
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

 

 

  



 

 

 

Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení hokejové 

klubu zaměřeného na nábor dětí a precizní výukový systém mladých sportovců. Pro tuto 

příležitost byl vybrán ucelený projekt Českého svazu ledního hokeje zahrnujícího 

všechna potřebná kritéria pro získání statutu Akademie ČSLH. Diplomová práce se 

skládá z teoretické části a praktické části, která se bude věnovat veškeré problematice 

týkající se založení, řízení a správě sportovního klubu ve spolupráci místních škol, města 

a stávajících hokejových klubů. 

Abstract 

This thesis focuses on designing a business plan to create an Ice Hockey Organization 

that would primarily focus on a recruitment and further athletic development of young 

players. The Czech Ice Hockey Association's (CSLH) Ice Hockey Academy Project was 

considered as a baseline for this business plan, so all the necessary CSLH criteria would 

be met and maintained. The thesis consists of both a theoretical and a practical part, 

dealing with respective issues that relate to the establishment, management, and 

administration of the Organization and its partnership with schools, City Councils, and 

existing Ice Hockey organizations in the territory. 
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Úvod 

Hokej patří společně s fotbalem k nejpopulárnějším kolektivním sportům v České 

republice. Hokejová členská základna se nemůže s fotbalovou měřit z důvodů 

ekonomických, ale co se týče sledovanosti a fanouškovské základny si střídavě v čase 

mění vedoucí pozice. Jev střídání prvenství v oblasti popularity je závislý na periodicky 

se konajících světových a evropských turnajů a také na úspěších národních týmů.  

Historie hokeje sahá do počátku 20. století, kdy v roce 1908 ještě za Rakouska-Uherska 

byl uznán Český svaz Hockeyový. Ještě o pár let dříve se sehrálo první hokejové utkání 

mezi celky Slavia Praha a Bruslařský závodní klub, o kterém referoval tisk. První 

mezinárodní utkání bylo odehráno v roce 1909 na turnaji v Chamonix. A od této doby 

započala slavná a úspěšná éra českého hokeje, kdy Česká republika získala do dnešní 

doby úctyhodných 46 cenných kovů (ČSLH, 2016). 

Hokej vždy nebyl jen ukázkou sportovních dovedností, ale byl i vyjádřením politického 

názoru v 60. a 70. letech. Starší z nás si tyto okamžiky pamatují, ti mladší si hokejové 

boje s tehdejším Sovětským svazem musí připomenout dobovými záběry. V těchto letech 

mnoho hráčů emigrovalo do USA a český hokej krvácel. I přesto bylo v Československu 

mnoho talentovaných mladíků, kteří dokázali držet krok se světovou špičkou.  

Vrcholem českého hokeje byl turnaj století v Naganu, kde mohli nastoupit poprvé 

v historii i hráči z NHL. Český národní tým získal v následujících letech ještě další 

medaile. Poslední zlatou medaili získal národní tým v roce 2010 ve Vídni s velkou 

dávkou štěstí. 

Toto tmavší období českého hokeje mě vedlo k zamyšlení. Proč český hokej upadá? Jaká 

je příčina tohoto jevu? Zda nemá úpadek hokeje delší retrospektivu? Co mohu udělat pro 

zlepšení situace? V jakém místě? Kladl jsem si mnoho dalších otázek, které mě vrtaly 

hlavou.  

Mým prvním krokem bylo v místě, kde žiji založit hokejový klub, ve kterém figuruje 

moje osoba jako člen výboru a také jako aktivní hráč. Tento úkol se podařil. Přes některé 

skeptické vyhlídky funguje klub Dynamiters Blansko HK již 6 let. Byl jsem také trenérem 
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u druhého Blanenského klubu HC Blansko, který se na rozdíl od Dynamiters Blansko HK 

zabýval výchovou mládeže. Poté jsem dostal nabídku od klubu HC Boskovice na 

trénování staršího dorostu posléze starších žáků, kterou jsem akceptoval. Náhle jsem se 

dostal do kontaktu všech lidí ovlivňující hokejové dění v okrese Blansko. 

Tato diplomová práce se bude zabývat podnikatelským plánem na založení hokejové 

akademie v okrese Blansko. Konkrétní téma je vybráno na základě mé zainteresovanosti 

v oboru a možnosti sestavit reálný podnikatelský záměr. Práce obsahuje pět základních 

kapitol. První kapitolou je vymezení a cíle práce. Druhou kapitolou jest teoretický přístup 

k řešení obsahující informace na základě, kterých se zpracuje kritická analýza a návrhy 

podnikatelského záměru. Dalšími kapitolami tedy budou analýza současného stavu  

a návrh podnikatelského plánu na založení hokejové akademie. Diplomovou práci bude 

zakončovat závěr shrnující výsledky podnikatelského plánu. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

První kapitola diplomové práce se zabývá vymezením problematiky a také odpovídá na 

otázku, proč se práce tvoří na toto téma, která byla z části odpovězena v úvodu. Dále se 

tato kapitola věnuje charakteristice hlavních a dílčích cílů. 

Vymezení problému 

Podnikatelský plán na založení hokejové akademie bude v rámci diplomové práce 

vytvořen pro všechny zainteresované osoby v dané oblasti, kteří budou chtít v dobré víře 

obnovit zašlou slávu okresního hokeje a dále budou chtít vybudovat základnu pro mladé 

začínající sportovce. Do práce budou zahrnuty všechny subjekty podílející se na chodu 

Hokejové akademie Blansko. Jedná se o Ministerstvo školství, krajské představitele, 

okresní a městské představitele, místní školy, kluby a firmy sponzorující sportovní kluby. 

Cíle práce 

Hlavní cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na vybudování 

Hokejové akademie Blansko a bude naplněn prostřednictvím splnění těchto dílčích cílů: 

 Sběr dat z odborné literatury (studium knih, časopisů, literárních rešerší), 

internetových zdrojů, osobních rozhovorů a teoretické vymezení pojmů například: 

podnikání, sport, financování sportu.  

 Identifikování kritických faktorů vnitřního a vnějšího prostředí pomocí 

analytických nástrojů (PESTLE, 7S, Porterův model pěti sil, SWOT). 

 Navržení konkrétního podnikatelského plánu a jeho kritické zhodnocení. 

 Návrh alternativní řešení finančního plánu. 
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Metody práce  

Pří zpracování diplomové práce budou využity metody analytické používané při 

identifikaci vnitřního a vnějšího prostředí. Syntetické metody sumarizující nové poznatky 

z výsledků analytického šetření. Indukční metoda pracující se statistickými daty, na 

jejichž základě bude formulovat obecné závěry a metoda dedukce testující hypotézu 

zkoumaných jevů. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část diplomové práce uvádí informace a metodické postupy, dle kterých bude 

navržen podnikatelský plán. 

2.1  Podnikatelský plán 

Obsahem podnikatelského plánu je souhrn ucelených informací pro založení nově 

budovaného podnikatelského subjektu. Slouží jako podkladový materiálový celek pro 

vlastníky, banky, investory a další zainteresované instituce či osoby. Každý 

podnikatelský plán by měl být pravdivý s reálnými numery, protože slouží jako podrobný 

návod pro založení a následovné řízení podniku. 

Definice podnikatelského plánu dle J. Fotra (2005, s. 305): „Je to dokument, který slouží 

jako základ vlastního řízení firmy. Značný význam však i externí uplatnění 

podnikatelského záměru v případě, že firma hodlá financovat realizaci projektu 

s využitím cizího kapitálu, případně se uchází o některý druh nenávratné podpory. 

V tomto případě je totiž potřeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o výhodnosti  

a nadějnosti projektu, na jeho financování se kapitál použije.“ 

Hisrich (1996, s. 108) definuje podnikatelský plán takto: „Podnikatelský plán je písemný 

materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory 

související se založením i chodem podniku.“ 

Definice dle Korába, Peterka a Řezňákové (2007, s. 13): „Podnikatelský plán je 

dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery (vedoucí pracovníky), tak 

i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení životaschopnosti podniku, 

poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, slouží jako důležitý nástroj 

při získávání finančních zdrojů a ke kontrole podnikatelských aktivit.“ 
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2.1.1 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu je individuální záležitostí každého podniku. Vždy záleží 

na druhu a oboru podnikání.  

Struktura dle Korába (2007, s. 38-39): 

3. Titulní strana; 2. Exekutivní souhrn; 3. Analýza trhu; 4. Popis podniku; 5. Výrobní 

plán; 6. Marketingový plán; 7. Organizační plán; 8. Hodnocení rizik; 9. Finanční 

plán; 10. Přílohy 

Struktura dle Fotra (2005, s. 305-308): 

3. Realizační resumé; 2. Charakteristika firmy a jejich cílů; 3. Organizační řízení  

a manažerský tým; 4. Přehled základních výsledků a závěrů technicko-

ekonomické studie; 5. Shrnutí a závěry; 6. Přílohy 

Struktura dle Hisricha (1996, s. 112-123): 

3. Titulní strana; 2. Exekutivní souhrn; 3. Analýza odvětví; 4. Popis podniku;  

5. Výrobní plán; 6. Marketingový plán; 7. Organizační plán; 8. Hodnocení rizik; 

9. Finanční plán; 10. Příloha 

2.2  Podnikání 

Podle zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodního zákoníku §2 odstavce 

1 je podnikání definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

Z dalšího úhlu pohledů dle Vebera (2012, s. 14) je podnikání definováno takto: 

Ekonomicky: podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se 

zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty. 

