívají
kolektivním sportům, tedy ani softballu. (Závěrečná zpráva za období 2011-2014, 2015)
Tabulka 5 - Vývoj a struktura členské základny

Zdroj: vlastní tvorba dle Závěrečné zprávy za období 2011-2014 (2015) a Strategie rozvoje ČSA 2016–
2018 (2016)

V tabulce 5 jsou zobrazená data získaná ze statistických šetřeních, které prováděla ČSTV
(do roku 2002), a z Informačního systému ČSA (od roku 2005). Tabulka ukazuje,
že členská základna je v počátečních letech sledovaného období poměrně stabilní,
až na mírný pokles členské základny v roce 2011. V roce 2013 a 2014 se dokonce
podařilo překonat hranici 5 000 členů, což podle Závěrečné zprávy za období 2011-2014
(2015) způsobilo zavedení projektu Intenzifikace školních sportovních kroužků
v roce 2012. Vývoj členské základny v průběhu dalších let vykazuje mírný růst,
v roce 2017 bylo u ČSA registrováno 6 546 členů.
Snaha o zvýšení členské základny i o celkové větší povědomí obecné veřejnosti
o softballu vyústila v roce 2016 ke vzniku pozice marketingového manažera, který
má za úkol zejména propagaci a medializaci softballu. Předseda ČSA věří, že tento krok
v budoucnu povede jak k zvýšení počtu softballových příznivců či hráčů/hráček,
tak i k větší spolupráci se sponzory.

5.2 Příjmy ČSA
Příjmová část rozpočtů ČSA není v této práci hlavní náplní celkové analýzy, nicméně
je potřeba jí také okrajově popsat, protože je zmíněna a používána u porovnávání hodnot
v druhém sledovaném okruhu. V této kapitole je zobrazena pouze tabulka celkových
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příjmů ČSA, podrobnější tabulky, ze kterých tyto hodnoty vznikly, jsou uvedeny
v přílohách práce.
Tabulka 6 - Příjmy ČSA

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

Tabulka 6 ukazuje přehled finálních částek, které byla ČSA schopna během let získat
jak zdroji vlastními, tak státními. Prostřední sloupec vyjadřuje peněžní zdroje, které byly
poskytnuty Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rozdíly mezi plánem a plnění
příjmů ukazují, že ČSA ve všech sledovaných letech získala více peněžních prostředků,
než měla v plánu. V posledních sledovaných letech se tento rozdíl dokonce blíží k téměř
7,5 milionu Kč. V roce 2017 došlo ke skokovému zvýšení přiznaných dotací z programů
MŠMT o více než 10 milionů Kč, což mimo jiné mělo za následek dosažení nejvyšší
hodnoty skutečně získaných peněz během sledovaných období. Dotace se zvýšily
ve všech čtyřech programech, ze kterých ČSA čerpá, největší nárůst pak byl zaznamenán
u Programu V. – Organizace sportu, kde byl rozdíl mezi roky 2016 a 2017 více
než 3 miliony Kč (viz přílohy).

5.3 Analýza zadaných okruhů
Okruhy, kterými se zabývá tato práce, nejsou nahodilé, ale představují zadání od předsedy
ČSA, Gabriela Waageho. Pro větší přehlednost jsou zopakovány níže společně
s odůvodněním předsedy, proč vybral právě tyto problematiky.
1) Vývoj nákladů na reprezentace – tento okruh má pouze informativní charakter,
jelikož dokument, který by nabízel shrnutí a porovnání těchto výdajů v čase, zatím
v ČSA není k dispozici.

53

2) Poměr nákladů na reprezentace k celkovému rozpočtu ČSA – vzniklá data
předseda porovnává jak k celkovým nákladům, tak k celkovým příjmům ČSA.
Tyto hodnoty jsou opět informativního charakteru.
3) Poměr mezi mužskou a ženskou složkou (muži a junioři versus ženy a juniorky)
– peněžní prostředky jsou mezi reprezentace rozdělovány podle určitých principů,
jimž nadřazený je princip spravedlnosti, kterého se předseda ČSA snaží držet.
5.3.1 Vývoj nákladů na reprezentace
Náklady na reprezentační celky se neskládají pouze z nákladů na ženské, mužské
a juniorské výběry, ale započítávají se do nich i společné reprezentační náklady, náklady
na evropské akce a poplatky mezinárodním softballovým federacím. Společné náklady
představují například náklady na sportovní reprezentační materiál, pojištění nebo náklady
na speciální projekty, které se často pojí s propagací softballu jako sportu takového.
Náklady na evropské akce se vydělovaly jako samostatná kategorie nákladů
až do roku 2013 a obsahovaly zejména výdaje na cestovné rozhodčích a výdaje spojené
s účastí na evropských kongresech. Po roce 2013 se tato kategorie spojila s poplatky
zastřešujícím mezinárodním softballovým institucím, jako je ESF nebo ISF (viz
tabulka 6).
Tabulka 7 - Vývoj nákladů na reprezentace - plán

