
 

  



 
 



 

  



Abstrakt 

Předmětem této práce je analýza současného stavu, zhodnocení a následné návrhy na 

zlepšení managementu a řízení v profesionálním volejbalovém klubu VK Příbram. V 

teoretické části jsou popsána východiska související s danou problematikou, praktická 

část je zaměřena na analýzu organizační struktury, managementu a chodu klubu. 
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Abstract 

The object of this work is to analyze the current situation, evaluation and follow up 

proposals to improve the management and control of a professional volleyball club VK 

Příbram. The theoretical part describes the background related to the issue, the practical 

part is focused on the analysis of the organizational structure, management and 

operation of the club. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu sportovního klubu VK Příbram z hlediska 

řízení a managementu. Toto téma jsem si vybral, abych interpretoval, co obnáší řízení 

profesionálního klubu v podmínkách finančně hůře zaopatřených a méně mediálně 

sledovaných sportů, jako je volejbal. 

 

Volejbal má v ČR velkou tradici, ale ve srovnání s mediálně populárnějšími sporty 

(fotbal, hokej) je spíše v úpadku a základna nových talentů je nedostatečná oproti rokům 

minulým. Týmy jsou finančně závislé na sponzorech a městských dotacích a mají 

problém udržovat hráčskou kvalitu nejvyšší české soutěže. Vzhledem k malému objemu 

finančních prostředků dochází k nedostatečnému personálnímu zabezpečení v klubech 

(málo kvalifikovaných trenérů). 

 

V práci bude proveden rozbor managementu organizace, jeho struktura, rozhodovací 

procesy klubu, jak motivuje a ovlivňuje pracovníky, kteří jsou podřízeni vedení. Dále se 

budeme zaobírat menšími sportovními kluby v ČR v neziskovém sektoru a poukážeme 

na problém nedostatku lidských zdrojů ve volejbalových klubech.    
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CÍLE A METODY PRÁCE 

Hlavním cílem práce je analýza managementu sportovního klubu, řízení klubu a 

nakládání s lidskými zdroji. Následného rozboru současné situace a vytvoření 

případných návrhů na zlepšení. Dílčím cílem je představení situace menších sportovních 

klubů v neziskovém sektoru a jejich provozu, s přihlédnutím k jejich nedostatečným 

finančním prostředkům na zajištění kvalitních lidských zdrojů.  

 

V teoretické části se budeme zabývat charakteristikou pojmů v oblasti managementu, 

řízení a organizacích v neziskovém sektoru s definiční oporou odborné literatury. 

Praktická část bude zaměřena na hodnocení současného stavu klubu především na 

základě spolupráce s managementem a ostatními členy klubu. Rozbor současného stavu 

bude završen analýzou SWOT a návrhy na možné zlepšení. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části se budeme zabývat pojmy souvisejícími s problematikou 

managementu a řízení i ve sportovních institucích a neziskovými organizacemi. 

1.1 MANAGEMENT 

Management je původem americký výraz a v překladu znamená „řízení“. V této době už 

má ale mezinárodní platnost a používá se naprosto běžně v kterémkoliv jazyce. Při 

objasnění pojmu management se neustále debatuje o otázce, zda je tato ekonomická 

disciplína vědou, nebo uměním, popřípadě jakou měrou a za jakých výhrad. V této době 

se v pragmaticky orientované literatuře obyčejně sdílí liberální názor, že manažerská 

práce se stala vědou, tak i uměním. 

Pojem „management“ můžeme rozdělit zhruba do tří skupin, a to podle významové 

roviny jako: 

 Vedení lidí 

 Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky 

 Účel a používané nástroje
1
 

 

Definici managementu lze vyjádřit několika způsoby podle jednotlivých autorů, každý 

z autorů; pokládá za důležité něco jiného, a proto neexistuje jedna přesná a správná 

formulace definice managementu. 

„Management je procesem, který probíhá mezi jednotlivcem, resp. skupinou, který(á) 

řídí, tj. řídícím subjektem, a jednotlivcem či skupinou, který(á) je řízen(a), tj. řízeným 

objektem“.
2
 

A definice od jiného autora: 

„Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a 

kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace“.
3
 

 

Zde můžeme vidět, jak je tento pojem těžké přesněji definovat. V průběhu času se 

                                                 
1
 VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi, s. 11-13. 

2
BLAŽEK, L. Management: Organizování, rozhodování, ovlivňování, s. 12. 

3
BĚLOHLÁVEK, F. a spol. Management, s. 24. 
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mnoho autorů pokusilo o přesnou definici managementu. Můžeme ale poukázat na 

hlavní atributy managementu vyvozené z daných definic, kterými se budeme nadále 

zabývat u konceptu manažerských funkcí: Organizování, plánování, rozhodování, 

vedení lidí a kontrolování. 

1.1.1 Manažer 

Manažeři jsou pracovníci, kteří management provádějí. Jako český ekvivalent můžeme 

použít výraz vedoucí pracovník. V této době význam managementu v organizacích 

stoupá a díky tomu stoupá i podstata vedoucích pracovníků – manažerů. Manažeři jsou 

zodpovědní za úkoly, které spadají pod jejich úroveň řízení, a jsou součástí řízení 

ostatních členů v organizaci. Obtížnost těchto úkolů je rozdílná podle požadavků a 

postavení v organizaci. Sám manažer je motivován k svému osobnímu rozvoji a 

povýšení ve své kariéře, ale musí motivovat i ostatní své spolupracovníky a také je vést 

k efektivitě a plnému využití jejich schopností. Vše je náročné jak na znalosti, tak i na 

čas, dovednosti a schopnosti manažera.
4 5

 

  

Manažery můžeme rozdělit na 3 typy: 

 Manažer první linie – vedoucí pracovníci na nejnižším, prvním stupni řízení. 

Tito pracovníci jsou bezvýhradně v bezprostředním kontaktu s výkonnými 

pracovníky. 

 Střední manažeři – početná a rozmanitá skupina řídících pracovníků 

zasahujících mezi manažery první linie a vrcholové manažery. Pomáhají 

převodu informací mezi nejvyšším a nejnižším stupněm řízení organizace. 

 Vrcholový manažeři – reprezentují navenek a řídí organizaci jako celek. U 

organizací menší velikosti může být manažer a např. ředitel organizace táž 

osoba.
6
 

 

                                                 
4
BLAŽEK, L. Management: Organizování, rozhodování, ovlivňování, s. 14. 

5
BĚLOHLÁVEK, F. a spol. Management, s. 26. 

6
BLAŽEK, L. Management: Organizování, rozhodování, ovlivňování, s. 14-15. 
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Obr. 1: Liniová struktura manažerů 

Zdroj: Typy organizačních struktur a jejich členění. BusinessInfo.cz [online]. 2010 [cit. 

2014-11-06]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/typy-organizacnich-

struktur-cleneni-2840.html#!  

 

1.1.2 Koncepty manažerských funkcí 

K zásadním poznatkům ohledně manažerské praxe i teorie tradičně náleží vzorová 

představa o skladbě, resp. struktuře manažerské práce. Tuto funkci zajišťují tzv. 

manažerské funkce. Pomocí těchto manažerských funkcí je dán koncept nezbytný pro 

posloupnost a zajištění dílčích úkonů manažerské práce, které ve své konečné podstatě 

zabezpečují a realizují její úspěšné uskutečnění a naplnění.
7
 

 

Pod pojmem manažerské funkce si představíme typické činnosti vedoucích pracovníků 

(manažerů), které účelně a účinně vykonávají k realizování kladného výsledku své 

manažerské práce. V managementu je hlavní dosažení cílů organizace a následné 

naplnění smyslu práce manažera, která předpokládá vzájemnou harmonizaci při 

vykonávání a naplnění manažerských funkcí. Během vývojového sledu manažerského 

myšlení se v současné světové manažersky orientované literatuře můžeme potýkat jak s 

různými pojetími obsahového konceptu manažerských funkcí, tak i s jejich různorodou 

klasifikací. Souhrnem těchto funkcí nazýváme koncept manažerských funkcí. 

 

Koncept manažerských funkcí (poslední dva body nebudou v této práci obsaženy):  

 Plánování 

 Organizování 

                                                 
7
 VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi, s. 65. 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/typy-organizacnich-struktur-cleneni-2840.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/typy-organizacnich-struktur-cleneni-2840.html
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 Výběr a rozmístění spolupracovníků  

 Vedení lidí (viz kap. Personalistika a řízení lidských zdrojů) 

 Kontrola 

 Rozhodování 

 Analyzování řešených problémů 

 Implementace 
8
 

1.1.3 Plánování 

Plánování je činnost, kterou je dosažen plán, jako definovaný záměr za účelem splnění 

určité řady úkolů (cílů). Pomáhá manažerům vytvářet plánovací soustavu v organizaci, 

cílové sladění a jejich dimenze a přístupy k určení časových horizontů plánu. 

 

Plánem se myslí záměr na dosažení a udržení cílů řízeného procesu nebo činností 

organizační jednotky, na požadované úrovni a ve stanoveném čase. Může být formou 

formálního dokumentu odsouhlaseného vedením organizace, osobním záměrem v hlavě 

vedoucího pracovníka, počítačovým souborem údajů nebo ústní komunikací mezi členy 

určitého pracovního týmu. Bez zřetelného stanovení cílů neplní plán svoji funkci – tím 

pádem musí být jednoznačný a přesný.
9
  

 

Dělení plánů:  

 Strategické plány – komplexní, delší časový horizont, členěn do dílčích 

časových intervalů; rozkladem získáme taktické plány. 

 Taktické plány – dílčí plány organizační jednotky, střední časový horizont 

(roční, kvartální plány); rozkladem získáme operativní plány. 