Psychologicky: podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho 

dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek 

k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. 
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Sociologicky: podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, hledáním 

cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příležitostí. 

2.3  Podnikatel 

Podle zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991 obchodního zákoníku §2 odstavce 

2 je podnikatel definován jako a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která 

podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného 

než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) fyzická osoba, která 

provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu. 

2.4  Podnik 

Podle zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodního zákoníku §5 odstavec 

1 se podnikem rozumí „soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli 

a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ 

2.4.1 Založení a vznik obchodní společnosti 

Dle zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991 obchodního zákoníku §57 se zakládá 

společnost: 

(1) Nevyplývá-li z jiných ustanovení tohoto zákona něco jiného, zakládá se společnost 

společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí 

být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným  

a zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu. 

(2) Uzavírá-li společenskou smlouvu zmocněnec na základě plné moci, musí být  na ní 

podpis zmocnitele úředně ověřen. Plná moc se přiloží ke společenské smlouvě. 

(3) Připouští-li tento zákon, aby společnost založil jediný zakladatel, nahrazuje 

společenskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve formě notářského zápisu. 

Zakladatelská listina musí obsahovat stejné podstatné části jako společenská 

(zakladatelská) smlouva. 
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2.5  Právní formy a jejich charakteristika 

Základní právní formy podnikání lze dělit: 

 Podnikání fyzických osob 

 Podnikání právnických osob: 

- Osobní (veřejná osobní společnost, komanditní společnost) 

- Kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) 

 Družstva  

 Statní podniky 

 Evropské hospodářské zájmové sdružení 

 Evropská společnost 

 Evropská družstevní společnost 

 Ostatní (Synek, 2010). 

2.5.1 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným může založit jediná osoba nebo více společníku. 

Minimální vklad činí 1 Kč. Společníci ručí do výše nesplaceného kapitálu. Společníci 

mají právo: na podíl na zisku, na vypořádací podíl, na likvidačním zůstatku, na podílení 

se na řízení společnosti, na informace, na společnou žalobu, na minoritní práva a také 

mají povinnosti: vkladová povinnosti, příplatková povinnost, zákaz konkurence, 

povinnost loajality (Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). 

2.5.2 Akciová společnost 

Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatelem jiná právnická 

osoba, nebo dvěma a více zakladateli jde-li o fyzické osoby. Základní kapitál je rozčleněn 

na určitý počet akcií o stanovené jmenovité hodnotě. Majitelé akcií nazýváme akcionáři 

společnosti. Akciová společnost bez veřejné nabídky akcií musí mít hodnotu základního 
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kapitálu alespoň 2 000 000 Kč a při výpisu veřejné nabídky akcií hodnota základního 

kapitálu musí činit minimálně 20 000 000 Kč (Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích). 

2.5.3 Neziskové organizace (spolky) 

Lidé a organizace mající stejné ideje a názory mohou vytvořit neziskovou organizaci, 

která funguje na jiném principu než ziskovém. Hlavním důvodem je dobře sloužit vnitřní 

struktuře organizace i vnějšímu okolí.  

Neziskové organizace lze rozdělit podle druhu zaměření na zájmové, dobrovolné, 

profesní, dobročinné nebo z jiného pohledu na spolky, sdružení a nadace (Vojík, 2010,  

s. 215). 

2.6  Sport jako podnikatelská činnost  

Po představení podnikatelského prostředí je třeba se zaměřit na specifickou oblast 

podnikání, která je základním stavebním prvkem této diplomové práce. Podnikání ve 

sportu není totožné s výrobním prostředím, proto je zapotřebí definovat pojem sport  

a jeho specifické chování v podnikatelské sféře. 

2.6.1 Úvod do problematiky sportu  

„Sport je lidská činnost, založená na základních společenských, výchovných a kulturních 

hodnotách. Sport tyto hodnoty bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, zdravotní postižení, 

náboženství a víru, sexuální orientaci a společenské či ekonomické zázemí u jednotlivců 

i ve společnosti jako celku posiluje. Sport představuje v současnosti společenský  

a ekonomický jev narůstajícího významu, jež význačným způsobem přispívá k rozvoji 

společnosti. V zemích EU se sportem, v jeho různých formách, zabývá vysoké procento 

populace. V průměru 20% je organizováno v klubech, velká část sportuje 

neorganizovaně. Tuto skutečnost odráží v posledních 10 letech aktivní přístup 

rozhodujících evropských institucí.” (MŠMT, 2009) 
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Výčet nejdůležitějších rolí sportu a oblastí, které sport ovlivňuje: 

- Sociální integrace, rovné příležitosti 

- Upevňování zdraví a kvalita života 

- Výchova a vzdělání 

- Aktivní občanství 

- Rekreace, obnova sil 

- Zdatnost 

- Prožitek a seberealizace 

- Vlastenectví, státní reprezentace 

- Hospodářství rozměr (MŠMT, 2009) 

2.6.2 Vymezení pojmu sport 

Slovo sport pochází z latinského slova DISPORTARE nebo starofrancouzského LE 

DÉSPORTER v překladu bavit se, nebo příjemně trávit volný čas. V pozdějším 

vymezování významu se sport charakterizuje jako pohybové aktivity s danými pravidly, 

které vedou k selekci slabších jedinců. Toto tvrzení se většinou uvádí v užším chápání 

slova SPORT. V současnosti se vracíme ke kořenům a pojem sport je spjat s heslem 

SPORT PRO VŠECHNY udávající směr, kde všichni sportující lidé nacházejí uplatnění 

v jakémkoliv výkonnostním stupni (Novotný, 2011, s. 19). 

Dovalil (1982, s. 11) sport charakterizuje, jako polyfunkční společenský jev a dodává: 

„… sport jako aktivní činnost tvořící vlastní jádro (svými funkcemi se vyděluje sport dětí 

a mládeže a sport dospělých). Podle výkonnostní úrovně a poslání je třeba dále rozlišovat 

sport masově-rekreační, sport výkonnostní a sport vrcholový. Další sféru tvoří diváci, 

přímí nebo prostředkovaní. V struktuře sportu nelze nevidět také vztahy sportu k ostatním 

oblastem společenské činnosti, jako jsou například ideologie, politika, ekonomika, 

výchova a vzdělání, brannost, zdravotnictví, umění, věda …“  
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2.6.3 Založení sportovního klubu 

Před samotným založením sportovního klubu je vhodné se řídit následujícím postupem: 

1. Ujistit se, že je takový sportovní klub ve vašem okolí potřebný 

2. Zjistit, zda je v místě vzniku klubu potřebné zázemí, sportoviště, členská základna 

3. Připravit stanovy pokud jsou nutné k založení sportovního klubu 

4. Připravit systém registrace hráčů 

5. Navrhnout rozpočet sportovního klubu 

6. Svolat budoucí členy sportovního klubu popřípadě společníky a jednatelé 

7. Domluvit se na zajištění administrativy 

8. Přijmout členy sportovního klubu zvolit orgány (ČUS,2011) 

2.6.4 Právní formy sportovních klubů 

Sportovní kluby v České republice mohou mít tyto tři právní formy: 

- Spolek  

- Společnosti s ručením omezeným 

- Akciová společnost 

Pro účel diplomové práce byla vybraná společnost s ručením omezeným, která 

nerozlišuje hlavní a vedlejší podnikatelské činnosti a minimální výše základního kapitálu 

činí 1 Kč. 

Založení obchodní společnosti se chronologicky člení do těchto pěti bodů: 

1. uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu 

2. složení základního jmění společnosti, nebo jeho části 
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3. získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.) 

4. zápis společnosti do obchodního rejstříku 

5. registrace společnosti u finančního úřadu (Businesscenter,2016) 

2.6.5 Management sportovního klubu 

Anglické slovo MANAGEMENT znamená v českém překladu ŘÍZENÍ ve smyslu řízení 

podnikových činností (výroba, prodej, vývoj, výzkum). Tím se tento pojem odlišuje od 

užšího pojmu v anglické literatuře termínovaného jako slovo CONTROL -řízení dílčích 

procesů (Durdová, 2002, s. 5) 

Definici pojmu MANAGEMENT lze dle Durdové rozdělit od tří skupin: 

1) Vedení lidí (management znamená řídit činnost jiných lidí, kteří pracují společně 

ve skupinách a efektivně uskutečňují zvolené cíle). 