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

V tabulce 7 je ukázáno, jak se vyvíjely celkové reprezentační náklady podle plánovaných
rozpočtů. Je možné sledovat růstovou tendenci, která je výrazná především v letech 2016
a 2017. Plánované rozpočty ale ne vždy odpovídají realitě, a není tomu jinak ani u plnění
softballových reprezentačních rozpočtů, což je možné sledovat v tabulce 8.
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Tabulka 8 - Vývoj nákladů na reprezentace - plnění

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

Pouze v roce 2010 podařilo naplnit plánovaný rozpočet ČSA, dokonce se podařilo mít
na konci roku přebytek 113 662 Kč. V ostatních letech byl pak rozpočet přesažen. Zatím
největší rozdíly v rozpočtovém plnění se připisují rokům 2014 a 2016, kdy se schodek
blíží k milionu korun českých (viz tabulka 9).
Tabulka 9 - Náklady na reprezentace - plán a plnění

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

5.3.2 Poměr nákladů na reprezentace k celkovému rozpočtu ČSA
Druhý sledovaný okruh se zabývá poměrem nákladů na reprezentace k celkovému
rozpočtu. Porovnávají se jak reprezentační náklady s celkovými náklady ČSA,
tak reprezentační náklady s příjmy ČSA, které jsou prvotně určené na reprezentační
účely.
5.3.2.1 Poměr reprezentačních nákladů k celkovým nákladům ČSA
První část druhého zkoumaného okruhu spočívala v poměření reprezentačních nákladů
s celkovými náklady ČSA. Tabulka 10 porovnává jak plánované, tak skutečné výdaje
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vyjádřené v konkrétních číslech, zatímco v tabulce 11 lze sledovat procentní podíly
reprezentačních nákladů jak plánovaných, tak skutečných, na celkových nákladech ČSA.
Tabulka 10 jasně poukazuje na postupný růst nákladů reprezentačních i celkových
ve většině sledovaných období. Jak už bylo zmíněno u předchozího sledovaného okruhu,
poslední zkoumaná období vykazují výraznější růst nákladů, což je umožněno především
tím, že ČSA zároveň dokáže vykazovat stále vyšší příjmy.
Tabulka 10 - Poměr nákladů na reprezentace k celkovým nákladům ČSA

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

Tabulka 11 sleduje vývoj procentuálního zastoupení reprezentačních nákladů
na celkových nákladech ČSA. Od roku 2014 lze vidět proporcionální změny podílů
jak plánovaných, tak skutečných reprezentačních výdajů, od roku 2015 pak mají tyto
náklady rostoucí tendenci. Převažující podíl plánovaných reprezentačních výdajů
nad podílem uskutečněných výdajů v roce 2013 byl způsoben vyššími skutečnými
celkovými výdaji ČSA o téměř 4 mil. Kč, přičemž reprezentační výdaje byly navýšeny
pouze o 432 142 Kč. Nárůst výdajů asociace byl tvořen především dotacemi na rozvoj
pražských softballových klubů ve výši 3 016 000 Kč. Tento trend se pak od roku 2013
nemění a podíl plánovaných výdajů na reprezentace převyšuje podíl výdajů skutečně
vynaložených.
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Tabulka 11 - Podíl reprezentačních nákladů na celkových nákladech ČSA

Podíl reprezentačních nákladů na celkových
nákladech ČSA
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Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

5.3.2.2 Příjmy určené na reprezentaci
Doposud byly v této práci popsány jen částky celkových příjmů ČSA. Pro další
komparaci je však nutné vydělit příjmy, které jsou prvotně přiděleny na potřeby
reprezentací. Následující tabulka 12 je zaměřena pouze na skutečné, nikoliv plánované
hodnoty, jak tomu bylo v předchozím zkoumaném okruhu.
Tabulka 12 - Příjmy ČSA určené na reprezentace - plnění

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

V tabulce 12 je zobrazen vývoj peněžních prostředků, které ČSA získala či vytvořila
přímo pro potřeby reprezentace. Zdroje MŠMT – SCM a MŠMT – STM, představují
ten stejný Program II., u kterého pouze došlo v roce 2012 k přejmenování. Jak u příjmů,
tak u nákladů je možné sledovat rostoucí tendence v průběhu sledovaných období
s jejím vrcholem v roce 2017, kdy se na reprezentaci vydělilo více než dvojnásobné
množství peněžních prostředků ČSA, než tomu bylo v roce 2010.
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5.3.2.3 Poměr reprezentačních příjmů a nákladů
Tabulka 13 ukazuje vývoj rozpočtových hodnot a porovnává podíly jak příjmové,
tak výdajové strany plnění rozpočtů ČSA v čase, tedy druhou část sledovaného okruhu
zadaného předsedou ČSA. Zatímco podíly reprezentačních nákladů k nákladům
celkovým se během sledovacích období hodnotově pohybují v rozmezí od 31 % do 42 %,
podíly příjmové strany podléhají větším rozdílům, především v letech 2010 a 2011.
V pozdějších letech se i podíly příjmů ustálily a pohybují se okolo 43 %.
Tabulka 13 - Podíl příjmů a podíl nákladů na reprezentace k jejich celkovým veličinám - plnění