 Operativní plány – dílčí plány vykonávaných činností, na nejnižší úrovni 

hierarchie, krátký časový horizont.
10

 

                                                 
8
 VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi, s. 65-68. 

9
 tamtéž, s. 70-71. 

10
 tamtéž, s. 74-84. 
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Obr. 3: Uspořádání základních typů plánů organizace  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

1.1.4 Organizování 

Smyslem organizování (organizační struktury) je rozdělení a delegování práce mezi 

ostatní pracovníky organizace a usměrnění jejich činností tak, aby zajistily správné 

dosahování a plnění organizačních cílů (plánů) a dalších požadavků organizační 

jednotky nebo některé z jejich částí. 

Organizační struktura umožňuje: 

 Efektivní plnění funkce organizace a využití zdrojů 

 Sledování aktivit organizace 

 Delegování odpovědnosti za jednotlivé části činností organizace jiným členům a 

skupinám členů 

 Koordinaci různých oblastí činnosti a činností různých složek organizace 

 Přizpůsobení obměnám v okolí 

 Sociální naplnění členů organizace 

Dělení organizačních struktur (OS) podle rozpětí řízení: 

 Štíhlá (vysoká) OS – mnoho úrovní mezi řadovými pracovníky a vrcholovým 

Obrázek 2 – Uspořádání základních typů plánů organizace 



16 

 

vedením, každý pracovník má menší počet podřízených. 

 Široká (nízká) OS – málo úrovní mezi řadovými pracovníky a vrcholovým 

vedením, každý pracovník má větší počet podřízených. 

 

Dělení podle organizačních forem (OF): 

 Funkcionální (funkční specializace) OF – základní OF, sdružování pracovníků 

podle podobnosti jednotlivých úkolů, aktivit nebo dovedností. 

 Divizionální (předmětná specializace) OF – vytvoření relativně samostatných 

divizních jednotek, dělení podle druhu a typu výroby (služeb), podle typu 

zákazníka nebo podle geografického rozmístění, operativní a pružné jednání 

dílčích divizí. 

 Maticová OF – spojení prvků jak funkcionální OF, tak i divizionální OF, každý 

pracovník má dva vedoucí nadřízené (jeden odborný vedoucí a druhý týmový 

vedoucí)
11

 

1.1.5 Výběr a rozmístění spolupracovníků 

Tato disciplína spočívá v dovednostech a schopnostech vedoucích pracovníků zajistit 

správný výběr dlouhodobě loajálních a kvalitních pracovníků, jejich rozmístění podle 

kvalifikačních a profesních požadavků i předpokladů, jejich nestranné hodnocení a další 

kvalifikační rozmach. V moderním managementu můžeme hovořit o samostatné vědní 

disciplíně „řízení lidských zdrojů“ nebo „personálním managementu“ (více viz kap. 

Personalistika a řízení lidských zdrojů)
12

 

1.1.6 Kontrola 

Kontrola je jednou ze základních manažerských funkcí, je nezbytná na všech úrovních 

řízení. Jedná se o soustavné sledování a kritické hodnocení jevů a procesů, které nastaly, 

nastávají nebo nastanou v budoucnosti, a jejich korigování do žádoucího směru. Smysl 

kontroly není pouhé hledání viníků nežádoucího stavu ale i předcházení negativních 

jevů a dosahování lepších výsledků.
13

 

                                                 
11

 BĚLOHLÁVEK, F. a spol. Management, s. 115-123. 

12
 VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi, s. 105-107. 

13
 ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola: klíč k úspěchu, s. 9-12. 
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Kontrolní proces 

Kontrola je zaměřována na měření a kontrolování vykonané práce, aby bylo jisté, že 

plány budou plněny a cílů dosaženo. Plánování a kontrolování spolu těsně souvisí. Bez 

cílů a plánů nemůže existovat kontrola, protože vykonaná práce musí být měřena s 

ohledem na určitá kritéria. Základní kontrolní procesy zahrnují tři kroky: 

• Stanovení standardů 

• Měření vykonané práce vzhledem ke stanoveným standardům 

• Korekce odchylek od standardů a plánů 

 

Jeden z nejvýraznější kontrolních principů říká: 

„Efektivní kontrola vyžaduje věnovat pozornost těm faktorům, které jsou kritické z 

hlediska hodnocení vykonané práce vzhledem k plánu. Kritické faktory jsou limitující z 

hlediska celkové práce nebo umožňují zjistit lépe než jiné faktory, zda je plán plněn.“
14

 

 

1.1.7 Rozhodování 

Rozhodování je základním elementem řízení. Pokud máme nějaký cíl, je nutné správné 

rozhodnutí pro jeho dosažení. Jestliže vedoucí pracovník rozhodne chybně, následné 

aktivity jdou nesprávnou cestou nezávisle na jejich správném nebo špatném provedení. 

U vrcholového managementu hovoříme o strategickém rozhodování, u managementu 

první linie o operativním rozhodování. 

 

Na základě těchto informací můžeme definovat daný výraz rozhodování: 

„Rozhodování je volba mezi více variantami chování vedoucích k naplnění určitého 

cíle.“ 

 

U rozhodování je typické rozhodovat v zájmu jiné osoby (zaměstnavatele), a to v poli 

své způsobnosti. Manažer je ovlivňován jak vnitřně (mravní zásady), tak i okolím 

(obecné a vnitřní předpisy organizace), ale prostor pro jeho vlastní rozhodování bývá 

obvykle velmi velký. 

                                                 
14

 NĚMEČEK, P. Podnikový management, s. 98-105. 
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Manažerské rozhodování můžeme rozdělit na dvě části rozhodování: 

 Organizační stránka (Kdo? O čem?) 

a) Informační zabezpečení 

b) Kvalifikační předpoklady 

c) Zájmová orientace 

 

 Procesní stránka (Jak?) 

a) Cíle 

b) Varianty chování 

c) Kritéria 

d) Stavy okolí 

 

Organizační rozhodování můžeme rozdělit podle pravomocí na individuální a 

kolektivní rozhodování. 

 

Individuální rozhodování je uplatněno na jediného odpovědného vedoucího, který má 

pravomoc sám rozhodovat o tom, co náleží jeho funkčnímu postavení v organizaci. 

Může rozhodovat samostatně, ale také v případě nezdaru nese odpovědnost za své 

důsledky. Problémem individuálního rozhodování je, že manažer má povinnost 

rozhodovat, i když ví, že rozhodnutí může mít pro něj nebo pro okolí neblahé důsledky, 

nebo pokud neví, které řešení je správné. Manažer se nemůže vyhnout své 

zodpovědnosti a rozhodování oddalovat nebo žádat, aby rozhodl někdo jiný za něj. 

 

Kolektivní rozhodování je aplikováno na funkčních místech, kde není uplatněn princip 

jediného odpovědného vedoucího. Kvůli více odpovědným jedincům ve skupině se 

často realizují demokratické principy. Na těchto principech se zakládá řízení 

demokratických států, v politických stranách a v organizacích, kde je alespoň částečně 

uplatněn princip samosprávy. V podnikovém (ziskovém) sektoru se vyskytuje převážně 

u akciových společností, z důvodu většího počtu vlastníků podniku. Zpravidla se 

rozhodování uplatňuje pomocí hlasování s jasnými pravidly. Sankce jsou uplatňovány 

vůči celému kolektivu, tudíž i vůči těm v menšině, kdo hlasovali pro správné 
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rozhodnutí.
 15

  

1.2 SPORTOVNÍ MANAGEMENT 

Sportovní management je ucelené řízení sportovních a tělovýchovných klubů, svazů, 

spolků, jednot a družstev, ale i oblasti výroby a prodeje sportovního zboží nebo služeb v 

podnikatelské sféře. Velmi často je americkou a západoevropskou kulturou používán 

výraz „sportmanagement“. V sportmanagementu jsou součástí nejen základní funkce 

managementu jako plánování, organizování, vedení lidí a kontrola, ale také účetnictví, 

ekonomie, marketing, psychologie, právo a finance, hlavně z důvodů komerce ve sportu 

– oblast diváctví a sportovních služeb (wellness, fitness,...).
16

 

 

Vznik prvních moderních forem organizace se sportovní aktivitou s sebou nesl, jako 

nutnost, vytvoření vhodného rámce pro rozvoj těchto typů organizací. Dá se říci, že 

způsob, jakým jsou sportovní organizace řízeny, představuje vědu, kterou sportovní 

management je schopen použít a převést do vedení organizace. Z hlediska řízení 

představuje sport evoluční součást moderního společenského života, s vlastní 

vnitrostátní a mezinárodní strukturou, specifickou podstatou, velkou skupinou 

odborných technických pracovníků, organizačních struktur založených na systémech 

právních předpisů, teoretických principů, národních a mezinárodních institucí a orgánů, 

jejichž cílem je vytvoření a zlepšení biologických, materiálních a emocionálních 

aspektů sportovních aktivit a účastníků. 

 

Sportmanagement je samostatnou odnoží ve sportovních vědách, protože splňuje 

základní požadavky, které mají vlastní pole výzkumu a používají vědecké metody při 

organizování předmětu jeho činnosti.
17

 

 

                                                 
15

BLAŽEK, L. Management: Organizování, rozhodování, ovlivňování, s. 86-91. 
16

ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu, s. 18-20. 
17

MARCU, Vasile a Sorin Dacian BUHAŞ. Sports Organizations – Management and Science. In: 

Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2014, s. 678-682 [cit. 2014-11-06]. DOI: 

10.1016/j.sbspro.2014.02.281. Dostupné z: databáze ScienceDirect. 
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1.2.1 Sportovní manažer 

Pracovní příležitosti pro sportovní manažery ve světovém měřítku zažívají nebývalý 

rozmach, hlavně kvůli novým typům sportů a tělesných aktivit, přičemž stále je možnost 

angažovat se v tradičních sportech a aktivitách. V této době je možné najít uplatnění 

například v oblasti pohybové rekreace - ve volnočasových aktivitách, dále například v 

propagaci sportovních zařízení, v celé řadě sportovních časopisů a dalších médiích, při 

výrobě sportovního zboží, ve sportovních službách atd. Při objevování nových druhů 

sportů a tělesných aktivit se rozšiřuje a zkvalitňuje oblast tělesné výchovy, roste zájem 

veřejnosti o sport a možnost sportovat je umožněna a zpřístupněna dalším zájemcům – 

tím pádem dochází k pokroku v technologiích a stoupají zisky. 