2) Specifické funkce (typické činnosti pro manažera: rozhodování, organizování, 

plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, atd.) 

3) Předmět studia a jeho účel (management je soubor přístupů, zkušeností 

doporučení a metod, které manažer uplatňuje a využívá ke zvládnutí specifických 

činností, směřujícím k dosažení cílů organizace. (Durdová, 2002, s. 5-6) 
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2.6.6 Vymezení cílů sportovního klubu 

Organizování a dobrá organizační struktura ve sportovních klubech je důležitým 

předpokladem pro efektivní naplňování a realizování stanovených cílů. Mezi sportovními 

kluby nejsou cíle rozdílné. Rozdíly vychází s finančního zázemí, které rozhoduje o vyšší, 

rozsahu a dlouhodobosti cílů (Čáslavová, 2009, s. 89) 

 

Obrázek 1: Vymezení cílů  

Zdroj: (Čáslavová, 2009, s 38) 

Sportovní cíle 

Sportovní cíle jsou založené na sportovním úspěchu jednotlivců a družstev. Jsou 

ovlivňovány výchovou, nákupem a prodejem hráčů, volbou trenérů a tréninkových 

metod, odměňováním hráčů apod. 

 

 

 

 

 

Nadřazené 

cíle 

 

 

 

 

 

Operativní 

cíle 
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Tabulka 1: Sportovní cíle  

Dlouhodobé cíle 
(nad 3 roky) 

Střednědobé cíle 
(3 roky) 

Krátkodobé cíle (roční) 

Podpora zdraví         
Rehabilitace                      
Radost z pohybu 

Podpora 
výkonnostního 
sportu 

Zadávání úkolů v návaznosti na cíle výkonnostních tříd 

Motivace k výkonu 

Úkoly v podpůrných opatřeních 

Podpora volného 
času a sportu pro 
všechny 

Motivace provádění sportovní činnosti 

Objasňování cílů 

Mnohostranně 
vytvořena 
sportovní nabídka 

Rozšíření funkčních skupin  

Přejímání nových sportovních odvětví 

Přijetí rehabilitace 

Opatření k prevenci a rekonvalescenci 

Podpora talentů 
Cílevědomé vyhledávání talentů 

Opatření k individuální podpoře talentů 

Zlepšení kvality 
tréninku a cvičení 

Pokračování vzdělávání trenérů a cvičitelů 

Motivace sportovců 

Zlepšení tréninkových a cvičebních podmínek 

Vzdělávání ve 
sportu podle 
pedagogických 
zásad 

Seznámení s pedagogickými základy 

Využití pedagogických zásad 

Další vzory pedagogických zásad 

Odstranění 
nedostatků na 
sportovištích 

  

  

Zdroj: (Čáslavová, 2009, s. 39) 
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Ekonomické cíle 

Jsou orientovány na vytváření finančních zdrojů důležitých pro zajištění stabilního 

ekonomického klima v organizaci. Přirozeně každá organizace preferuje odlišný zdroj 

financování. Kluby mohou být zaměřeny na výchovu a prodej hráčů, zaměřeny na 

výsledky a příjmy ze sponzoringu, pořádání akcí a výběr vstupného nebo může být klub 

zaměřen na kombinaci všech příjmů, aby rozdělil své příjmové portfolio do více menších 

skupin (Čáslavová, 2009, s. 89). 

Tabulka 2: Ekonomické cíle  

Dlouhodobé cíle 
(nad 3 roky) 

Střednědobé cíle 
(3 roky) 

Krátkodobé cíle (roční) 

Úspěšné 
ekonomické 
vedení 
sportovního 
klubu 

Zlepšení řízení 
klubu 

Nový systém řízení 

* plánování  

* organizování 

* účetní evidence 

* profesionální vedoucí komerčních aktivit 

Přizpůsobení nabídky činností SK poptávce 

Získání kvalifikovaných řídících pracovníků 

Zlepšení finanční 
situace 

Přidělování rozpočtovaných prostředků podle cílů 

Přizpůsobení výše příspěvků poskytovaným 
činnostem ze strany SK 

Zvýšení doplňkových finančních zdrojů (sponzoři, 
komerční činnost) 

Úsporná opatření 

Nové image SK pro 
veřejnost 

Koncepce aktivního využívání médií 

Koncepce public relations 

Posílení reklamy 

(Zdroj: Čáslavová, 2009, s. 40) 
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Sociální cíle 

Sociální cíle vedou k morálnímu a etickému chování manažerů, zaměstnanců a hráčů. 

Tyto zásady slušného chování jsou základním předpokladem výchovy hráčů a jeho 

optimálního vývoje nejen sportovního, ale i sociálního, lidského, rodinného  

a partnerského. 

Tabulka 3: Sociální cíle  

Dlouhodobé cíle 
(nad 3 roky) 

Střednědobé cíle 
(3 roky) 

Krátkodobé cíle (roční) 

Podpora 
příslušnosti ke 
sportovnímu 
klubu společnosti 
a spokojenosti 
jeho členů 

Podpora 
poskytovaných 
společenský forem 

Podpora koordinátorské práce 

Zohlednění mezilidských vztahů 

Odstraňování egoismu 

Hledání nových 
společenských 
forem 

Hledání v jiných klubech a programech 

Hledání v cizině 

Vlastní experimenty 

Dotazování členů 

Povzbuzování 
atmosféry 
porozumění 

Spolupůsobení při vytváření cílů 

Identifikace se sportovním klubem 

Pronikání této činnosti mimo sportovní klub 

(Zdroj: Čáslavová, 2009, s. 41) 

2.6.7 Organizační struktura sportovního klubu 

Každá organizace si buduje vlastní organizační strukturu odvíjející se od zvolené právní 

formy.  

Porovnání obecných schémat organizačních struktur sportovních klubů dle jednotlivých 

právních norem: 
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Obrázek 2: Organizační struktura sportovního klubu  

Zdroj: (Durdová,2002, s. 92,95,97) 

Sportovní kluby člení svoji strukturu na různé specializované úseky, kterým přísluší 

konkrétní soubor činností. Dle Čáslavové se dělí takto: 

1. Úsek činnosti hlavního manažera (ředitele apod.) 

- Činnosti spojeny s vlastní řídící a organizační činností generálního ředitele 

- Styk s nadřízenými orgány 

- Horizontální koordinace ostatních úseků 

- Vedení administrativy atd. 

2. Úsek sportovní 

- Činnosti jednotlivých družstev 

- Doplňování a zkvalitňování hráčského kádru 

- Trenérské, metodické, organizační, lékařské, rehabilitační  

- Uzavírání a evidence hráčských smluv 
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- Prodej hráčů atd. 

3. Úsek marketingový 

- Uzavírání sponzorských smluv  

- Příprava reklamních panelů 

- Realizace reklamních služeb 

- Zajištění VIP prostor při pořádání sportovních akcí atd. 

4. Úsek provozní 

- Provoz a údržba inženýrských sítí 

- Příprava a údržba sportovišť 

- Pořadatelská služba atd. 

5. Úsek ekonomický 

- Sestavování finančních plánů  

- Péče o majetek 

- Investiční činnost 

- Zúčtování a platební styk (Čáslavová, 2009, s. 90) 

Na základě vymezení úseků činností lze vytvořit optimální organizační strukturu, která 

se skládá z určitých oddělení se stejnou náplní činností:  

- Administrativní oddělení 

- Finanční oddělení 

- Sportovní oddělení 

- Komerční oddělení 
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- Oddělení mládeže 

- Oddělení infrastruktury  

- Oddělení pro styk s veřejností (Čáslavová, 2009, s. 91-93) 

2.7  Financování sportu 

Způsob financování sportovních organizací se od roku 1989 hodně změnil. Dříve se kluby 

spoléhaly na státní dotace a příjmy ze vstupného, dnes se kluby finančně zajišťují 

vícezdrojově. Níže uvedené schéma znázorňuje strukturu financování sportu. 

 

Obrázek 3: Disponibilní fond  

Zdroj: (Novotný, 2011, s. 102) 

2.7.1 Struktura finančních zdrojů sportu 

Zdroje financování sportu jsou členěny na zdroje veřejné a soukromé. Jak již bylo víše 

zmíněno, jde o financování vícezdrojové. Pro názornou ukázku financování sportu v EU 

dle francouzské studie z roku 2008 je níže uveden graf poskytující konkrétní informace  

o financování sportu v EU. 
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Graf 1: Struktura finančních zdrojů sportu  

 

Zdroj: (Olympic, 2009, s. 17) 

Další graf představuje výši výdajů na sport v porovnání vůči HDP. V souvislosti z výše 

uvedeným grafem lze předpokládat, že stát, regiony a obce budou mít menší podíl na 

financování sportu než je obvyklé v průměrné evropské zemi (Olympic, 2009, s. 22). 
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Graf 2: Země Evropské Unie – porovnání veřejných výdajů na sport v poměru s HDP  

 

 

Zdroj: (Olympic, 2009, s. 14) 

Česká republika vynakládá na sport 0,11 % HDP a je na čtvrtém místě od konce 

v celkovém žebříčku EU. V porovnání s Rumunskem, které vynakládá 1,05 % je to částka 

mizivá, ale svědčí o neefektivnosti Rumunské sportovní politiky. V přepočtu na získané 

medaile je Česká republika na 9. místě, zmiňované Rumunsko na 17. místě a nejlepší 

v efektivnosti vynakládání finančních prostředků je Bulharsko. 