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

Tabulka 13 lze dále porovnat celkové příjmy a celkové výdaje ČSA. Ve všech letech
se asociaci podařilo získat větší množství finančních prostředků, než bylo následně
použito. Také hodnoty reálných příjmů získaných pro reprezentační účely a hodnoty
skutečně vynaložených reprezentačních nákladů ukazují, že ve všech sledovaných letech
došlo k převýšení příjmů nad náklady, tudíž reprezentace vždy měly z čeho čerpat,
a navíc si každoročně vytvářely rezervní polštář peněz, které v konečném důsledku mohly
být použité na jiné účely, které ČSA uznala za vhodné.
Pro lepší přehlednost vývoje jednotlivých podílů jsou tyto údaje graficky vyjádřeny
na grafu 4. Jak už je výše řečeno, lze i zde sledovat vyrovnanější křivku podílů nákladů
a z počátku vychýlenou křivku znázorňující vývoj podílů příjmů.
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Graf 4 - Podíl příjmů a podíl nákladů na reprezentace k jejich celkovým veličinám - plnění

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

5.3.3 Poměr mezi náklady mužské a ženské reprezentační složky
Pro přesnější porovnání nákladů na mužské a ženské reprezentační složky se u posledního
zkoumaného okruhu nezohledňují společné náklady na obě reprezentace, ale pouze
náklady dílčích reprezentačních jednotek. Doplňující informace ohledně konkrétních
výdajů mužských a ženských reprezentací jsou uvedené v přílohách této práce v podobě
tabulek s podrobnějším výčtem jednotlivých reprezentačních výdajů.
Ještě před porovnáním celkových výdajů mužské a ženské složky reprezentací je potřeba
si podrobněji přiblížit náklady jednotlivých složek, jelikož výše těchto rozpočtů se odvíjí
od individuálních programů reprezentačních celků.
5.3.3.1 Náklady na mužskou složku reprezentace
Tabulka 14 - Náklady na reprezentace mužů a juniorů

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)
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V tabulce 14 lze vidět, že se výše výdajů pohybují ve dvouročních intervalech, a to jak
u mužské, tak u juniorské reprezentační složky. Je to zpravidla kvůli tomu, že jeden rok
mají reprezentace jako vrcholnou akci Mistrovství Evropy (dále jen ME) a druhý rok
Mistrovství světa (dále jen MS), které je pořádáno ve vzdálenějších, tudíž i více
nákladných destinacích. Zároveň je systém soutěží nastaven tak, že v ten samý rok mají
muži MS a junioři ME. Výjimkou byl rok 2011, kdy se mužská reprezentace zúčastnila
pouze Světového poháru, který byl uspořádán v Praze, a proto byly výdaje i v tomto roce
poměrně malé. Dále je možné říci, že až na roky 2010 a 2013 skutečné výdaje převýšily
ty plánované. V roce 2013 se mužské reprezentaci podařilo snížit plánované náklady
na MS pořádaném na Novém Zélandu, tudíž celkové skutečné výdaje byly i přes drobné
navýšení skutečných nákladů na juniorské ME v Dánsku nižší, než ty plánované. Největší
převis celkových skutečných výdajů nad plánovanými byl v roce 2016, kdy juniorská
reprezentační příprava byla vůči plánu nákladnější o více než 550 tisíc Kč. U dospělé
reprezentace pak obdobná situace nastala v roce 2017, kdy byly výdaje vyšší o necelých
480 tisíc Kč.
5.3.3.2 Náklady na ženskou složku reprezentace
Stejně jako u mužské složky se výdaje na ženskou a juniorskou reprezentaci pohybují
ve dvouletých cyklech, kdy se pravidelně střídají ME a MS. Z tabulky 15 lze vyčíst,
že i ženská reprezentace ve většině případů nedodržela plánovaný rozpočet a skutečné
výdaje byly vyšší, než se předpokládalo. Výjimku pak tvoří roky 2010 a 2017,
kdy příprava a vrcholná akce ženské reprezentace spotřebovaly méně, než měly v plánu.
Největší odchylka od plánovaných nákladů ženské reprezentace byla zaznamenána v roce
2014, kdy skutečné výdaje přesáhly ty plánované o více než 450 tisíc Kč, a to i přes fakt,
že bylo MS pořádáno v Evropě, konkrétně v Holandsku, což mohl být i důvod nízkých
plánovaných výdajů. Juniorský ženský reprezentační celek pak nejvíce přesáhl
své plánované výdaje v roce 2017, kdy na účast českého týmu na MS na Floridě
a celkovou juniorskou přípravu připadlo o téměř 370 tisíc Kč více, než bylo v plánu.
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Tabulka 15 - Náklady na reprezentace žen a juniorek