 

Globalizace ve sportovním průmyslu postupuje velmi rychle. Sportovní manažeři mají 

větší rozsah působnosti než dříve a jsou na ně kladeny stále vyšší požadavky a nároky. 

Jednou z nejdůležitějších činností (funkcí) sportovního manažera se zdá být umění 

rozhodování. Mnohá rozhodnutí manažerů jsou založena na velmi dobých základech 

v oblasti managementu a teoreticko-praktických znalostech jedinečných aspektů daného 

sportu. Rozhodnutí manažera je pak založeno na principech, hodnotách a hlavně na jeho 

přesvědčení. Podnikání v oblasti sportu potřebuje dobře připravené manažery, kteří se 

naučili zdravě manažersky rozhodovat ve sportu, který se stal mohutnou společenskou 

institucí.
18

 

 

Sportovní manažer je: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovních družstev a 

sportovců ve vyšších soutěžích), vyškolení specialisté na sportovní akce nebo 

odborníci na sport 

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku 

 manažeři v podnikatelském sektoru (výroba zboží zaměřeného na sport či 

provozování placených služeb zaměřených na sport). 

 

 

                                                 
18

 DURDOVÁ, Irena. Sportovní management, s. 23-26. 
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Sportovního manažera můžeme také charakterizovat dle jeho základních, tak i 

specifických činností vzhledem ke sportu: 

Tab. 1: Činnosti sportovního manažera  

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ. E. Management a marketing sportu, s. 16-17. 

Základní činnosti Specifické činnosti 

Plánování Sponzorská činnost 

Organizování Sportovní reklama 

Vytváření organizačních struktur Transfer hráčů a trenérů 

Výběr, rozmisťování a vedení lidí Znalost norem sportovních organizací 

(ČVS) 

Kontrola Zabezpečení norem při uzavírání smluv 

Marketing Ochrana zdraví, pojištění a soc. zab. 

Finance Spolupráce s organizacemi sportovců 

Právo  

Komunikace  

 

1.3 PERSONALISTIKA A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

1.3.1 Personalistika 

Personalistika (popřípadě personální práce) je obor organizace, který se zaobírá 

vedením a řízením pracovníků. Tento pojem bývá často nahrazován pojmy, jako je 

personální administrativa, personální řízení nebo řízení lidských zdrojů, avšak tyto 

pojmy jsou chápany ve dvou významech. V prvním případě jde jen o řízení a vedení 

pracovníků v organizaci. Ve druhém případě označují rozdílné vývojové fáze 

personalistiky a jiné přístupy k řízení a vedení pracovníků v organizaci. Hlavním cílem 

personalistiky je zabezpečit organizaci dostatek přijatelných, motivovaných a 

schopných lidí a díky jejich práci docílit strategických cílů organizace. K naplnění 

úkolů personalistiky slouží dílčí personální činnosti. V menších organizacích jsou 

personální činnosti zajištěny manažeři, zatímco v organizacích s větším počtem 

pracovníků se zabývají touto činností personalisté (personální útvar) nebo poskytovatelé 

personálních služeb. V této době rychlé globalizace a změn je rozhodující, co pracovníci 

jsou schopni efektivně vykonat a jak se dokáží postavit problémům v organizaci, ale i 
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v osobním životě. Taktéž je velmi důležité vytvořit správné pracovní podmínky pro 

zaměstnance.
19

        

1.3.2 Vývojové fáze personalistiky 

Ve více vyspělých a ekonomicky stabilních zemích se personalistika vyvíjí zhruba od 

začátku 20. století v dílčích vývojových etapách: 

 

 Personální administrativa – ovlivněna klasickým přístupem k řízení 

organizace (průmyslová výroba, hluboká dělba práce, úzká specializace), 

stejnorodé a triviální pracovní činnosti umožňovaly zaměstnávat nevzdělané a 

nekvalifikované osoby. 

 Personální řízení – velké organizace začaly s postupem času vnímat lidi jako 

konkurenční výhodu - dostatek schopných a motivovaných lidí a jejich efektivní 

rozmístění a využití, první samostatné personální útvary. 

 Řízení lidských zdrojů – radikální změna v pojetí v důsledku globalizace, velké 

konkurence, rozšiřujících technologií, měnících se požadavků zákazníků; lidé se 

stávají nejdůležitějším zdrojem a největším bohatstvím organizací, samotná 

personalistika se stává jednou z nejdůležitějších oblastí řízení organizace.    

 

Díky schopným a motivovaným lidem je možno získat trvalou konkurenční výhodu, 

díky jejich schopnostem a motivaci být lepší než jejich konkurence. Můžeme říct, že tito 

lidé jsou tzv. unikátní lidský kapitál, který je zhodnocován investováním do rozšiřování 

schopností, vzdělávání, zlepšování jejich připravenosti na změny a zvyšování jejich 

motivace.
20

  

 

1.3.3 Manažeři a personalistika 

V organizacích menší velikosti (nižší počet zaměstnanců) vykonává práci personalisty 

manažer (vedoucí zaměstnanec). Manažer se snaží docílit úspěchu organizace tím, že 

kontroluje a zabezpečuje zaměstnance, aby využívali svých schopností, a motivací 

                                                 
19

 ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty, s. 16. 

20
 tamtéž, s. 28-31. 
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k jejich společnému dosažení efektivnosti práce v organizaci. Manažer má za úkol 

realizovat hlavní cíle organizace prostřednictvím vysokého výkonu svých podřízených. 

 

Na základě již zjištěných informací můžeme definovat personální činnosti manažerů: 

 Vytváření a analýza pracovních míst 

 Plánování zaměstnanců 

 Obsazování volných míst 

 Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 

 Odměňování zaměstnanců 

 Vzdělávání zaměstnanců 

 Péče o zaměstnance a pracovní podmínky 

 Formování pracovních vztahů 

 Využívání personálního informačního systému 
21

 

 

1.3.4 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je nejnovější koncepce personální práce. Začala se formovat ve 

vyspělém zahraničí v průběhu 50. a 60. let. V této době bylo řízení lidských zdrojů 

jádrem řízení organizace, jednou z hlavních a nejdůležitějších složek a také součástí 

prioritních úloh manažerů. Kvůli tomuto novému pohledu na personální práci je význam 

lidské pracovní síly hodnocen jako nejdůležitější výrobní vstup a bohatstvím 

organizace. 

 

Rozdílné znaky od předešlé etapy vývoje - od personálního řízení: 

 Strategický přístup, zaměření na dlouhodobou perspektivu 

 Orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly 

 Personální práce je součástí každodenní práce vedoucích pracovníků 

 Personální práce je jednou z hlavních manažerských činností (rolí) 

 Důraz na rozvoj lidských zdrojů 

 Ohled na spokojenost a kvalitu pracovního života pracovníků 

                                                 
21

 ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty, s. 39-41. 
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 Orientace na kooperativní způsob řízení a na sounáležitost pracovníků 

 Důraz na kvalitní společenské vztahy mezi pracovníky 

 Vytváření dobré pověsti
22

 

1.4 NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Nezisková organizace je termín, který je obecně běžně používán, aniž by byl v České 

republice definován nějakým platným právním předpisem. Dříve se uvažovalo o 

zvláštním zákonu, který by blíže specifikoval neziskovou organizaci, její předmět 

činnosti, jakým způsobem vzniká, hospodaří a popř. jak bude zdaněna. Čas ale ukázal, 

že se i v nově schvalovaných zákonech stále řeší různé typy nezoskových organizací 

samostatně. 

O neziskových organizacích se hromadně zmiňuje zákon č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění, aniž by zde byl tento pojem výslovně uveden a blíže 

vysvětlen, vyjmenovává však jejich výčet a vytváří tak pro ně jednu společnou 

skupinu.
23

 

 

1.4.1 Zdanění neziskových organizací  

Do konce roku 2013 jsme byli zvyklí na pojem „poplatník, který nebyl založen nebo 

zřízen za účelem podnikání“. Od roku 2014 byl tento pojem v dani z příjmů nahrazen 

institutem veřejně prospěšného poplatníka. Původním záměrem bylo schválení zákona o 

statusu veřejné prospěšnosti, který by navazoval na nový občanský zákoník § 147 a 

stanovil podmínky, na základě kterých má právnická osoba právo na zápis statusu 

veřejné prospěšnosti. Senát však tento návrh zákona zamítl. 

  

Zůstala nám tedy pouze definice veřejné prospěšnosti v § 146 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., nový občanský zákoník, podle které je veřejně prospěšná ta právnická osoba, jejímž 

posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k 

dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv 

                                                 
22

 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, s. 15-16. 

23
 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně, s. 6-7. 
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jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně 

využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. 

  

Pro účely zdaňování je však určující definice veřejně prospěšného poplatníka v § 17a v 

zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“). Dle tohoto ustanovení je veřejně 

prospěšným poplatníkem poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním 

jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako 

svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
24

 

1.4.2 Dělení  

Pro správné pochopení principů, na kterých neziskové organizace fungují, jim musíme 

vymezit prostor v rámci národního hospodářství. V odborné literatuře je velké množství 

kritérií, podle kterých můžeme národní hospodářství členit. S ohledem na působení 

neziskových organizací ve státu se jako nejvhodnější jeví členění podle principu 

financování a volně navazující čtyřsektorové členění podle Pestoffa (v této práci 

zmíněno nebude).
25
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 Nový občanský zákoník 2014, s 24. 