2.7.1.1 Financování sportu z veřejných rozpočtů 

Sport je podporován v EU formou dotací z úrovně ústřední vlády, tak i z úrovně krajských 

a místních samospráv. Formy dotací lze členit na účelové neboli specifické, které jsou 

poskytovány na předem stanovený účel. Naopak velikost a podmínky tzv. diskrečních 

dotací nejsou závazně stanoveny a rozhoduje se o nich ad hoc. Diskreční dotace nejsou 

nárokové a většinou jsou limitovány časovým horizontem poskytnutí a jsou předmětem 
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specifických infrastrukturních projektů či řešení následků přírodních pohrom. (Novotný, 

2011, s. 113) 

Účelové dotace mohou být podmíněny spoluúčastí na financování daných výdajů. 

Dotace bez spoluúčasti jsou dotace představující pevnou neboli fixní částku, kterou 

poskytovatel poskytne příjemci na předem stanovené statky a služby bez ohledu na to, 

zda příjemce vynakládá další své finanční prostředky na daný statek či službu (Novotný, 

2011, s. 113-114). 

Pokud má dotace formu se spoluúčastí jedná se takovou dotaci, kdy příjemce poskytuje 

procentuální podíl na celkovou vynaloženou částku. V tom smyslu rozlišujeme 

rovnocennou podmíněnou účelovou dotaci nebo rovnocenně procentně stanovený podíl 

příjemce a poskytovatele na finanční služby (Novotný, 2011, s. 114). 

Dále rozlišujeme nerovnocennou podmíněnou účelovou dotaci, kdy se stanovuje fixní 

částka bez ohledu na to, kolik vlastních zdrojů  příjemce na dané služby použije. Označení 

dotací s uzavřeným koncem spočívá ve stanovení stropu výšky dotace ve formě 

normativních nákladů na dotovaný veřejný statek, nebo zastropování limitu objemu 

poskytovaných dotovaných veřejných statků poskytovatelem (Novotný, 2011, s. 114). 

Všeobecné neúčelové dotace příjemce obdrží také na základě určených kritérií,  

ale využití dotací je z cele v kompetenci příjemce (Novotný, 2011, s. 114). 

Odlišným kritériem rozdělování dotací je, jakým způsobem příjemce získává dotace. 

Pokud má příjemce na dotaci nárok a dostává ji automaticky, hovoříme o nárokové 

dotaci. V případě, že příjemce musí o dotaci žádat, hovoříme o dotaci nenárokovou 

(Novotný, 2011, s. 116). 
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Obrázek 4: Typy dotací  

Zdroj: (Novotný, 2011, s. 115) 

Dotace ze státního rozpočtu 

Z rozpočtu MŠMT jsou poskytovány nenárokové dotace, které mohou mít podobu 

běžnou sloužící k financování neinvestičních potřeb, tak podobu kapitálovou pro 

grantové programy například pro obnovu materiálně-technické základny sportu (MŠMT, 

2016). 

Neinvestiční dotace 

Státní dotace pro podporu sportu jsou realizovány prostřednictvím každoročního 

vyhlášení programu pro podporu sportu, který rozděluje finanční prostředky do deseti 

programů: 

Program I – Sportovní reprezentace ČR  

Program II – Sportovně talentovaná mládež  

Program III – Činnost sportovních organizací  

Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení  
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Program V – Činnost sportovních svazů  

Program VI – Významné sportovní akce  

Program VII – Zdravotně postižení sportovci:  

P VII/1 – Sportovní reprezentace  

P VII/2 – Sportovně talentovaná mládež  

P VII/3 – Všeobecná sportovní činnost  

P VII/4 – Významné sportovní akce  

Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech  

Program IX – Organizace školního sportu  

Program X – Projekty pro sportování veřejnosti (MŠTM, 2016) 

investiční dotace 

Program 133510 – podpora materiálně technické základny sportu, zajišťuje rozdělování 

investičních dotací a je rozdělen na subtitul 133512 – podpora materiálně technické 

základny sportovních organizací a Subtitul 133513 – podpora materiálně technické 

základny (MŠMT, 2016). 

Dotace z krajských rozpočtů 

Rozpočet Jihomoravského kraje v rámci veřejného zájmu poskytují dotace v souladu 

s Programem rozvoje Jihomoravského kraje, případně s jinými rozvojovými dokumenty, 

tak aby byl zajištěn všestranný rozvoj území kraje a uspokojeny potřeby občanů kraje 

(Jihomoravský kraj, 2016). 

Jihomoravský kraj poskytuje tyto dotační programy pro rozvoj vzdělání, sportu a volného 

času v roce 2016: 

- Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK 
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- Dotační program na činnost národnostních menšin v JMK  

- Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí  

a mládeže 

- Dotační program „Do světa!“  

- Naplňování Koncepce podpory mládeže v JMK 

- Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v JMK 

- Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK (Jihomoravský kraj, 2016) 

Dotace z měst a obcí 

Finance plynoucí z rozpočtu měst a obcí, bývají nejdůležitějším a nejvýraznějším 

zdrojem příjmů sportovních klubů, ale nelze se na tyto příjmy bezmezně spoléhat, proto 

je důležité, aby zástupci sportovního klubu dokázali přesvědčit městské orgány  

o přínosnosti přidělení investic do tělovýchovy a sportu.  

2.7.1.2 Finanční zdroje plynoucí z podnikatelské činnosti  

 Vstupné 

 Pořádání sportovních událostí 

 Příspěvky rodičů 

 Poradenská činnost  

 Poskytování hostinských služeb 

 Prodej sportovního zboží 

 Poskytování služeb v oblasti regenerace 

 Prodej suvenýrů 
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2.7.1.3 Sponzoring 

Příjmy ze sponzoringu se stávají stále výraznější součástí činnosti jednotlivých subjektů 

v oblasti sportu. Mullin (2000, s. 254) o sponzoringu tvrdí: „Termín sponzorování se 

využívá k získání práv přičleněných  nebo přímo spojovaných s produktem nebo akcí 

s cílem získat užitek z tohoto spojení. Sponzor pak používá tento vztah k dosažení svých 

propagačních cílů nebo k podpoře širších marketingových cílů. Práva získaná z tohoto 

vztahu mohou zahrnovat maloobchodní příležitosti, koupi práva na užití jména ve 

vysílacích časech nebo programu hospitality.“  

Grey (2003, s. 3) říká: „Sponzorování je společná marketingová aktivita, ne pouze 

metoda pro zvyšování finančních zdrojů. Je o vytváření vztahů vítězství – vítězství mezi 

vaší organizací a podnikem sponzora. Jestliže je sponzorování úspěšné, naplňuje 

marketingové cíle obou partnerů.“  

Sponzorské smlouvy mohou zahrnovat následující provize a užitky: 

- Právo na použití loga, jména, obchodní značky a grafické prezentace označující 

spojení s produktem nebo akcí. Práva tohoto typu mohou být využívána 

v reklamě, propagaci, publicitě nebo jiné komunikační aktivitě používané 

kupujícím. 

- Právo na spojení jména s akcí nebo zařízením. 

- Právo na exkluzivní spojení s produktem nebo kategorií služeb. 

- Právo používat různá označení ve spojení s produktem, akcí, jako například. 

„generální sponzor“, „oficiální dodavatel“, „oficiální produkt.“  

- Právo na služby nebo právo využívat koupený produkt nebo službu ve spojení 

s akcí nebo zařízením. 

- Právo řídit obvyklé propagační aktivity jako jsou soutěže, reklamní kampaně, 

nebo prodejní aktivity ve spojení se sponzorskou smlouvou (Mullin, 2000,  

s. 255). 
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2.7.1.4 Další možnosti financování 

- Dary 

- Patronáty 

- Příspěvky municipalit 

- Příspěvek od zastřešující sportovní organizace 

2.8  Identifikace vnitřního a vnějšího prostředí 

Samotnému založení podnikatelského subjektu předchází analyzování současného stavu 

mikro a makroprostředí sloužící k co nejefektivnějšímu alokování všech dostupných 

zdrojů potřebných ke startu podnikání. 

2.8.1 Porterův model pěti sil 

Analýza mikroprostředí je analyzována parterovým modelem pěti sil, který zkoumá 

potenciální konkurenci, stávající konkurenci, dodavatelé, zákazníky a substituty. Slouží 

k odhalení potenciálu vnitřního prostředí jednotlivých odvětví a vytváří tak informační 

základnu pro tvorbu konkurenčně schopného podnikání (Porter, 1994, s. 3). 