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

5.3.3.3 Poměr mezi náklady mužské a ženské reprezentační složky
Tabulka 16 zobrazuje průběh výdajů jak na mužskou, tak na ženskou reprezentační
složku. Pravý konec tabulky ukazuje rozdíl mezi těmito hodnotami a zabarvení jedné
konkrétní buňky potom udává, která složka měla v daném roce větší výdaje.
Tabulka 16 - Porovnání reprezentačních nákladů mužské a ženské složky

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018)

Výdaje na mužskou složku byly tedy během osmi sledovaných období vyšší jak výdaje
na ženskou složku 3krát, a to v letech 2012-2014 v plánovaných výdajích a v letech
2012,2013 a 2016 ve výdajích skutečných. Největší rozdíl byl zaznamenán v roce 2010,
kdy ženská složka měla v plánu přípravy a účasti na MS a ME, které by spotřebovaly
o 1 082 000 Kč více než přípravy a účasti na ME a MS mužské složky. Skutečně pak byly
ženské reprezentační výdaje vyšší o 977 742 Kč. Rozdíly mezi výdaji na mužskou
a ženskou složkou nemají jednotnou tendenci, lze ale říci, že v průběhu sledovaných let
došlo k jejich snížení. Tento fakt tedy potvrzuje záměr předsedy ČSA při rozdělování
peněz mezi jednotlivé reprezentace, a to jeho snahu o spravedlivé rozdělení mezi všechny
reprezentační celky. Zároveň ale ukazuje, že stále není dosaženo stoprocentní
spravedlnosti.
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5.4 Rozhovor
Celkem bylo předsedovi ČSA položeno 10 otázek, které se týkaly rozpočtu asociace
a jeho tvorby, z nichž se některé konkrétně zaměřily na tvorbu reprezentačních rozpočtů.
Znění otázek je uvedeno v metodologii této práce a doslovný přepis rozhovoru
je dostupný v přílohách.
První dvě otázky se týkají podhodnocení jak příjmové, tak výdajové části rozpočtů. Díky
provedené analýze se ukázalo, že ve všech sledovaných letech jsou skutečné příjmy vyšší,
než plánované, zatímco plánované náklady jsou ve většině let přesaženy. Předseda
komentuje nastavování příjmové části rozpočtu jako záměrně "konzervativní". Stojí
za tím dva důvody, a to nejasnost konečné výše příjmů z MŠMT v době schvalování
rozpočtu, a také snaha o budování rezervy, která by byla schopna pokrýt výdaje asociace,
pokud by například došlo k výpadku některého ze státních zdrojů, nebo by došlo k jeho
rapidnímu snížení. Nižší hodnotu plánovaných výdajů nad skutečnými předseda
vysvětluje tak, že plánované hodnoty jsou rovny peněžním prostředkům, které ČSA
navrhuje na uvolnění z rozpočtu, zatímco konečné výdaje v sobě zahrnují i příjmy, které
byly získány přímo na konkrétní akce nebo pro konkrétní reprezentační výběry. Konečné
výdaje na mládežnické reprezentace navíc také počítají se spolufinancováním ze stran
reprezentantů a reprezentantek, o které jsou plánované výdaje také očištěny.
Třetí otázka směřuje k celkovým poznatkům, které vycházejí z analýzy zadaných okruhů.
Bohužel časová vytíženost nedovolila panu Waagemu hlubší zamyšlení nad výsledky této
práce, a proto se jimi bude zabývat až ke konci léta, kdy je naplánované další výjezdní
strategické jednání o koncepci pro následujícím období 2019–2022, a kdy pro něj budou
tyto informace více relevantní. Čtvrtá otázka se odkazuje na výsledky analýzy a na to,
jestli by tyto výsledky mohly nějakým způsobem vyústit k budoucí změně struktury
rozpočtu. Odpověď však významem neodpovídá zadané otázce a navíc větší úvaha
o výsledcích práce ještě ze strany respondenta ani neproběhla, jak dokázala odpověď
na předchozí otázku, tudíž se tato otázka stává irelevantní.
Další otázky už se týkají především tvoření jednotlivých reprezentačních rozpočtů. V páté
a v sedmé otázce je stručně a výstižně řečeno, že zvýšení rozpočtu není podmíněno
výsledkem reprezentace na konkrétní akci, a ani složení jednotlivých realizačních týmů
nemá na rozdělování financí do reprezentačních celků žádný vliv. Na šestou otázku
předseda odpovídá trochu „šalamounsky“. Dospělé reprezentace mají nastavené
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dlouhodobé cíle, ke kterým chtějí v rámci vymezeného období dospět. ČSA tedy
přistoupilo k vymezení celkové sumy, kterou mají reprezentace na období 2017–2019
k dispozici, a je jen na nich, jak s nimi během těchto let naloží. Návrh reprezentační