25
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení, s. 13. 

Obr. 4: Členění národního hospodářství podle principu financování  

Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, 

teorie a řízení. 
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 Ziskový tržní sektor – financování z prostředků získaných subjekty ziskového 

sektoru z prodeje statků.  Cílem organizací je zisk. 

 

 Neziskový (netržní) sektor – financování z tzv. přerozdělovacích procesů, 

prostřednictvím veřejných financí. Cílem není zisk, ale užitek (hlavní znak NO). 

 

 Neziskový veřejný sektor – část neziskového sektoru, která je financována 

z veřejných financí, je řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní 

veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole. Cílová funkce je dosahována 

poskytováním veřejné služby. 

 

 Neziskový soukromý sektor – část národního hospodářství, jejíž cílovou funkcí 

není zisk, ale přímý užitek. Je financována ze soukromých financí, tedy financí 

soukromých fyzických a právnických osob, které se rozhodly vložit své 

soukromé finance do konkrétní, předem vymezené produkce nebo distribuce 

statků, aniž by očekávaly, že jim tento vklad přinese vyjádřený zisk. 

 

 Sektor domácností – začlenění do koloběhu finančních toků vstupem na trh 

produktů, faktorů a kapitálu.
26

 

1.4.3 Neziskové organizace v oblasti sportu 

 Občanská sdružení (od 1. 1. 2014 nahrazeno novým občanským zákoníkem 

označením spolek; dosavadní občanská sdružení mají tři roky na to, aby uvedla 

své základní dokumenty i způsoby fungování do souladu s novou právní 

úpravou) 

a) Zastřešující sportovní asociace – jejím znakem je neomezená druhovost 

provozovaných sportů a v oblasti dotací obvykle přímý vztah k příslušnému 

ústřednímu orgánu státní správy, jehož prostřednictvím čerpá dotace ze 

státního rozpočtu ČR.  Zastřešující sportovní organizace může sdružovat 

více samostatných sportovních asociací. Zastřešující organizace má právní 
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 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení, s. 13-14. 
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subjektivitu. 

b) Samostatná sportovní asociace – je variantou existence občanského 

sdružení v oblasti tělesné výchovy a sportu. Tyto organizace se věnují 

jednomu sportu nebo jedné skupině sportů. Dotace ze státního rozpočtu 

čerpá obvykle prostřednictvím své zastřešující sportovní asociace. 

Samostatná sportovní asociace má právní subjektivitu a vystupuje ve vztahu 

ke sponzorům, klubům i zahraničním partnerům jako samostatný subjekt. 

c) Sportovní klub, tělovýchovná jednota – ve většině případů sdružuje 

provozovatele více sportů a má přímou ekonomickou vazbu jak na 

zastřešující sportovní asociaci, tak na jednotlivé samostatné sportovní 

asociace. Ve vztahu k ostatním veřejným rozpočtům (obce) vystupuje jako 

samostatný subjekt. Sportovní klub je typ organizace, kde mimo právní 

formu občanského sdružení existuje i forma obchodní společnosti.  

d) Sportovní oddíl nebo odbor – obvykle má ekonomická omezení vázaná na 

mateřský klub a finanční prostředky jsou čerpány prostřednictvím tohoto 

sportovního klubu. Nedisponuje právní subjektivitou. Jeho činnost regulují 

vnitřní normy sportovního klubu. Sportovní oddíly a odbory provozují jeden 

nebo skupinu sportů. 

 Rozpočtové nebo příspěvkové organizace – mohou být zřízeny ústředním 

orgánem státní správy nebo v případě příspěvkových organizací i obcí. V oblasti 

sportu jde dnes především o tzv. rezortní sportovní střediska, která zajišťují 

vrcholový sport. 

 Zájmová sdružení právnických osob – pokud je jejich existencí činnost 

v oblasti tělesné výchovy a sportu. 

 Nadace a nadační fondy – pokud jsou tyto subjekty zřízeny za účelem 

shromažďování prostředků určených k rozvoji sportu a tělesné výchovy. 

 Obecně prospěšné společnosti (od 1. 1. 2014 zrušeny, ale ty, které byly už 

založeny, mohou ve své činnosti pokračovat) – pokud poskytují obecně 

prospěšné služby v oblasti tělesné výchovy a sportu.
27
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1.5 SPORTOVNÍ KLUBY V ČR 

V této době je brán sportovní oddíl (klub) jako samostatný podnik z hlediska 

neoklasické ekonomické teorie. Největší přínos ohledně této teorie v minulosti a i 

v současnosti zaznamenávají američtí odborníci na sportovní ekonomii a management. 

Jejich pohled na ekonomii sportovních klubů je jiný než v ČR, neboť v evropských 

zemích bývají kluby propojeny se spolky a dobrovolnými sdruženími občanů.  

Metaformóza sportovních klubů na sportovní „byznys“ se v Evropě utvářela až v 80. 

letech 20. století, ale v USA už od 80. let 19. století. Od tohoto průlomu se rozvíjela 

ekonomika ve sportovních klubech jak v individuálních, tak i v kolektivních hrách.
28

 

 

Informovanost ohledně ekonomické situace našich národních profesionálních klubů je 

nedostatečná a je velmi těžké obdržet z důvěryhodných zdrojů objektivní informace. 

Rozpočty klubů nejsou všeobecně známy široké veřejnosti a jejich srovnávání jsme 

získali z bakalářských a diplomových prací studentů vysokých škol. Studenti tyto 

informace získali komunikací s ekonomickými řediteli, klubovými ekonomy, předsedy a 

prezidenty klubů a dalšími osobami, které jsou součástí ekonomického chodu klubu. 

Rozpočty klubů jsou rozdílné. Největší rozdíly jsou mezi národními sporty, jako je 

fotbal a lední hokej, a menšími profesionálními kluby v menších sportech, jako je 

volejbal, házená, basketbal a florbal. Díky získaným informacím z prací studentů 

můžeme říci, že mistrovské kluby mužů v házené a basketbalu finančně počítají zhruba 

se 40-60 miliony Kč na sezónu. Ale například v roce 2006 získal volejbalový titul 

Jihostroj České Budějovice rozpočet přibližně 13 milionu Kč. Rozdílnost výše rozpočtů 

na sezónu mezi jednotlivými kluby ve stejné soutěži je velká. Můžeme zde mluvit o 

rozdílu „chudých a bohatých“ klubů. Průměrný klub v profesionální házené přiznal 

rozpočet 3,6 milionu Kč, ale v této částce je obsažena i částka určená mládežnickým 

družstvům. Tyto kluby fungují vesměs na poloprofesionální úrovni a hráči mají většinou 

příjem ze sportu jen jako vedlejší finanční zisk. V minulosti měli nejchudší kluby ve 

fotbalové Gambrinus lize (teď už Synot lize) rozpočet okolo 20 milionu Kč. Pro kluby 

v menších sportech je tato částka neuvěřitelná a každý, i byť jen malý finanční obnos, 

získaný do rozpočtu sportovního klubu je příjemný. Největší problém s profesionalitou 
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sportovních klubů mají ženské sportovní kluby, ale s postupem času přísun peněz do 

jejich rozpočtů nabývá na vzestupu.
29
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části se zaměříme na historii klubu VK Příbram, na analýzu uspořádání 

managementu a řízení klubu z jednotlivých pozic v organizační struktuře. 

2.1 HISTORIE KLUBU 

Historie klubu sahá až do roku 1935; z toho můžeme usoudit, že volejbal v Příbrami má 

dlouholetou tradici a velkou podporu města i fanoušků.  

 

Příbramský tým musel nejprve postoupit z nejnižší soutěže (kraj) do nejvyšší 

(extraliga). Družstvu trvalo pět let, než se probojovalo mezi nejlepší volejbalové celky v 

republice. Prvním rokem v extralize skončil klub na 5. místě.  

 

Následující sezóny nebyly pro VK Příbram vůbec lehké. Klub hrál o udržení v extralize 

třikrát za sebou. První velký úspěch přišel v sezóně 2001/02, když v dlouhodobé části se 

Příbram držela okolo šestého místa. Tímto výsledkem si tým zajistil umístění v playoff 

a v prvním kole porazil favorizovaný celek Perštejna 3:0 na zápasy a postoupil do bojů 

o medaile. V semifinále nestačil na tým Odolené Vody, ale v souboji o 3. místo porazil 

Ostravu 2:0 na utkání a Volejbalový klub Příbram získal svoji první medaili 

z extraligového volejbalu.  

Tab. 2: Umístění VK Příbram v předcházejících letech 2007-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ročník Umístění v základní části Konečné pořadí 

2007/2008 10. místo (poslední) 10. místo 

2008/2009 6. místo 6. místo 

2009/2010 6. místo 4. místo 

2010/2011 6. místo 4. místo 

2011/2012 4. místo 3. místo 

2012/2013 3. místo 4. místo 

2013/2014 5. místo 4. místo 

2014/2015 7. místo 6. místo 
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Největší osobnosti VK Příbram v minulosti:  

 Ondřej Boula, nahravač, reprezentant ČR 

 Jakub Novotný, univerzál, reprezentant ČR 

 Petr Havrlík, blokař, významná osobnost příbramského volejbalu 

 Petr Čížek, smečař, významná osobnost příbramského volejbalu 

 Adrian Patucha, pol. univerzál, mistr Uniqa extraligy 2014/2015 

 

V roce 2003 bylo zahájeno rozšíření a rekonstrukce příbramské sportovní haly; stala se 

moderním sportovním zařízením s veškerým zázemím a skvělými podmínkami jak pro 

sportovce, tak pro diváky. Hala je majetkem města Příbram.  