Konkurence potenciální 

Suma nově příchozích konkurentů na trh ukazuje atraktivitu určitého odvětví. Množství 

vstupujících konkurentů ovlivňuje chování stávajících aktérů uvnitř daného trhu. Bariéry 

vstupu jsou limitovány mnoha faktory např: ekonomickými, geografickými, 

distribučními, legislativními apod. (Horáková, 1992). 

Konkurence stávající 

Významným faktorem ovlivňující konkurenci uvnitř prostředí je počet konkurujících si 

podnikatelských subjektů. Dalšími faktory jsou typy tržní konkurence (monopol, 

oligopol, dokonalá konkurence, míra růstu trhu, existence globálních trhů a globálních 
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zákazníků, rozmanitost sortimentu, možnost kapitálových akvizic či fúzí, možnost 

diferenciace, technické množství zvyšování přírůstků výrobní kapacity (Veber, 2005). 

Dodavatelé 

Vyjednávací síla dodavatelů spočívá v možnosti získat rozhodující vliv nad svými 

partnery tím, že zvýší ceny vstupů nebo sníží kvalitu, tím pádem mají dodavatelé všechny 

trumfy, kterými mohou ovlivňovat prosperitu odvětví. Nutno dodat, že dodávka zdrojů 

nespočívá pouze v dodávce zboží, materiálu, služeb, energie, polotovarů, ale jde také  

o dodávku kvalifikované pracovní síly (Porter, 1994, s. 27-29). 

Zákazníci  

Silou odběratele neboli kupujícího je především vyjednávací síla o ceně. Odběratel 

vyjednává o ceně přímo s dodavatelem, anebo nepřímo, kdy pouze reaguje na vývoj ceny, 

dle nichž zvyšuje či snižuje nakupované množství statků, nebo služeb. Popřípadě odchází 

na jiný trh (Porter, 1994, s. 25). 

Substituty 

Substitutem je výrobek nebo také služba plnící stejnou funkci nebo potřebu, jako produkt 

či služba poskytovaná v daném odvětví. Proti ztrátě zákazníků vlivem substitutů se bojuje 

cenovou strategií, lepším pochopením potřeb stávajících zákazníků a inovací. 

Substituční nevěra je ovlivněna snadností, s jakou odběratel může k substitutu přejít 

(Sedláčková, Buchta, 2006, s. 50). 
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Obrázek 5: Porterův model 5 sil  

Zdroj: (Slideshare, 2016) 

2.8.2 PESTLE analýza 

Makrookolím se zabývá analýza PESTLE. V literaturách lze tuto analýzu nalézt pod 

různými názvy například: PEST, SLEPT, SLEPTE. Písmenka ve slově PESTLE 

znázorňují počáteční písmenka jednotlivých slov: politický, ekonomický, sociální, 

technologický, legislativní, ekologický. 

Je vhodné upozornit na rozlišení důležitosti jednotlivých faktorů v různých odvětvích 

podnikání. Sport a Kultura bude více dbát na faktory sociální a demografické přičemž 

strojní průmysl se bude zaobírat nejen sociálními a demografickými faktory, ale všemi 

ostatními stejným měřítkem. 
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Politické a legislativní faktory 

Jsou faktory, které ovlivňují podnik především formou státního zřízení, vlivem 

politického uskupení vládnoucích politických stran a jejich činností ve státotvorbě 

jednáme-li o politice vnitřní. Jednáme-li o politice vnější, jde o politiku zahraniční 

týkající se politiky suverénních států, EU a dalších světových uskupení. 

Legislativní opatření značně ovlivňuje podnikání. Zahrnuje množinu zákonů, předpisu  

a dalších pravidel, kterými se podnikatelské subjekty musí řídit. (Sedláčková, Buchta, 

2006, s. 16). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory vyplývají ze základní podstaty ekonomiky a jsou znázorněný 

ekonomickými indikátory. 

- Míra ekonomického růstu 

- Úroková míra 

- Míra inflace 

- Daňová politika 

- Směnný kurz (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 17) 

Sociální a demografické faktory 

Tyto faktory jsou úzce spjaty s člověkem a jeho životem.  

Příklady sociálně demografických faktorů: 

- Systém hodnot 

- Věk, pohlaví, víra, a jiné struktury 

- Množství a kvalita pracovní síly 

- Vzdělávací soustava a její úroveň 
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- Rozdělování příjmů (důchodů, renty) ve společnosti (Sedláčková, Buchta, 2006, 

s. 18) 

Všechny tyto faktory jsou důležitým ukazatelem kvality života občanů a jejich postoji na 

daném území.  

Technické a technologické faktory 

- Technologické změny 

- Trendy ve vývoji  

- Míra zastarávání technologií 

- Podpora vlády v oblasti výzkumu 

- Nové vynálezy a objevy (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 18) 

Ekologické faktory 

V neposlední řadě jsou do PESTLE zařazovány ekologické faktory. V současnosti je na 

tento faktor kladen velký důraz. Jedná se tyto faktory: 

- Nakládání s odpady 

- Ochrana ohrožených druhů 

- Míra podpory s využíváním obnovitelných zdrojů energie 

- Vnímání klimatických změn 

- Přístup k ochraně životního prostředí (Synek, Kislingerová, 2010, s. 19) 
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2.8.3 Analýza 7S 

Model 7S vytvoření poradenskou společností McKinsey. Základem modelu je sedm 

interních faktorů ovlivňující chod podniku. Tento model umožňuje určit Klíčové faktory 

úspěchu, tedy faktory závislé na úspěšné realizaci podnikové strategie. 

7S faktorů 

 Strategie (strategy) – definování cílů a způsobu jejich dosažení 

 Struktura (structure) – organizační a obsahová struktura (vztahy mezi nadřízeným 

a podřízeným, jejich vazby, kontrolní mechanismy, sdílení informací) 

 Systémy řízení (systems) – prostředky, procedury a systémy sloužící k řízení: 

komunikace, dopravy, kontroly, informačních toků 

 Styl manažerské práce (styl) – přístup managementu k řízení, vedení a řešení 

problémů společnosti 

 Spolupracovníci (staff) – vztahy, funkce, aspirace, motivace, chování vůči 

spolupracovníkům i vůči firmě 

 Schopnosti (skills)  – dovednosti, znalosti a zkušenosti pracovníků tvořící celek – 

firmu 

 Sdílené hodnoty (Shared values) – vize, ideje a principy respektované všemi 

zainteresovanými osobami (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 114-115) 
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Obrázek 6: 7S  

Zdroj: (Businesssetfree, 2016) 

2.8.4 SWOT analýza 

Analýza SWOT je strategická analýza, jejímž základem je hodnocení vnitřních faktorů 

(silné a slabé stránky) a vnějších faktorů (příležitosti a hrozby). Vnitřní faktory zvyšují 

nebo snižují hodnotu zkoumaného subjektu a dají se víceméně snadno ovlivnit, vnější 

faktory nelze ovlivnit žádným způsobem.  

Cílem metody SWOT je analyzovat současný stav podniku a na základě výsledků analýzy 

vytvořit vhodnou strategii, která povede k udržení silných stránek, snížení vlivu slabých 

stránek, eliminaci hrozeb  a využití příležitostí. 
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Obrázek 7: SWOT analýza  

Zdroj: (Adiktologie, 2016) 

2.9  Finanční plán 

Základem dobrého fungování a hospodaření sportovního klubu je rozbor finanční situace. 

K tomu slouží finanční analýza, která představuje systematický rozbor získaných dat 

z účetních výkazů.  

Definice finanční analýzy dle Blahy a Jindřichovské (2006, s. 12): 

„Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví, 

identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům, a determinovat 

silné stránky, na kterých by firma mohla stavět.“  
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Cílem finanční analýzy je příprava podkladů pro kvalitní fungování sportovního 

organizace. 

Uživatelé finanční analýzy  

Informace o finanční situaci podniku jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, které 

přicházejí s daným podnikem do kontaktu. 

 

 

Obrázek 8: Uživatelé finanční analýzy  

Zdroj: (Růžičková, 2011, s. 11) 

Zdroje informací 

Účetnictví slouží jako hlavní zdroj informací pro finanční analýzu. Účetní výkazy 

zachycují pohyb podnikových financí ve všech podobách a ve všech fázích činností 

podniku. Všechny účetní výkazy musí věrně odrážet finanční situaci podniku, aby mohly 

být využity pro finanční analýzu podniku (Grünwald, Holečková, 2007). 



45 

 

 

 

Účetní výkazy lze dělit do dvou základních skupin dle účelu, ke kterému slouží. 