přípravy je tedy důležitý zejména při schvalování rozpočtu, ale během daného období
mají realizační týmy možnost tento plán upravit či změnit dle potřeby, samozřejmě stále
v určeném budgetu.
Odpovědí na osmou otázku předseda ČSA potvrzuje záměrný růst podílu reprezentačních
výdajů na celkových nákladech a předpokládá jeho další růst zejména díky vynakládání
finančních prostředků na cestování za nejlepší úrovní softballu, aby se tak oba dospělé
reprezentační celky udržely v TOP 10 ve světovém rankingu.
Devátá otázka řeší princip spravedlnosti v rozdělování financí mezi jednotlivé
reprezentační výběry. Respondent popisuje současný stav, kdy jsou mužská a ženská
složka principiálně drženy stejnou měrou. Pokud se však kvalifikuje ženský reprezentační
výběr na LOH v roce 2020, respondent očekává výraznou změnu této strategie
ve prospěch ženské složky. Poslední, desátá, otázka pak vyvrací teorii, že znovuzařazení
do programu LOH v roce 2020 přináší asociaci větší množství finančních prostředků.
Díky informacím, které byly v rozhovoru s předsedy ČSA získány, došlo k hlubšímu
náhledu jak do sestavování plánovaných rozpočtů, tak do zaznamenávání skutečných
hodnot jejich příjmových a výdajových částí. Zároveň předseda potvrdil dlouhodobou
snahu o spravedlivé rozdělování finančních prostředků mezi jednotlivé reprezentační
celky, i když nevyloučil změnu této struktury v závislosti na výsledky ženské seniorské
reprezentace a jejich možnou kvalifikaci na LOH 2020. Nakonec se nepodařilo zjistit,
jaké konkrétní poznatky si on sám z této práce odnesl, tudíž ani nemohl určit, zda budou
mít její výsledky přímý dopad na rozhodování o rozpočtech na další období
či zda je potřeba navrhnout alternativní způsob rozdělování financí.
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6 DISKUZE
Analytická část této bakalářské práce se věnovala analýze vývoje dat z anuitních rozpočtů
ČSA se zaměřením na reprezentační rozpočty a jejich plnění. Předem byly určeny
tři hlavní okruhy, u kterých dochází k detailnímu rozboru. Výsledky analýzy a komparace
hodnot společně s poznatky vycházejícími z rozhovoru s předsedou ČSA jsou
diskutovány níže.
Rozpočty ČSA jsou tvořeny na výjezdních zasedání, kde o nich rozhoduje Předsednictvo
ČSA v čele s jejím předsedou. Často se stává, že členové Předsednictva jsou zároveň
i členové realizačních týmů některých reprezentačních celků. V ČSA neexistuje žádná
rozpočtová komise, která by měla na starosti schvalování a kontrolu rozpočtů,
to vše spadá pod taktovku Předsednictva, zejména tedy předsedy ČSA, který
má rozhodující slovo. V rámci reprezentačních rozpočtů se princip spravedlnosti jeví
jako volba, která zabraňuje zaujatosti členů Předsednictva vůči některým reprezentacím.
Preference ženské či mužské složky by se ale nemusela týkat pouze členů Předsednictva.
Pokud by například předseda preferoval některý z programů pro určitou kategorii, mohl
by jí záměrně prosadit větší rozpočet než těm ostatním. Řešením by mohlo být právě
zavedení rozpočtové komise nebo zajištění nestrannosti členů Předsednictva tím,
že by žádný z nich nemohl být součástí realizačního týmu u jakéhokoliv reprezentace.
Roky 2016 a hlavně 2017 vykazují výrazné zvýšení příjmů určených na reprezentace
z Programu I – Sportovní reprezentace od MŠMT oproti předchozím sledovaným letem.
Jak je uvedeno v teoretické části, finanční podpora u toho programu vychází z několika
principů, jako je počet soutěžících týmů (nejméně 9 týmů) na vrcholných akcích (OH,
MS, ME), lokalita těchto akcí a zejména tedy umístění v první osmičce týmů.
Rozdělování peněz mezi reprezentace se podrobuje principu spravedlnosti, tudíž i přes
to, že některý z reprezentačních celků dosáhl na umístění, které v důsledku znamenalo
zvýšení dotací z Programu I, se takto získané peníze přerozdělí mezi všechny
reprezentace rovnoměrně. Mužská seniorská i juniorská reprezentace sice vévodí
evropské softballové scéně, ale tyto výsledky se ve všech sledovaných letech
u juniorských celků a do roku 2016 i u seniorských reprezentačních týmů v Programu I
nemohly uplatňovat, jelikož se mistrovství Evropy u obou kategorií nezúčastnilo
potřebných 9 týmů. Na druhou stranu ženské juniorské i seniorské reprezentace