 

Příbramský volejbal má velké úspěchy v mládežnických soutěžích na celorepublikové 

úrovni jak v kategorii žáků, tak i v kategorii kadetů a juniorů. Tyto úspěchy vedly klub 

k zapojení a rozšíření volejbalu do většiny škol ve Středočeském kraji. Ve Středočeském 

kraji nemá VK Příbram v tomto směru konkurenci. Mnoho oddílů v ČR dokázalo 

krátkodobě uspět v mládežnických kategoriích – například se objevil jeden ročník 

talentovaných jedinců v daném klubu, ale jen málokdo dokáže pracovat s mládeží 

soustavě, plynule, dlouhodobě a efektivně. 

Tab. 3: Úspěchy mládežnických týmů  

Zdroj: vlastní zpracování 

Ročník Úspěch 

2002/2003 Kadeti – 1. místo extraliga 

2005/2006 Junioři – 2. místo extraliga 

2006/2007 Žáci – 1. místo český pohár 

2006/2007 Žáci – 1. místo republika žáků 

2006/2007 Kadeti – 2. místo extraliga 

2006/2007 Junioři – 2. místo extraliga 

2007/2008 Kadeti – 3. místo extraliga 

2008/2009 Kadeti – 2. místo extraliga 

 

V roce 2012 proběhla změna ve vedení klubu. Převzal jej Dan Rosenbaum, současný 
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předseda klubu, který sám je bývalým extraligovým hráčem VK Příbram. Finanční 

problémy a dluhy klubu byly z velké části doplaceny z velké části a chod klubu 

pokračoval díky ochotě a dobrovolnosti současných členů spolku. V roce 2015 proběhlo 

trestní řízení s bývalým vedením kvůli hráčským smlouvám, které byly psány jakožto 

trenérské, a z tohoto důvodu mohly být finance určené na mládež z městských dotací 

použity na platy hráčů. 

2.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KLUBU 

Název: Volejbalový klub Příbram 

Datum založení: 1935 

IČO: 01832158  

Právní forma: Spolek  

Adresa: Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram  

Datum vzniku: 25. červen 2013  

Počet zaměstnanců: Neuvedeno 

Webové stránky: http://www.volejbal-pribram.cz/ 

Klubové barvy: červená a bílá 

Hala: Sportovní hala Příbram 

Adresa: Legionářů 378, Příbram VII, 26101 

 
Obr. 5 - Logo VK Příbram 

Zdroj: http://www.volejbal-pribram.cz. 

http://www.volejbal-pribram.cz/
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Předseda klubu: Dan Rosenbaum 

Manažer klubu: Miroslav Peterka 

Členové spolku: Emanuel Rosenbaum, Jiří Zach, Dan Rosenbaum, Ing. Ján Pajtai 

 

Trenér mužského týmu: René Dvořák 

Masér: Mgr. Jan Hradecký 

Trenéři mládeže: Bc. Jan Vobejda, Martin Rozsypal, Emanuel Rosenbaum, Jindřich 

Štrup, Bc. Roman Ostžíž 

2.3 VOLEJBALOVÝ KLUB VK PŘÍBRAM 

2.3.1 Spolek 

Spolek je forma neziskové organizace od zavedení nového občanského zákoníku 

platného od 1. 1. 2014.  Spolek VK Příbram se v této chvíli skládá ze čtyř členů. 

Předseda klubu uvažuje o přidání dalších dvou členů – jednoho z řad hlavních sponzorů 

a druhého z vedení města Příbram. Vrcholí snaha o získání sponzora (uznávané 

osobnosti), který je znám po městě, jeho jméno má velkou váhu v okolí a který by měl 

zlepšit vztahy s okolím. Bylo nabídnuto členství i městu, které finančně dotuje mládež 

VK Příbram, aby mělo zastupitelstvo města přehled o toku jejich vynaložených 

finančních prostředků a aby mohlo kontrolovat chod klubu a správné použití městských 

peněz na sport mládeže. Jednou za rok je svolána hlavní členská schůze, na níž probíhá 

hlasování o zásadních změnách v klubu, rozdělení peněz na mládežnické oddíly, 

financování extraligového týmu mužů a další důležitá rozhodnutí. Z důvodu řešení 

dílčích procesů v klubu jsou v průběhu sezóny svolávány další členské schůze, většinou 

2–3krát za sezónu.
30

   

 

Orgány spolku: 

 Statutární orgán – předseda Dan Rosenbaum 

 Nejvyšší orgán – členská schůze 

 Kontrolní komise – není zřízena 
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 Rozhodčí komise – není zřízena 

 

2.3.2 Organizační struktura VK Příbram 

Organizační struktura klubu je liniová. Představitel hlavního orgánu je předseda klubu 

Dan Rosenbaum, který je zároveň součástí členské schůze, která jedná o všech 

významných činnostech v klubu. Komunikace mezi jednotlivými členy se pohybuje 

spíše na neformální úrovni – přátelské vztahy mezi všemi členy organizace. Manažer 

zodpovídá předsedovi klubu a všechny informace a důležitá rozhodnutí jsou 

konzultována přímo s předsedou, a ta nejdůležitější rozhodnutí minimálně jednou za rok 

na členské schůzi. Většina situací se řeší ve skupinách, není zde přísné rozdělení funkcí 

a striktně samostatné jednání. Manažer zajišťuje marketingovou stránku klubu 

(propagace, medializace), ekonomickou stránku (účetnictví prostřednictvím účetní 

klubu), prostory pro chod klubu (tělocvičny, haly, kancelář), dopravu na utkání a 

komunikaci s fanklubem.  

 

Obr. 6- Organizační struktura VK Příbram 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Klub má také týmy v různých věkových kategoriích a za každý tým zodpovídá přímo 

jeho trenér. Kontrolu chodu klubu zajišťují všichni členové a trenéři prostřednictvím 

komunikace mezi sebou, peníze a účetnictví zajišťuje profesionální účetní. Je zde i 

masér p. Hradecký, který spadá pod trenéra mužského týmu p. Dvořáka a komunikuje 

výhradně s ním.  

 

2.3.3 Management klubu  

Management klubu není profesionální a není rozdělen na jednotlivé úrovně, a to 

z důvodů nedostatečného personálního zabezpečení. Za členy managementu VK 

Příbram můžeme považovat jen dva členy a to p. Peterku, který je manažerem klubu, a 

předsedu klubu p. Rosenbauma. Tyto dvě osoby působící ve vrcholném managementu 

mají svoje vlastní zaměstnání mimo volejbalový klub a v klubu fungují převážně na 

dobrovolné bázi za menší finanční kompenzaci. Řešení jednotlivých organizačních 

úkolů provádějí většinou společně a není zde striktní rozdělení, kdo má přesně jakou 

náplň práce. Pro ulehčení práce p. Peterky s postupem času sílí snaha o rozšíření 

managementu o pozici profesionálního manažera, který by dohlížel na chod klubu a 

marketingového ředitele, jenž by měl na starosti propagaci, reklamu a PR. Je zde ale 

finanční problém, kvůli kterému je angažování těchto manažerů v této době 

nerealizovatelné, avšak v budoucnu je to jedním z hlavních cílů vedení klubu. Tito 

členové jsou součástí klubu hlavně z důvodů: 

 

 udržení tradice volejbalu v Příbrami 

 lásky k tomuto sportu, snahy o vychování talentů pro vrcholový volejbal 

 udržení jedné z největších volejbalových fanouškovských základen v ČR a touhy 

udržet mužský tým na vrcholu extraligy. 

2.4 PRÁCE MANAŽERA  

Práci sportovního manažera zastává p. Miroslav Peterka, který je spojen s klubem VK 

Příbram již více než 15 let. Funkci zastává kvůli svému pozitivnímu vztahu k volejbalu, 

a snaží se udržet v Příbrami nejvyšší volejbalovou soutěž. Opět z důvodu nedostatku 

financí vynaložených na profesionální management klubu musí tato osoba plnit spoustu 



36 

 

i banálních úkolů, které by formálně zajišťoval jeho podřízený. Miroslav Peterka je 

velmi respektovanou osobností v Příbrami a okolí. I díky tomuto má p. Peterka spoustu 

kontaktů, ať už se jedná o získávání peněz pro klub prostřednictvím sponzoringu, nebo 

o propagaci klubu u široké veřejnosti.   

 

Hlavní práce p. Peterky je komunikace a jednání se sponzory a hráči. Tyto dvě činnosti 

vykonává zejména v předsezónním a posezónním období. Součástí jeho práce je také 

zajištění chodu klubu na profesionální úrovni s dobrými podmínkami pro hráče 

mužského týmu, ale i mládežnických družstev. 

  

Dílčí úkony manažera VK Příbram: 

 zajištění regeneračních prostředků 

 zajištění kvalitních prostorů pro trénink 

 zajištění ubytování hráčů mužského týmu 

 nákup suplementů, sportovního vybavení pro hráče (boty, teplákové soupravy, 

ponožky, dresy...)  

 ostatní další aktivity, zajišťující chod klubu na profesionální úrovni 

 

Miroslav Peterka spolupracuje s mnoha lokálními médii. Jeho kontakty umožnily 

spolupráci s místní televizní stanicí TV Fonka, na které po každém domácím zápase 

probíhá reportáž z utkání obohacená o rozhovory s hráči a realizačním týmem klubu po 

dobu dalšího zápasu. K dalším mediálním aktivitám p. Peterky patří komunikace 

s lokálními internetovými deníky www.pribram.cz a www.pribramzije.cz, které 

vydávají články o výsledcích mužského týmu, rozhovory s hráči a trenéry, popřípadě 

fotogalerie ze zápasů.    