- Výkazy finančního účetnictví (podléhá Zákonu o účetnictví) 

- Výkazy vnitropodnikového účetnictví (vnitropodnikové účetnictví nepodléhající 

zákonu) (Jiříček, Morávková, 2008, s. 7) 

Základní účetní výkazy: 

- Rozvaha 

- Výkaz zisku a ztrát 

- Výkaz o peněžních tocích 

- Příloha k účetní závěrce 

- Výroční zpráva  

Finanční plánování 

Proces rozhodování podniku o rizicích se nazývá finanční plánování, které podnik 

shledává zajímavými a spatřuje v nich určitou význačnost. Úkolem finančního plánování 

jest stanovení finančních cílů podniku a určení prostředků dosažení těchto cílů. Cílem 

finančního plánování je maximalizace tržní hodnoty podniku (Kislingerová, 2010,  

s. 131). 

 Krátkodobý finanční plán 

Z hlediska doby se krátkodobý finanční plán sestavuje v ročním a kratším časovém 

horizontu (čtvrtletní, měsíční, dekádní). Je sestaven na základě vysoké míry podobnosti 

a je dále rozpracován formou rozpočtů na jednotlivé úseky činnosti. V kratším než ročním 

časovém horizontu je základem finančního plánu plán příjmů a výdajů (Koráb, 2007). 

Proces sestavení krátkodobého finančního plánu: 

 Kalkulace nákladů a zisku  
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 Predikce tržeb a plánování inkasa  

 Identifikace příjmů a výdajů za jednotlivé oblasti  

 Sestavení plánované rozvahy, plánovaného výkazu zisků a ztráty a plánovaného 

výkazu o peněžních tocích  

 Zjištění potřeby, resp. přebytku finančních zdrojů  

 Přezkoumání plánu peněžních toků z hlediska zásad financování (Marinič, 2008) 

 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán je sestavován v horizontu 2 - 5 let někdy se udává období 

dlouhé až 10 let a více a je nejdůležitějším dokumentem dlouhodobého financování. 

Dlouhodobý finanční plán je základním nástrojem finančního řízení. 

Dlouhodobý plán obsahuje: 

 Analýzu finanční situace 

 Plán tržeb na základě prognózy a plánu prodej 

 Plán peněžních toků 

 Plánovou rozvahu 

 Plánový výkaz zisků a ztrát 

 Rozpočet investičních výdajů 

 Rozpočet dlouhodobého externího financování (Sedláček, 2001) 
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2.10 Marketing  

Současnost vyžaduje marketing aplikovat i do sportovního prostředí. Často platí,  

že kvalitní produkt se sám neprodá, proto k lepšímu prodeji a upoutání pozornosti slouží 

marketingové nástroje.  

Dle Kotlera (2012) je marketing: 

,,Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci  

a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.‘‘  

2.10.1 Marketing mix 

Základní strategií marketingu je marketingový mix, který obsahuje a kombinuje jeho 

základní nástroje: produkt, cena, propagace, distribuce. Soubor těchto nástrojů tvoří tzv. 

4 P. 

Kotler (2012) definuje marketingový mix jako: „soubor marketingových nástrojů, které 

firma používá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu.”   

Zákazník pohlíží na marketingový mix z druhé strany, to znamená, jaký užitek mu 

přináší. Ke každému nástroji marketingového mixu Kotler (2012) přiřazuje zákaznické 

užitky:  

Marketingový mix Zákaznický užitek 

Produkt   Potřeby a přání zákazníka 

Cena   Náklady zákazníka 

Místo (distribuce) Pohodlí zákazníka 

Propagace  Komunikace se zákazníkem (Čáslavová, 2009, s. 108-109) 
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Produkt 

Je v centru marketingového mixu. Zákazník hledá funkci a užitek produktu vzhledem ke 

svým potřebám a požadavkům. Produkt ve sportu není homogenní. Podle druhu 

sportovního produktu se liší marketingová strategie a odráží se v dalších marketingových 

nástrojích (Čáslavová, 2009, s. 109). 

Cena  

Zásadním způsobem ovlivňuje chování. Tvorba ceny je úzce spjata s druhem produktu, 

který sportovní klub nabízí a lze ji stanovit dvěma metodami. Stanovení ceny 

ekonomickou kalkulací (např. u sportovních služeb, výrobků), u jiných výrobků se spíše 

bere v úvahu úsudek představitelů poptávky (např. transfer hráčů). (Čáslavová, 2009,  

s. 109-110) 

Místo (distribuce) 

Úkolem distribuce je najít a zajistit cestu, jak dostat produkt k zákazníkovi ve správný 

čas, v dostatečném množství na správné místo. Ve sportovním odvětví rozlišujeme 

produkt na hmotný a nehmotný. Hmotný je ten, který zákazník může fyzicky uchopit a 

jedná se především o zboží např. obuv, hokejka, raketa atd... Nehmotný zákazník nemůže 

fyzicky uchopit očichat a ohmatat. Jedná se o služby, myšlenky atd. a zákazník si k těmto 

produktům musí dojít do určitého zařízení. Např. návštěva sportovního utkání, návštěva 

fitness centra apod. (Čáslavová, 2009, s. 110-111). 

Propagace 

Propagace je celý marketingový komunikační proces působící na zákazníka a je prováděn 

za účelem prodeje.  Nástroje komunikačního procesu jsou známé pod názvem 

Komunikační mix. 
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Nástroje dle Čáslavové (2009)  Nástroje dle Kotlera (2012)    

Reklama     Reklama  

Publicita     Podpora prodeje      

Opatření na podporu prodej   Public relations  

Osobní prodej     Prodejní personál (osobní prodej) 

Lidé      Přímý marketing  

Proces 

Prezentace 

  



50 

 

 

3. Použitá metodika 

Metody použité v diplomové práci jsou popsány v této kapitole. 

Analýza 

Jedná se o rozbor, rozklad či dělení zkoumaného objektu na jednodušší části tak,  

aby mohly být podstatné znaky. Cílem je poznat určitý systém (celek) a odhalit jeho 

fungování (Synek, 2002). 

 Korelační analýza: vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami 

Pearsonův korelační koeficient (funkce correl v excelu) 

𝑟 =
∑(𝑥𝑖 − �̄�)(𝑦𝑖 − �̄�)

√∑(𝑥𝑖 − �̄�)2 ∑(𝑦𝑖 − �̄�)2
=

𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
 

Spearmanův korelační koeficient 

𝑟𝑠𝑝 = 1 −
6 ∑ 𝐷𝐼𝐹2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Míru korelace vyjadřuje korelační koeficient, který může nabývat hodnot od -1 až do +1 

 -1 značí zcela nepřímou závislost 

 0 značí nezávislost 

 1 značí zcela přímou závislost (Wikisofia, 2016) 

Použití v práci: 

 Vztah mezi počtem členů ČSTV a HDP. 

 Vztah mezi počtem členů ČSTV v okrese Blansko a HDP. 

 Vztah mezi průměrnou mzdou a počtem sportovců v ČR. 

 Vztah mezi průměrnou mzdou v Jmk a počtem sportovců v okrese Blansko. 
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 Vztah mezi porodností v Blansku a Boskovicích a průměrnou mzdou v Jmk. 

 Vztah mezi počtem narozených dětí a počtem sportujících obyvatel v okrese 

Blansko. 

 reprezentuje vztah mezi celkovým počtem členů ČSTV a počtem registrovaných 

hráčů ledního hokeje. 

Cílem korelační analýzy je zjištění statistické  závislosti mezi výše zmiňovanými vztahy 

a určení vlivu na Hokejovou akademii Blansko. 

*Výsledky korelační analýzy jsou uvedeny vždy ve dvou číslech, pro kontrolu správnosti 

a to v pořadí 1. Pearsonův korelační koeficient 2. Spearmanův korelační koeficient. 

Syntéza 

Jde o spojování, sjednocování částí v jeden celek, přičemž jsou sledovány vzájemné 

významné souvislosti mezi jednotlivými složkami daného jevu. Díky syntéze je možno 

lépe predikovat vnitřní zákonitosti fungování a vývoje určitého jevu (Synek, 2002). 

Indukce  

Vyvození obecného záměru na základně mnoha poznatků o jednotlivostech. Indukční 

úsudku umožňují dojít k jádru jevů, stanovit jejich zákonitosti. Typickým východiskem 

indukce je zpracování statistických dat k formulaci obecnějších závěrů, platných pro 

zkoumanou oblast. (Synek, 2002) 

Dedukce 

Způsob myšlení, kdy se přechází od obecnějších závěrů, tvrzení a soudů přechází k méně 

obecným. (Synek, 2002) 
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se zabývá analýzou prostředí okresu Blansko, kde se hokejová akademie 

bude nacházet. 