se ve všech sledovaných letech umisťují mezi 8 nejlepšími týmy, a také splňují i ostatní
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podmínky, které jsou uvedeny pro čerpání financí z Programu I. Je tedy spravedlivé,
že peněžní prostředky, které do rozpočtů proudí díky úspěchům reprezentací v určitých
kategoriích, jsou rovnoměrně rozděleny i mezi ty ostatní a nejsou využívány pouze
reprezentacemi, které si je „zasloužily“?
Výsledné hodnoty analýzy vývoje dat hovoří jasně a ukazují, že reprezentační výdaje
během sledovaných let rostou, zejména v posledních 2 letech došlo k jejich výraznému
zvýšení. Rostoucí výdaje jsou umožněné rostoucími příjmy jak celkovými, tak i příjmy
určenými přímo na reprezentace. ČSA jako nezisková organizace využívá k financování
reprezentačních celků několik zdrojů (programy MŠMT, dotace z ČOV, příjmy z vlastní
činnosti, sponzoři). Největší částky, které ČSA pro reprezentace získává, pochází
z programů MŠMT, zatímco jasně nejmenší částky do reprezentací plynou od sponzorů.
Zde vidím velký potenciál na zlepšení financování reprezentačních celků. Softball
v České republice nepatří k tradičně nejoblíbenějším sportům, ale pomalu roste
na popularitě a je pravidelně zastoupen na ME a MS. Vzhledem ke snaze o větší
povědomí o softballu mezi širší veřejností vznikla pozice marketingové ředitelky.
Myslím, že by se ČSA mohla zamyslet nad vznikem nové pozice, která by se věnovala
právě shánění sponzorů, zejména tedy pro reprezentační celky. Tato pozice
má samozřejmě své opodstatnění do budoucna pouze v případě, pokud bude schopná
sehnat takové množství peněžních prostředků, aby si na sebe vydělala a zároveň zlepšila
finanční situaci ČSA a pracovala na zviditelnění pálkovacího sportu.
První dva sledované okruhy se zabývají příjmy a výdaji, které jsou získané nebo použité
na všechny reprezentační celky dohromady. Hodnoty konečných příjmů získaných
pro reprezentace jsou všech sledovaných obdobích vyšší než hodnoty celkových
reprezentačních výdajů. Reprezentace a jejich úspěchy jsou vizitkou ČSA a cíle, které
se od jednotlivých reprezentačních celků očekávají nejsou často skromné. Proč tedy
nejsou využívány všechny peněžní prostředky, které jsou pro reprezentace získány, právě
pro jejich účely? Pan Waage v rozhovoru zmiňuje snahu ČSA o tvorbu peněžní rezervy,
která by v případě finanční tísně měla být schopna pomoci jak reprezentacím, tak celé
asociaci v jejich programech a činnostech. Je však na místě tvořit rezervu na úkor
reprezentace? V nemálo případech jezdí reprezentační celky na přípravné turnaje
do zahraničí a hráči se například musejí stravovat za vlastní náklady nebo se v případě
juniorských reprezentací dokonce podílejí na financování celého programu.
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Předseda v rozhovoru také uvádí, že předpokládá růst podílu reprezentačních nákladů
na nákladech celkových, a to z důvodu udržení českých reprezentačních celků
ve světových žebříčcích v první desítce. Zvyšování výdajů vidí zejména v nutnosti
cestování reprezentací do zemí, kde se hraje softball na nejvyšší úrovni a kde hráči
získávají cenné herní zkušenosti, které je posouvají dál. Země, které nabízejí top úroveň
softballu, jsou ve velké většině velmi vzdálené. Dá se hovořit především o Novém
Zélandu, Argentině či Kanadě pro chlapský softball, o Japonsku nebo o Spojených státech
amerických pro ženy. Variantou, která by nemusela v konečném výsledku být
tak finančně náročná, jako cestování do těchto zemí, by mohlo být uspořádání akce
s mezinárodní účastí v České republice. Pořádání akce s mezinárodní účastí by navíc
mohlo pomoci s propagací softballu jako takového a mohla by vzniknout dlouhodobější
spolupráce se zahraničními asociacemi. Navíc při úspěšném a bezproblémovém zvládnutí
by se česká softballová asociace ukázala jako seriózní partner a tím by si utvrdila pozici
silné asociace v očích zastřešujících organizací.
Třetí zkoumaný okruh se zabýval porovnáváním ženské a mužské reprezentační složky.
Obtížnost porovnávání reprezentačních nákladů ve sledovaných období spočívá v tom,
že reprezentační cykly jsou víceleté a realizační týmy mají k dispozici určitou částku,