2.5 CÍLE KLUBU 

2.5.1 Sportovní cíle 

Mládež 

Před sedmi lety byl velký problém s mládežnickými družstvy. Malá základna talentů 

podnítila vznik velmi mladého týmu z řad synů členů spolku a sponzorů a o tento tým se 
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staralo vedení klubu velmi systematicky a intenzivně. Tato generace zaznamenává v této 

době úspěchy jak v žákovských soutěžích (4. místo), tak i v kadetské extralize (6. 

místo). V současné době je poměrně dobrá základna žáků díky spolupráci s ZŠ Pod 

Svatou horou, kde probíhají tréninky žákovského týmu a nábory dětí, vedené trenérem 

p. Janem Vobejdou a p. Martinem Rozsypalem, kteří sami hráli v mládežnických 

reprezentačních družstvech kadetů a juniorů ČR .  

 

Je zde však velký problém návaznosti hierarchie žáci-kadeti-junioři-muži; spousta 

mladých hráčů postupně končí a na jejich místo nepřichází nikdo nový. Kvůli tomu 

zažádal klub Středočeský kraj o dotaci na projekt volejbalové akademie v Příbrami, 

jakou mají zavedenou například týmy Volejbal Brno a ČZU Praha. Jedná se o spojení 

studia a profesionálního volejbalu pro nadějné mladé hráče z okolí Příbrami, ale i ze 

vzdálenějších míst. Součástí je zajištění ubytování, stravy, vzdělání a kvalitního 

tréninku v dobrém týmu s profesionálními trenéry, s podporou dotace Středočeského 

kraje. Od tohoto projektu si vedení klubu slibuje více talentů a postupné zapojování více 

mladých hráčů do mužského týmu, zařazení do výběrů reprezentační mládeže, 

popřípadě pak jejich prodej do některého ze špičkových týmů v české extralize – České 

Budějovice, Liberec. 

 

Mužský extraligový tým 

V současné době tým prošel během sezóny 2014/2015 změnami a 4 hráči přestoupili na 

konci přestupního období do 31. 1. 2015, kvůli finančním problémům klubu. Tým se 

umístil na 7. místě v základní části, a tím pádem udržel čtvrtfinále playoff mužské 

extraligy. Ve čtvrtfinále narazil tým na loňského mistra z Českých Budějovic a prohrál 

4:1 na utkání po velkých sportovních výkonech, které týmu VK Příbram zajistily 

podporu diváků a sponzorů v příští sezóně 2015/2016. 

   

V budoucnu má vedení za cíl umístění do 5. místa v Uniqa extralize a po této základní 

části soutěže bojovat o medaile. V zájmu klubu je udržet klíčové hráče, kteří prokázali 

své kvality, doplnit je o 2-3 hráče z jiných týmů a také dát šanci mladým talentům z řad 

odchovanců klubu, pokud budou mít dostatečnou výkonnost na extraligové úrovni. 
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2.5.2 Ekonomické a finanční cíle 

Hlavním cílem je získat velkou finanční podporu města Příbram a mít zaručenou 

konkrétní finanční částku na další 3 roky. S touto podporou klub může lépe plánovat do 

budoucna a snažit se o doplnění profesionálních trenérů mládeže, popřípadě angažovat 

již zmíněné pozice, jako je manažer chodu klubu a marketingový ředitel. Každý by při 

jistém finančním zabezpečení na další sezóny pracoval lépe a pod menším stresem, ať 

už vedení klubu, nebo i samotní hráči. Město Příbram schválilo z rozpočtu odboru 

školství, kultury, sportu a informačních služeb výdaje ve výši zhruba 64 milionu Kč, z 

položky „Podpora – oblast VRCHOLOVÝ A VÝKONOSTNÍ SPORT“ ve výši 8,1 

milionu Kč a klub získal 2,8 milionu Kč (viz příloha I). Tato částka je určena na 

financování mládežnických týmů a rozvoj jejich současného chodu.   

 

Vedení klubu by chtělo získat ještě jednoho významného sponzora, který by měl i své 

místo na členské schůzi a byl by součástí klubu v delším časovém horizontu. Jeho 

angažování v klubu by velmi pomohlo se vztahy s veřejností a okolím. Momentálně 

klub s potencionálním sponzorem na příští sezónu jedná.   

2.5.3 Sociální cíle 

VK Příbram má jednu z největších volejbalových fanouškovských základen v ČR a 

fanklub jezdí i na většinu venkovních zápasů. Ve velkém procentu jsou zastoupení 

adolescenti a mladší obyvatelé Příbrami, kteří chodí na každý zápas, a díky tomuto 

můžeme předpokládat jejich zájem i v budoucnu. Na tom chce klub stavět a do 

budoucna ještě více rozšířit tuto základnu mladých fanoušků. Ti prostřednictvím 

sociální sítě tým sledují i mimo utkání díky videím, rozhovorům, fotografiím a 

mediálním pozvánkám na zápasy pořízeným přímo hráči z jejich tréninků a i z jejich 

osobního života v Příbrami. Tuto sezónu byla návštěvnost domácích zápasů zhruba 627 

fanoušků na utkání; s ní se mohou rovnat pouze další dva týmy v Uniqa extralize. 
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Návštěvnost v základní části Uniqa extraligy na domácí zápasy VK Příbram: 

Tab. 4: Návštěvnost domácích utkání VK Příbram 

Zdroj: Český volejbalový svaz 

Tým Počet diváků 

VK ČEZ Karlovarsko 573  

SK Volejbal Ústí nad Labem 542  

Fatra Zlín 674  

AERO Odolena Voda 622  

VK Karbo Benátky nad Jizerou 582  

SKV Havířov 382  

VK Ostrava, s.r.o. 488 

VK Jihostroj České Budějovice 762 

VK Dukla Liberec 801 

Volley Team ČZU Praha 748 

Volejbal Brno, a.s. 728 

2.6 EKONOMIKA KLUBU 

Spolek jakožto nevýdělečná organizace čerpá finance pomocí sponzoringu, městských 

peněz z dotací na sport a financí získaných prostřednictvím Českého volejbalového 

svazu. V této chvíli se do financování aktivit klubu VK Příbram nezapojuje Středočeský 

kraj. Získáváním finančních prostředků je pověřen především manažer klubu. Jeho prací 

je sestavení rozpočtu, po předcházející konzultaci s účetní klubu, na každou sezónu. 

Rozpočet se každý rok mění v závislosti na množství sponzorů a získaných dotací od 

města Příbram. Většina volejbalových klubů v Uniqa extralize je z výrazné části 

odkázána na finanční dotace ze strany města. Bez této pomoci není schopen klub, 

jakožto nevýdělečná organizace, fungovat na profesionální úrovni a udržet dobré 

umístění v soutěži. Součástí rozpočtu jsou i vybrané peníze na vstupném, které je 

zanedbatelné – sotva pokryjí náklady na domácí zápas, jako jsou rozhodčí a ostatní 

výdaje spojené se zápasem. Také členské příspěvky figurují v rozpočtu klubu, ale 

procento těchto příspěvků v celkovém objemu nehrají významnou roli.  
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Tab. 5- Příspěvky hráčů mládeže na sezónu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Příspěvek hráče na sezónu 

Žáci 1 500,-Kč 

Kadeti 2 500,-Kč 

Junioři 3 500,-Kč 

 

Rozpočet oproti ostatním profesionálním volejbalovým klubům v ČR je menší, ale i 

přesto se VK Příbram dlouhodobě drží na středních až vysokých příčkách tabulky 

v nejvyšší české volejbalové extralize. Na grafu č.1 můžeme vidět rozpočet VK Příbram 

v sezóně 2014/2015 a na dalších grafech č. 2 a 3 porovnání s rozpočty lépe finančně 

zajištěných  klubů v sezóně předešlé a jejich rozdílnost v poměru získávání financí 

z dotací a sponzoringu.  

 

Rozpočet klubu VK Příbram v sezóně 2014/2015 byl zhruba 6,5 milionu Kč 

 

Graf 1: Rozpočet klubu VK Příbram 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Rozpočet VK Českých Budějovic v sezóně 2013/2014 byl přibližně 14 milionu Kč 

 

Graf 2: Rozpočet VK České Budějovice 2013/2014 

Zdroj: BERÁNEK, Daniel. Management a marketing VK České Budějovice. 

 

Rozpočet VK Ostrava v sezóně 2013/2014 byl přibližně 11,2 milionu Kč 

 

Graf 3: Rozpočet VK Ostrava 2013/2014 

Zdroj: FOŘT, Dominik. Management a financování volejbalových klubů Brna a Ostravy. 
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2.6.1 Podpora města Příbram 

Město Příbram schvaluje každý rok rozpočet a od toho se odvíjí částka, z níž bude 

dotován sport. Zde je velká potíž nejenom volejbalového klubu VK Příbram, ale i 

ostatních sportů v okolí. Každé 4 roky je voleno zastupitelstvo a není jasné, zda tato 

změna bude mít dopad na dotace sportu nebo ne. Dalším problémem je, že rozpočet 

schvaluje zastupitelstvo na začátku kalendářního roku, kdy je volejbalová sezóna zhruba 

v půlce a klub počítá s financemi, které město slíbilo minulý rok. Tento rok klub jednal 

o částce jako v letech minulých, a to 2,5 milionu Kč, a doufal, že tato částka bude 

schválena a získána pro rozpočet klubu. Nejprve byla tato částka odmítnuta, ale nakonec 

dne 23. 03. 2015 zastupitelstvo města rozhodlo o dotaci skoro 2,8 milionu Kč pro VK 

Příbram. Tato částka je určena především na mládež. Jednání s městem zajišťuje jak 

předseda klubu, tak i manažer a snaží se o společnou domluvu přijatelnou pro obě 

strany. 

2.6.2 Sponzoring 

Část rozpočtu získaná prostřednictvím sponzorů je pro chod klubu určující, většinou 

jsou tyto finanční částky využity na zajištění chodu extraligového týmu mužů - platy 

hráčů a trenéra. Klub se snaží získat co nejvíce sponzorů a na co nejdelší dobu. 