4.1  Analýza trhu 

Okres Blansko disponuje velkým nevyužitým hokejovým potenciálem, ve kterém 

figuruje mnoho malých hokejových klubů. Pro účel této diplomové práce se bude analýza 

zabývat především hlavními hybateli hokejového dění a to jsou: 

 HC Blansko, z.s. (mládež) 

 Dynamiters Blansko HK o. s. (krajská liga mužů) 

 HC Boskovice o. s. (mládež) 

 SK Minerva Boskovice s. r. o. (Krajská liga mužů) 

 HC Blansko s. r. o.  

HC Blansko, z.s.  

Datum vzniku: 26. července 1999 

Sídlo: Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko 

Právní forma: spolek  

Klub HC Blansko založený za účelem výchovy mládeže. V současnosti v klubu působí 

přípravka s cca 25 dětmi. 

Dynamiters Blansko HK o. s. 

Datum vzniku: 9. dubna 2010 

Sídlo: Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko 

Právní forma: spolek 
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Nejmladší z vybraných klubů působící v krajské lize mužů Jihomoravského kraje. Byl 

založen za účelem poskytnutí hokejové a sportovní budoucnosti odchovancům 

blanenského hokeje.  

HC Boskovice o. s. 

Datum vzniku: 18. února 2002 

Sídlo: Vratíkov 78, 680 01 Boskovice 

Právní forma: Spolek 

HC Boskovice o. s. se zaměřuje na výchovu dětí a mládeže, provozování kulturních a 

výchovnách akcí a pořádání kempů a letních příměstských táborů. Klub v sezoně 

2015/2016 měl svá družstva v kategoriích: přípravka, starší žáci, mladší dorost, junioři. 

SK Minerva Boskovice spol. s r. o. 

Datum vzniku: 4. května 2000 

Sídlo: Ježkova 1054/10, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

Boskovický klub SK Minerva je tradičním okresním rivalem celku z Blanska v krajské 

hokejové lize. 

HC Blansko s. r. o. 

Datum vzniku: 1. dubna 1998 

Sídlo: Lužná 212/33, Komárov, 617 00 Brno 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Dle výpisu z obchodního rejstříku byl hokejový klub HC Blansko s. r. o. založen v roce 

1998, ale svoji činnost započal v roce 2000, kdy převzal práva a povinnosti původního 

oddílu HC ASK Blansko. V roce 2008 klub prodal druholigovou licenci. (Blanenský 

deník, 2009) 
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4.2  PESTLE analýza 

Pro analýzu vnějšího okolí sportovního klubu byla zvolena analýza PESTLE. 

4.2.1 Politicko – legislativní faktory 

Obor tělesné kultury je značně ovlivňován politickými vlivy na celostátní i komunální 

úrovni. Ministr financí Andrej Babiš v České televizi zmínil, že v roce 2016 jde do sportu 

4,3 miliardy korun a dále přislíbil navýšení na 6 miliard korun v roce 2017. Pro sport to 

je vítaná finanční injekce (Česká televize, 2016). 

Na komunální úrovni je politika ještě důležitější. Jde o lobování představitelů klubu u 

městských zastupitelů. Mnohé sportovní kluby mají své zastoupení v zastupitelstvu města 

Blanska a mnozí zastupitelé jsou bývalými nebo stále aktivními sportovci. 

Hrozbou lobování sportovních organizací může být jednostranné dělení rozpočtu 

například financování konkrétního sportu. 

Legislativní faktory souvisí s odvodem daní z příjmu právnických osob dle zákona o dani 

z příjmu č.586/1922 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Od roku 2009 daň z příjmu 

právnický osob činí sazbu 19 %. 

Graf 3: Vývoj sazby daně z příjmu právnických osob v %  

 

Zdroj: (Účetní kavárna, 2016) vlastní zpracování 
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Vývoj sazby daně z příjmu právnických osob znázorňuje příznivý trend snižování daně. 

V nejbližších letech lze očekávat, že se výše daně měnit nebude.   

Dále se sportovní klub musí řídit pracovněprávními zákony, konkrétně jde o zákon  

č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. 

Pro daň z přidané hodnoty platí tři sazby: základní sazba 21 %, snížená 15 % a třetí sazba 

ve výši 10 %. Výše daně ovlivňuje cenu zboží a služeb. Podle slov Andreje Babiše,  

které poskytl pro ČT v pořadu Otázky Václava Moravce, je reálné, že se sazba daně bude 

snižovat, pokud se bude zvyšovat výběr daní. (Ano, 2014) 

Toto je typické politicko-legislativní rozhodnutí, kdy politické rozhodnutí přímo 

ovlivňuje legislativu zasahující do cen zboží a služeb. 

Sportovní kluby se řídí pravidly svých nadřazených svazů. U ledního hokeje jsou to řády 

ČSLH, mezi které patří: soutěžní a disciplinární řád, registrační řád, přestupní řád (ČSLH, 

2016). 

4.2.2 Ekonomické faktory 

Fungování sportovního klubu závisí na kupní síle společnosti. Čím jsou lidé a firmy 

bohatší, tím si mohou dovolit více zábavy a sportu. Společnost v hospodářském růstu 

méně myslí na spoření a více dává do spotřeby. Toho jsme byli svědky v letech 

hospodářské krize. Hokejové kluby snižovaly rozpočty, propouštěly hráče, snižovaly 

platy, optimalizovaly náklady. (Novák, 2009) 
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Graf 4: Vývoj HDP v %  

 

Zdroj: (ČZSO, 2016) vlastní zpracování 

 Vztah mezi počtem sportujících osob v ČR (Blansko) a HDP reprezentují 

výsledky korelační analýzy -0,87 (-0,91) a -0,88 (-0,83), které byly vypočítány 

z dat uvedených v grafu 4 a 5. Výsledek blížící se -1 znamená silný nepřímý vztah.  

Graf 5: Počet členů ČSTV v letech 2010-2015 

 

Zdroj: (ČUS, 2016) vlastní zpracování 
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Při korelační analýze byly využity data z grafu 5 představující počet členů ČSTV v ČR, 

počet členů ČSTV v okresu Blansko a počet registrovaných hokejistů v ČR. Data z grafu 

5 porovnávaly data z grafu 6 a snažila se zjistit, jakým způsobem ovlivňuje průměrná 

mzda obyvatelstva v ČR a Jihomoravském kraji počet sportujícího obyvatelstva. Graf 5 

představuje dlouhodobý klesající trend celkového počtu členů ČSTV, celkového počtu 

registrovaných hokejistů i počtu členů ČSTV v okrese Blansko. Článek Břeclavského 

deníku (2016) popisuje jeden z důvodů poklesu zájmu o organizovaný sport, který značně 

působí na celkový počet členů ČSTV. Lidé nechtějí být závislý a chtějí si řídit svůj volný 

čas podle toho, jak sami uznají za vhodné.  

Graf 6: Vývoj průměrné měsíční mzdy v České republice a Jihomoravském kraji v letech 2010-

2015  

 

Zdroj: (ČZSO, 2016) vlastní zpracování 

 Korelační analýzou byl vyjádřen vztah mezi průměrnou mzdou v ČR a počtem 

sportovců v České republice (průměrná mzda v Jmk a počet sportovců  

v okrese Blansko). Výsledek  -0,79 (-0,89) a -0,85 (-0,83) říká, že čím je vyšší 

průměrná mzda tím méně lidí v ČR sportuje, což je značně zavádějící výsledek, 

který nebere v potaz ostatní faktory ovlivňující počet registrovaných sportovců. 

Předpoklad zvyšování počtu sportujících obyvatel v důsledku zvyšující se 
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 Vztah mezi porodností (Blansko, Boskovice) viz sociální faktory a průměrnou 

mzdou v Jmk prezentuje korelační výsledek -0,27 (-0,05) a lze konstatovat,  

že tento vztah vykazuje spíše nezávislost. 

 Do ekonomických faktorů řadíme nezaměstnanost, která v březnu 2016 byla na velmi 

nízké hodnotě 6,1 %. V Jihomoravském kraji činila 6,9 a konkrétně v Blansku měla 

hodnotu 5,46 (ČZSO, 2016) 

4.2.3 Sociální faktory 

Demografický vývoj populace v celostátním měřítku. 

Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel v ČR (v tisících) 

Rok 1989 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 

obyvatel 

10 362 10 517 10 497 10 509 10 512 10 538 10 554 

Zdroj: (ČZSO,2016) vlastní zpracování 

Počet obyvatel v ČR ovlivňuje několik faktorů: porodnost, migrace, úmrtnost.  

 Zvyšování počtu obyvatel souvisí zejména s dostupnou a kvalitní lékařskou péčí, 

která zapříčinila zvýšení průměrného věku dožití.  

 Migrace je standartní jev civilizace, který aktuálně nabírá nový význam a je 

součástí populačního růstu mnoha zemí EU.  

 Počet narozených dětí z historického hlediska ubývá i přes nárazové výkyvy. 

Demografický vývoj v oblastním měřítku. 

Pro tuto diplomovou práci je nejdůležitější určení místního demografického zázemí. 