kterou mohou v daném období použít tak, jak uznají za vhodné. Navíc se i vrcholné akce
točí ve dvouletých cyklech, kdy je v jeden rok u žen mistrovství světa a zároveň se u mužů
pořádá mistrovství Evropy, a druhý rok je to přesně naopak. Je tedy pochopitelné,
že například roční náklady ženské složky mohou být v roce, kdy se účastní MS, vyšší
než u chlapské složky, která bude cestovat pouze po Evropě.
Předseda ČSA prosazuje v tvorbě rozpočtů princip spravedlnosti a snaží se oběma
složkám poskytnout stejné množství peněz. Jako důvod uvádí rovný podíl žen a mužů
v seniorské členské základně. Pozitivní stránkou této strategie je bezesporu to, že nezáleží
na pohlaví a všem hráčům a hráčkám je poskytnuta stejná příležitost reprezentovat svojí
zemi na nejvyšších sportovních akcích. V Evropě je tento přístup spíše výjimkou, neboť
ve většině zemí je preferována pouze jedna kategorie a většina finančních prostředků vede
buď do ženských, nebo jen do mužských reprezentačních celků. Příkladem této situace
může být Holandsko nebo Itálie, ve kterých je jasně preferována ženská složka, nebo také
Dánsko, které se naopak soustředí na chlapský softball. Všechny zmíněné země
mají společné to, že se jejich preferované reprezentační celky pravidelně umisťují
na stupních vítězů. ČSA klade na oba seniorské reprezentační celky vysoké nároky
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jak na dovednostní úroveň hráčů a hráček, tak na celkové umístění z vrcholných akcí.
Mohou toho však oba najednou dosáhnout? Je správné rozdělovat finanční prostředky
mezi ženskou a mužskou složku rovnoměrně pouze vzhledem k členské základně?
Je možné, že pokud by ČSA zvolila preferenci ženského či mužského reprezentačního
programu, daný tým by díky většímu financování mohl zlepšit svou přípravu a dosáhnout
tak kýžených výsledků dříve. Takováto změna by se však díky zajetému dlouholetému
systému spravedlného rozpočetnictví jen těžko prosazovala.
Analytická část otevírá ještě jednu otázku, a to adekvátnost a přiměřenost cílů
reprezentačních celků. V analytické části jsou nastíněné dosavadní výsledky jak ženské,
tak mužské reprezentace. Současný cíl ženské reprezentace je postup na LOH 2020
a to přes vítězství v kvalifikaci v roce 2019, kam postupuje 6 nejlepších týmů
z Mistrovství Evropy a 2 nejlepší z mistrovství pořádaného na africkém kontinentě.
Mužská reprezentace se chce umístit mezi pěti nejlepšími týmy na Mistrovství světa 2019,
které je pořádáno v Praze. Mužské seniorské reprezentaci se daří plnit svá očekávání
podstatně lépe, než reprezentaci ženské, které se to během sledovaných období podařilo
pouze dvakrát. Výhra kvalifikačního turnaje je úměrná výhře na ME, jelikož se o titul
pere 8 týmů, z toho nejlepších 6 evropských týmů. Je tedy velmi odvážné chtít tento turnaj
vyhrát, když se ještě ženské seniorské reprezentaci nepodařilo vyhrát ME ani jednou.
Mužská reprezentace se na mistrovstvích světa umístila v TOP 8 už několikrát, laťka
pátého místa by pak představovala historicky nejlepší umístění. Klíčovou roli zde hraje
opět princip spravedlnosti. Asociace nepreferuje konkrétní kategorii a finance rozděluje
mezi složky stejně i přes to, že se ženský tým připravuje na kvalifikaci na Olympiádu,
zatímco mužský tým „pouze“ na mistrovství světa. Otázkou tedy je, jestli je adekvátní
požadovat postup na LOH od ženského týmu, pro který je tento cíl o několik úrovní výš
než dosavadní dosažené výsledky, a v očích většiny sportovců se jedná o nejvyšší možnou
příčku, které reprezentant v jakémkoliv sportu může dosáhnout, i přes to, že mají
na přípravu stejné finanční prostředky jako mužská reprezentace, které chce dosáhnout
„jen“ na dobré umístění na MS? Navíc předseda v rozhovoru uvádí, že pokud by se Česká
republika nakonec kvalifikovala, až poté by došlo ke změně a k upravení rozpočtu
ve prospěch právě seniorské ženské reprezentace.
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7 ZÁVĚR
Hlavním cílem této bakalářské práce je určení velikosti příjmů a výdajů České softballové
asociace v čase a identifikace trendů v rozdělování rozpočtu mezi jednotlivé reprezentace.
Teoretická část nejprve vymezuje význam sportu ve společnosti, dále se zabývá