V současné době je těžké získat kvalitní sponzory z důvodu menšího zájmu veřejnosti o 

tento sport, např. oproti fotbalu nebo hokeji. Jednání se sponzory zajišťuje převážně 

manažer, jedná s nimi o podmínkách společné sponzorské smlouvy. Sponzor získá 

výhody podle domluvy a následné smlouvy s klubem, jaké dostane plnění ze strany 

klubu. Mluvíme o tzv. balíčku služeb, které je vedení týmu schopno zajistit pro 

sponzora. Většinou má jeden z větších sponzorů v rámci „balíčku“ své logo na 

vstupenkách, plakátech, reklamách ve sportovní hale, webových stránkách klubu, 

popřípadě loga na dresech. Generální sponzor může být obsažen i v názvu týmu. 

Problém nastává při televizních zápasech, kdy má Český volejbalový svaz své generální 

partnery (Moser, Gala, Uniqa) a reklamu zajišťuje převážně svaz. Zde jsou reklamy 

v hale z větší části nahrazeny elektronickými bannery, kde jsou promítáni nejen z velké 

části sponzoři svazu, ale i hlavní sponzoři klubu.     

 

Získávání sponzorů do menších sportů je velice těžké a probíhá spíše na bázi dobrých 
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osobních sociálních vztahů s majiteli a manažery firem. Díky dobrým kontaktům členů 

spolku je zajištěna sponzorská stránka v rozpočtu v klubu, bez které by klub fungovat 

nemohl. V takto malém sportu je každý, ať už malý, nebo velký, finanční obnos velice 

cenný a každá ztráta v řádu desítek tisíc citelná.  

 

Mezi hlavní sponzory pro sezónu 2014/2015 patří: 

 EURO SITEX S.R.O. 

 Burik Team Element 

 CVP Galvanika s. r. o. 

 ČEPS, a. s 

 DIRTECHO MEDIA s. r. o. 

 PBtisk a. s. 

 Budějovický Budvar 

 

Finance získané od největších sponzorů na sezónu 2014/2015 

 

Graf 4: Sponzoring klubu VK Příbram v sezóně 2014/2015  

Zdroj: vlastní zpracování 

2.6.3 Český volejbalový svaz 

Dotace lze získat i prostřednictvím Českého volejbalového svazu (dále jen ČVS). Od 
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ČVS má každý extraligový tým finanční, ale i materiální příspěvek, jako např. 

vystřelovací děla, míče, sítě. Finanční odměny jsou součástí Českého poháru mužů, a to 

částkou 100 000,- Kč za výhru ve finále. Dalšími dotacemi jsou programy na podporu 

mládeže – konkrétně na Sportovní střediska (SpS) a na sportovní centra mládeže 

(SCM). Klub musí splňovat několik bodových požadavků, za které je finančně 

ohodnocen. Klub VK Příbram některé z těchto dotací využívá, ale vzhledem 

k bodovému systému má klub menší finanční dotace než kluby s více mládežnickými 

reprezentanty a obecně lepšími mládežnickými výsledky. V současné chvíli procento 

financí získaných z dotací ČVS je velmi malé až mizivé. 

2.7 SWOT ANALÝZA 

Pomocí SWOT analýzy si ukážeme, jaké má klub přednosti a co naopak postrádá, 

jakým hrozbám by mělo vedení předejít a jakých příležitostí využít. Díky této analýze 

můžeme zhodnotit situaci v klubu i jeho okolí a podat návrhy na větší efektivitu práce 

klubu.  

 

Vnitřní faktory 

Silné stránky:  

 udržování volejbalové tradice v menším městě 

 spolupráce se ZŠ Pod Svatou horou 

 silná základna fanoušků 

 obecně dobré jméno klubu a jeho jednání ve městě Příbram 

 výhoda menšího zastoupení sportů na profesionální úrovni – fotbal a volejbal 

 medializace mužského týmu v širším okolí 

 

Slabé stránky: 

 obměňování hráčského kádru téměř každou sezónu, a to o více než polovinu 

týmu 

 momentálně málo mládežnických talentů je na úrovni mužské extraligy 

 problém nedostatečného obsazení managementu a jeho profesionalita 

 nedostatečná kvalifikovanost trenérů mládeže 
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Vnější faktory 

Příležitosti: 

 navázání spolupráce s krajem a realizování projektu volejbalové akademie 

 získání majoritního sponzora, který by se podílel na činnosti i jako člen spolku 

 angažování profesionálních mládežnických trenérů na plný úvazek 

 navázání spolupráce s jinými týmy ve Středočeském kraji 

 

Hrozby: 

 radikální zmenšení dotace ze strany města 

 špatné umístění v mužské soutěži – může dojít k odchodu některých sponzorů 

 vznik nového profesionálního sportovního týmu v okolí 

 zúžení extraligy 

 

VK Příbram v minulosti dokázal prorazit mezi mužskou extraligovou špičku v ČR a i 

díky tomu získává sponzory v takto malém městě s pomocí dobrých osobních vztahů 

managementu klubu se sponzory. Výhodou je spolupráce se ZŠ Pod Svatou horou, jež 

velmi pomáhá při získávání nových talentů do řad mládežnických týmů. Velkou 

předností je známost týmu v okolí a velká základna fanoušků, která podporuje nejen 

svůj tým příchodem na domácí utkání, ale i při venkovních utkáních.  

 

Největšími slabinami klubu je neprofesionalita managementu, který funguje na bázi 

dobrovolné činnosti. V tomto ohledu vidíme oproti ostatním profesionálním týmům, a to 

nejen ve volejbale, velký nedostatek lidských zdrojů; a v budoucnu plánuje vedení 

klubu velké změny, pokud to finanční stránka klubu dovolí. Jedna osoba nemůže 

zastávat více pracovních pozic v klubu, navíc pokud tato osoba práci vykonává jako 

vedlejší výdělečnou činnost. S tímto souvisí také problém nekvalifikovanosti trenérů a 

jejich práce, kterou provozují rovněž jako vedlejší výdělečnou činnost. 

 

Největší příležitost vidíme určitě ve spolupráci s krajem a v získání jejich dotace na 

volejbalovou akademii, s kterou souvisí další zmíněné příležitosti klubu. Pokud VK 

Příbram získá tuto dotaci Středočeského kraje, a bude mít prostředky i na angažování 
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kvalifikovaných trenérů a s postupem času i na příchod nových talentů, kteří budou 

schopni trénovat a ucházet se o místo v extraligovém kádru mužů.  

    

Mezi hrozby klubu patří skutečnost, že každý rok se znovu jedná o velikosti částky 

poskytované městem, přičemž tato částka je pro chod klubu životně důležitá. Bez těchto 

financí není možné sportovní volejbalový klub udržet na profesionální úrovni. 

Příspěvky sponzorů a výše dotací města Příbram na mládež jsou pochopitelně 

ovlivňovány i úrovní výsledků mužského týmu.     

2.8 BUDOUCNOST KLUBU Z POHLEDU PŘEDSEDY 

Stabilizace klubu a jeho finanční zabezpečení na pár let dopředu je hlavním záměrem 

předsedy klubu. Sám p. Rosenbaum ví, že v této době je těžké klub z ekonomické 

stránky zajistit na další sezóny dopředu a snaží se mít jasno alespoň co se týče 

v nadcházející sezóny a navázat v některých pozitivních věcech na sezónu předchozí. 

K tomu je zapotřebí vyjednat dobré podmínky s městem Příbram, s kterým musí vedení 

klubu nový rok jednat o výši dotace na mládež, i podepsat smlouvy s majoritními, ale i 

minoritními sponzory dopředu na více než jednu sezónu.  

 

V zájmu vedení je, aby extraligový tým byl schopen dosáhnout v nadcházejících 

sezónách na medaile a zároveň aby se do týmu dostal některý z talentovaných hráčů 

z vlastních mládežnických týmů. Už tuto sezónu se zapojili dva hráči do tréninkového 

procesu mužského týmu z důvodu odchodu některých hráčů v průběhu sezóny a jejich 

působení v mužské soutěži, kde sbírali cenné zkušenosti, hodnotí p. Rosenbaum velmi 

kladně. Předseda klubu velmi usiluje o přízeň Středočeského kraje při zřízení a 

provozování volejbalové akademie v Příbrami. S touto akademií by měl, dle jeho slov, 

klub získat talenty, kteří by mohli s postupem času nastupovat a hrát v základní sestavě 

mužského týmu. Doplňování starších a zkušenějších hráčů těmto vlastními mladými 

hráči by pro klub znamenalo značnou úsporu.  
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3. ZHODNOCENÍ A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Volejbal je poměrně malý sport, ale s velkou tradicí, a proto se snaží klub zachovat a 

udržet nejvyšší ligu na dobré úrovni i přes všechny problémy s financemi. Sportovní 

klub VK Příbram má z finančního hlediska velmi těžké postavení oproti ostatním 

klubům v ČR. Vedení je obrovsky závislé na podpoře jak města Příbram, tak i sponzorů, 

a výpadek financí a dotací od jednoho z těchto zdrojů by měl za následek ukončení 

profesionality klubu a přechod na ryze amatérskou činnost. Současné vedení před třemi 

lety, kdy byl klub ve značných problémech, investovalo mnoho peněz do zaplacení 

dluhů VK Příbram a převzalo chod klubu do svých rukou. Vedení klubu nechce 

v budoucnu dopustit podobný stav, a proto se snaží o zlepšení budoucí situace, ať už 

přijetím majoritního sponzora jakožto člena spolku, nebo udržováním dobrých vztahů se 

zastupitelstvem města Příbram. Nezbytným krokem je jednání se Středočeským krajem 

o založení volejbalové akademie. Tato příležitost by klubu poskytla možnost shromáždit 

více financí určených na získání talentů z většího okolí do svých mládežnických 

družstev, s čímž souvisí i získání financí od Českého volejbalového svazu, 

prostřednictvím lepších výsledků v soutěžích, ve fyzických testech a za mládežnické 

reprezentanty. Osobní zkušenosti naznačují, že spojení vrcholového sportu a studia jsou 

pro mladé hráče velmi lákavé a motivující. 