financováním sportu a realitě neziskových organizací. Následující kapitola je věnována
rozpočetnictví, kde je detailněji popsána tvorba rozpočtů, jejich druhy a jejich využití
ve sportovní sféře. V neposlední řade je okrajově představena historie softballu a konec
teoretické části pak řeší ČSA jako nevyšší orgán softballu v ČR. V rámci kapitoly
o asociaci jsou uvedeny konkrétní zdroje finančních prostředků, ze kterých ČSA čerpá.
Na přání předsedy ČSA byly zkoumány 3 užší okruhy, a to vývoj nákladů
na reprezentace, poměr nákladů na reprezentace k celkovému rozpočtu ČSA a poměr
mezi mužskou (muži a junioři) a ženskou (ženy a juniorky) složkou. Následná analýza
anuitních rozpočtů přinesla ucelenější pohled na celou situaci a rozhovor s předsedou
asociace poskytl informace, které dokreslily realitu tvorby reprezentačních rozpočtů
a rozdělování finančních prostředků mezi jednotlivé reprezentační celky.
Výsledky analýzy ukázaly, že u nákladů na reprezentace lze sledovat rostoucí tendenci,
zejména pak v posledních letech sledovaného období. Tento trend byl následně potvrzen
i předsedou ČSA v rozhovoru a očekává se, že náklady na reprezentaci budou
v následujících letech stále růst. Druhý okruh je rozdělen na porovnávání nákladů vůči
celkovým nákladům ČSA a na poměr nákladů a příjmů, které jsou určeny přímo
na reprezentace, k jejich celkovým veličinám. Procentuální podíly reprezentačních
nákladů na celkových nákladech se podléhají menším výkyvům, než podíly u příjmové
strany rozpočtů. Ve všech sledovaných letech však platí, že jak celkové, tak reprezentační
příjmy převyšují skutečně vynaložené celkové i reprezentační náklady, tudíž se asociaci
daří vycházet s rozpočtem a zároveň si tvořit určitou finanční rezervu. Třetí okruh
se zaměřil na poměr mezi výdaji mužské a ženské reprezentační složky. Rozdělování
peněz mezi reprezentace je dlouhodobě podmíněno principu spravedlnosti. Výsledné
hodnoty ukázaly, že během sledovaných let mají ženské složky skutečné výdaje pětkrát
vyšší než ty mužské, jejichž výdaje převýšily ty ženské pouze třikrát. Nelze určit jednotný
trend, kterým by se výdaje obou složek řídily, lze však sledovat snižování rozdílu a větší
uplatňování spravedlnosti.
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Následné interview s předsedou ČSA, G. Waagem, mělo proběhnout osobně a mělo být
formou polostrukturovaného rozhovoru, aby se případně tazatel mohl zeptat na doplňující
otázky, které by umožnily dokonalejší pochopení dané problematiky. Bohužel
k osobnímu setkání nedošlo vzhledem k časové vytíženosti respondenta, tudíž proběhl
pouze strukturovaný rozhovor a předseda na předem připravenou sadu deseti otázek
odpověděl prostřednictvím elektronické pošty. Odpovědi na některé otázky nesplnily
očekávání tazatele, u jedné otázky dokonce došlo k jejímu nepochopení, tudíž se i její
odpověď stala irelevantní. Další pokusy o doplnění odpovědí se však setkaly
s neúspěchem. Nicméně informace, které nakonec rozhovor přinesl, posloužily k alespoň
částečnému dokreslení zkoumané problematiky a byly také využity v následné diskuzi.
Hlubší analýza ze strany ČSA zatím neproběhla, tudíž ani není určeno, zda výsledky
povedou ke změnám v oblasti tvorby rozpočtů nebo rozdělování peněz. V diskuzi jsem
navrhla tedy pár oblastí, nad kterými by se dle mého názoru měla ČSA trochu více
zamyslet. Zejména se jedná o možnost preference buď ženské nebo chlapské
reprezentační složky a následné upravení cílů, které se od nich budou očekávat,
nebo o možnost pořádání mezinárodních akcí v České republice, které by vedly
k zlepšení jak herní úrovně reprezentačních týmů, tak i k zvýšení propagace softballu
mezi širokou veřejností. Dále se domnívám, že by se ČSA měla pokusit najít v rozpočtech
jiné oblasti, kde by se dalo ušetřit, a poskytnout reprezentacím všechny peníze, které byly
na jejich činnost získány. Poslední odstavec diskuze je věnován cílům, které ČSA
očekává od reprezentačních celků v závislosti na velikosti jejich rozpočtů. Podle mého
názoru by se asociace měla zamyslet nad tím, zda je pro ní důležitější výsledek
na mistrovství světa či účast na Olympiádě, a podle toho pak jednotlivé rozpočty
konstruovat.
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