  

S penězi souvisí angažování profesionálních trenérů a dalších pracovníků, kteří by 

pomohli s manažerskou činností v klubu, jako je marketing, propagace, oslovování 

potencionálních sponzorů a hráčů a spousta dalších. Jen jedna osoba, dnes p. Peterka na 

toto sama nestačí. Jeho práce je velmi komplexní a není zaměřena jen na určité části 

fungování VK Příbram. Trenéři jako p. Vobejda a p. Rozsypal jsou nadšení pro svou 

práci a odvádějí dobré výsledky s mužstvem žáků, ale je potřeba dostudování 

trenérských licencí, které by jim zajistily lepší znalosti současných trenérských 

volejbalových praktik a jejich využití na dané úrovni mládežnického volejbalu. 

V mužském týmu je citelně postrádána pomocná síla v podání asistenta trenéra, který by 

dopomohl s organizací tréninků, kontrolou správných technických úkonů jednotlivých 

hráčů a dalšími činnostmi s dopadem na kvalitu tréninku.    
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3.1 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

3.1.1 Rekvalifikování trenérů žáků, kadetů a juniorů 

Většina trenérů mládeže VK letošního roku svaz bude poprvé v historii pořádat 

speciální školení trenérů mládeže. Byla vytvořena nová kategorie licencí, a to trenér 

mládeže. Kdokoliv, i bez předchozí trenérské volejbalové licence, je vhodným 

kandidátem pro přihlášení do tohoto programu. Po absolvování trenér může trénovat 

jakýkoliv tým mládeže, a to i té nejvyšší kvality – mládežnické extraligy a také 

jakékoliv družstvo mužů a žen, kromě extraligových týmů. Toto školení je tento rok 

plánováno ve dvou částech 21.-24. května 2015 a 4.-7. června 2015. Díky této 

příležitosti by bylo velice vhodné trenéry mládeže motivovat k této kvalifikaci a školení 

zaplatit z rozpočtu klubu VK Příbram. 

3.1.2 Den otevřených dveří pro veřejnost 

Díky velké základně fanoušků by bylo vhodné se nějak „odměnit“ věrným fanouškům a 

uspořádat po ukončení sezóny den otevřených dveří pro veřejnost: ukázat zázemí klubu, 

jak klub funguje, kdo a jakou má práci. Prohlídka šatnových prostorů hráčů, kde začíná 

už příprava na samotný zápas nebo kde hráči regenerují a kde si mohou odpočinout po 

těžkém dni. Nabízí se i ukázka tréninku extraligového týmu mužů a poté výuku dětí a 

fanoušků správnou techniku odbíjení a další technické věci. Pro držitele permanentek by 

na závěr dne mohla být uspořádána společná večeře s hráči a vedením. Pomocí tohoto 

marketingového tahu by se tým ještě více zviditelnil a podpořil vztahy nejenom 

s fanoušky, ale i s okolím; rovněž je to prostor pro lepší zviditelnění sponzorů klubu.       

3.1.3 Realizace B-teamu mužů 

V příbramském týmu vyrostla spousta výborných hráčů v mládeži, kteří i reprezentovali 

ČR na mezinárodní mládežnické volejbalové scéně. Tito hráči, kteří buď kvůli osobním, 

nebo i výkonnostním problémům neměli možnost nahlédnout do vrcholového volejbalu, 

by uvítali příležitost k uplatnění a rádi by se realizovali alespoň v nižší soutěži. Šikovní 

mladí hráči z kadetského a juniorského družstva by mohli pomáhat a zlepšovat se 

v nižší mužské soutěži, kde jsou jiné herní situace a jiní soupeři než v mládežnických 

soutěžích. Při výjimečných problémech, ať už finančních (odchod hráčů) nebo 
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zdravotních (dlouhodobá zranění), extraligového družstva mužů by zde byla možnost 

kádr doplnit z řad tohoto B-týmu  Adekvátní by byla koupě licence druhé národní ligy 

(3. nejvyšší soutěž) a uvedení tohoto týmu v provoz. 

3.1.4 Angažování asistenta trenéra 

Jeden hlavní trenér extraligového týmu nestačí na správné řízení a odstraňování chyb 

všech hráčů v tréninkové jednotce. Angažování této osoby v mužském extraligovém 

týmu by mělo mít za cíl větší efektivitu herních tréninků i pomoc při taktických 

úkonech při samotném ligovém zápase. Znovu je zde problém ohledně finančního 

zabezpečení této pozice. Asistent by nemusel být přítomen na všech tréninkových 

jednotkách, ale stačí, aby byl nápomocen na odpoledních herních tréninzích, které jsou 

zhruba třikrát až čtyřikrát týdně.  

3.1.5 Získání sponzora dopravy na venkovní utkání 

Jednou z možností jak ušetřit peníze je získání sponzora, který bude ochoten propůjčit 

zdarma své vozy, nejlépe mikrobusy nebo autobus, s kterými by se zlepšila kvalita a 

pohodlí při cestování hráčů na venkovní zápasy. Předpoklad je reklama tohoto sponzora, 

jak už na autech samotných, tak i na reklamách v domácí hale, popřípadě na dresech 

mužského týmu. V blízkém okolí působí například firma ABRAMO cars s. r. o., která 

by připadala v úvahu a s kterou klub jedná. 

3.1.6 Angažování pozice sekretáře (tajemníka) a hospodáře (pokladníka) 

Tyto dvě osoby v organizační struktuře klubu nejsou zastoupeny, ačkoli ve většině 

sportovních klubů působí. Sekretář by byl hlavním úředníkem klubu, který by vedl 

administrativu klubu a případně koordinoval další osoby zajišťující administrativu. 

Mezi jeho hlavní funkce by patřila komunikace s médii a veřejností i se sportovními 

kluby a svazy. Další náplní jeho práce by bylo shromažďování a třídění informací uvnitř 

klubu, zajišťování členských schůzí (zaslání pozvánek), archivování právních 

dokumentů, shromažďování a uspořádání podkladů pro výroční zprávu a další úkoly, 

které by pomohly lepšímu chodu klubu z hlediska administrativy a komunikace.  

Hospodář má na starosti finanční záležitosti klubu a byl by z tohoto titulu přímo 

odpovědný předsedovi a členské schůzi. Úkolem hospodáře by byla příprava a průběžná 
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pečlivá kontrola plnění rozpočtu, správa pokladny a bankovního účtu, odpovědnost za 

včasnost a správnost všech plateb, vedení záznamů o příjmech, výdajích a příslušných 

daňových dokladech ve spolupráci s účetní klubu, rovněž by připravoval a zpracovával 

výroční finanční zprávu. 

3.1.7 Zřízení kontrolní komise a výkonného výboru 

Kontrolní komise není povinný orgán spolku, ale může být zřízena za účelem dohledu 

na činnosti spolku z hlediska stanov a právních předpisů a také na řádné vedení 

záležitostí spolku. Nejmenší počet jsou 3 členové kontrolní komise, její členy volí a 

odvolává členská schůze. Člen kontrolní komise nemůže být zároveň součástí členské 

schůze. Tato komise může mimořádně svolat členskou schůzi a má právo nahlížet do 

právních dokladů spolku. 

 

Výkonný výbor by mohl býti statutárním orgánem místo samotné osoby p. 

Rosenbauma. Zde je možný posun v komunikaci s okolím, nejenom prostřednictvím 

dvou osob (předsedy a manažera), ale i jiných osob jako jsou samotní členové spolku, 

sekretář a hospodář. Každý člen výboru by měl mít jasně kompetence v daném rozsahu. 

Výbor volí nejvyšší orgán spolku, což je členská schůze, u které je vhodný lichý počet 

členů pro lepší organizaci při rozhodování.  
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3.1.8 Návrh nové budoucí organizační struktury VK Příbram  

Obr. 7: Návrh nové budoucí organizační struktury VK Příbram 

Zdroj: vlastní zpracování 



52 

 

ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla analýza managementu a řízení sportovního klubu VK 

Příbram. 

 

Z výsledků této práce vyplývá, že management je částečně neobsazený a na 

neprofesionální úrovni, kvůli nedostatku financí potřebných k získání dalších lidských 

zdrojů. Současná situace mládeže a získávání talentů do mužského týmu je v budoucnu 

nadějná, zejména díky projektu volejbalové akademie, jež může pomoci vedení klubu 

získat finanční prostředky a ušetřit za nákupy hráčů z jiných týmů v ČR, popřípadě v 

zahraničí.  

 

Východiskem pro zlepšení situace ve VK Příbram je v první řadě návrh na novou 

organizační sktrukturu, obohacenou o pozici sekretáře a hospodáře, která by měla 

pomoci při rozhodování důležitých procesů uvnitř klubu, ale také i pro zlepšení 

komunikace s okolím nejen prostřednictvím manažera p. Peterky, ale i ostatních členů 

v tzv. výkonném výboru. Ostatní návrhy se jeví vhodné pro zvýšení tréninkové 

efektivity výkonů jednotlivých týmů klubu pomocí asistenta trenéra a rekvalifikace již 

angažovaných trenérů a i ušetření peněžních prostředků díky získání nového sponzora 

zajišťující dopravu na venkovní utkání.      

 

Autor této práce je sám hráčem klubu VK Příbram. Výsledky této práce budou 

předloženy předsedovi klubu. 
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