Z informací z ČSU vyplývá, že počet obyvatel v Okrese Blansko vzrostl od roku 1991 

z 104 256 na 107 925 do roku 2014, což  je zapříčiněno migrací obyvatelstva do okresu. 

V souhrnu těchto let nemá porodnost a úmrtnost na celkový počet obyvatel větší vliv. 

V roce 1991 přišly Boskovice o téměř 2000 obyvatel v důsledku územní změny. 
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Graf 7: Vývoj počtu obyvatel v Blansku a Boskovicích  

 

Zdroj: (ČZSO,2016) vlastní zpracování 

Za zmínku stojí vyšší porodnost v letech 2008 a 2010. Sportovní kluby musí tento trend 

zachytit a využít této příležitosti pro nábor dětí, které dosáhli věku vhodného ke startu 

cílených pohybových aktivit.  

Tabulka 5: Počet narozených dětí v Blansku a Boskovicích  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Blansko 189 198 219 254 231 265 208 224 232 222 
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Celkem 278 302 327 390 336 394 310 348 338 334 

Zdroj: (CZSO,2016) vlastní zpracování 

Pro předpoklad přímo úměrného vztahu mezi počtem sportujících obyvatel a počtem 
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 Střední přímá korelace 0,37 (0,66) reprezentuje vztah mezi celkovým počtem 

členů ČSTV a počtem registrovaných hráčů ledního hokeje. To znamená, že počet 

členů ČSTV klesá tak jako klesá počet registrovaných hráčů ledního hokeje. 

Tímto byla premisa potvrzena. 

Tělesná kultura popřípadě tréninkový proces ovlivňuje sociální a morální výchovu 

mládeže. Při kvalifikovaném vedení za účasti zkušených a vzdělaných trenérů (pedagogů) 

lze do jisté míry ovlivnit celkový rozvoj sportovce. V době, kdy rodiče mladých 

sportovců  tráví většinu času v pracovním procesu, často rodiče odkládají své děti do 

různých volnočasových aktivit, proto aby se o ně „někdo postaral.“ 

Citát rodiče z webu Orlici.cz, který přirovnává hokej k nejlevnějšímu hlídání dětí ve 

střední Evropě: „jednoznačně se jedná o nejlevnější hlídání dětí ve střední Evropě  

s hodinovou sazbou méně než 12,- Kč!!!“ A ještě dodává: „Ne, hokej není nejlevnější 

sport ani kroužek, ale řekněte: je ale opravdu tak nedostupný? (Orlici, 2010) 

4.2.4 Technologické faktory 

Klub Hokejová akademie Blansko bude využívat městská moderní sportoviště. 

Technologie sportovišť je na vysoké úrovni, pouze technologie chlazení zimního stadionu 

je zastaralá, ale radní předpokládají brzkou modernizaci v cenně 20 milionů korun. 

(Blanenský deník, 2016) 

4.2.5 Ekologické faktory 

Ekologické faktory souvisejí s faktory technologickými. Hokejový klub jako uživatel 

služeb poskytující města Blansko a Boskovice nemá v režii ekologické dopady provozu 

sportovišť. 

Výměna technologie chlazení viz technologické faktory, umožní efektivnější  

a ekologičtější provoz zimního stadionu. Předpokládá úspora je 30 procent energií, která 

by vedla k nižší ceně za pronájem zimního stadionu. Hokejový stadion v Boskovicích je 

vybaven moderním chlazením. (Blanenský deník, 2016) 



61 

 

 

4.3  Porterův model pěti sil 

Analýza mikroprostředí byla tradičně provedena Porterovům modelem pěti sil.  

4.3.1 Konkurence stávající 

Hlavním konkurentem sportu jsou veškeré volnočasové aktivity. Tyto aktivity lze dělit 

na:  

 Manuální činnosti (ruční práce)  

 Fyzické činnosti (sport) 

 Kulturně umělecké činnosti členící se na receptivní (návštěva divadla)  

a interpretační a tvořivé (hra na hudební nástroj) 

 Kulturně racionální činnosti (četba knih a tisku) 

 Společenské činnosti, které zahrnují činnosti formální (schůze) a neformální 

(uvnitř rodiny a mimo rodinu) 

 Hry (PC, stolní, karetní, týmové s přáteli apod.) 

 Odpočinek pasivní (Veselá, 1999) 

Největšími konkurenty v oblasti sportu jsou: 

 FK Blansko (fotbal) 

 FC Boskovice (fotbal) 

 TJ Olympia Blansko (baseball) 

 FBK Atlas Blansko (florbal) + školní florbal 

 Orel jednota Boskovice 

 DDM Blansko (cca 70 kroužků) 
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 SVČ Boskovice (cca 70 kroužků) 

4.3.2 Konkurence potenciální 

Potenciálním konkurentem hokejového klubu jsou všechny stávající konkurenti a nové 

hokejové kluby.  

4.3.3 Dodavatelé 

V prvé řadě je nutné si uvědomit, kdo je pro sportovní klub dodavatel. Dodavatel pro 

sportovní klub je město (provozovatel sportovišť), které poskytuje služby ve smyslu 

pronájmu sportovišť. Dodavatelem jsou rodiče, kteří přivedou své dítě na zimní stadion. 

Tady lze namítnout, že rodiče platí příspěvky a jsou zákazníky, což je pravda, ale rodič 

dodá klubu dítě jako materiál, který se sportovní organizace snaží zhodnotit (vychovat), 

a poté ho prodat v podobě zboží nebo v podobě účinkujícího ve sportovním utkání. 

Dalšími dodavateli jsou prodejci sportovního materiálu, externí trenéři, placení hráči. 

4.3.4 Zákazníci  

Jak již bylo zmíněno, rodič figuruje ve sportovním klubu v pozici dodavatele i zákazníka. 

Rodič přivede svého potomka do klubu a očekává, že za peníze, které klubu poskytl, naučí 

hrát dobře hokej. 

Další formou zákazníka je hokejový fanoušek (rodič) navštěvující hokejového utkání, 

který při této příležitosti využije klubový bufet a obchod se suvenýry. 

Zákazníkem Hokejové akademie Blansko jsou všechny hokejové klubu mající zájem  

o konkrétního hráče registrovaného v hokejové akademii. Z tohoto důvodu ČSLH 

stanovil tabulkovou hodnotu hráčů dle přestupního řádu. 
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Tabulka 6: Tabulková cena hráčů mimo extraligu a první ligu (první dva sloupce), pro první ligu a 

extraligu (třetí a čtvrtý sloupec)  

Soutěž (mimo) Cena Soutěž (pro) Cena 

Extraliga (20 let) 861 000 Do 20 let 802 000 

I.Liga 645 750 21 861 000 

II.liga 430 500 22 937 650 

Krajská soutěž 172 200 23-27 1 016 400 

Okresní soutěž 43 000 28 937 650 

Soutěže žen 43 000 29 861 000 

Extraliga juniorů (19let) 500 000 30 842 000 

Liga juniorů 350 000 31-33 721 350  

Krajská juniorská soutěž 50 000 34 a více 314 000 

Okresní juniorská soutěž 15 000   

Extraliga staršího dorostu 300 000   

Liga staršího dorostu 225 000   

Extraliga mladšího dorostu 150 000   

Liga mladšího dorostu 100 000   

Krajská soutěž dorostu 35 000   

Okresní soutěž dorostu 10 000   

8.třída 80 000   

7.třída 70 000   

6.třída 60 000   

5.třída 50 000   

4.třída 40 000   

3.třída 30 000   

2.třída 20 000   

1.třída 10 000   

Krajská soutěž starších žáků 30 000   

Krajská soutěž mladších žáků 25 000   

Okresní soutěž žáků 5 000   

Dívky a ženy 25 000   

Zdroj: (ČSLH, 2016) vlastní zpracování 
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Prodej hráčů je lukrativní součástí financování klubu, ale nesmí být v rozporu se 

sportovními cíli.   

* Dne 2. května 2016 vyšel na stránkách www.cslh.cz článek o navrhovaných změnách 

v přestupním řádu, které značně ovlivní celkový výnos z prodeje hráčů. 

4.3.5 Substituty 

Fotbal je již tradičním substitučním sportem. Nenáročný po finanční stránce, nenároční 

po časové stránce na přípravu a proti hokeji také nenáročný po stránce dojezdových 

vzdáleností na utkání v mládežnických kategoriích. Elitní „A“ fotbalové  mládežnické 

družstvo dojíždí v průměru do vzdálenosti 53 km, neelitní „B“ 21 km a mladí hokejisté 

vyjíždí na venkovní zápasy v průměru 87 km. 

Počet mládežnických fotbalistů v ČR: 96 638 (ČUS, 2015)  

Členské příspěvky FC Boskovice 

 Přípravka 3 000 Kč 

 Žáci 3 000 Kč 

 Dorost 3 000 Kč 

 Muži 3 000 Kč (FC Boskovice, 2015) 

Členské příspěvky FK Blansko 

 Všechny kategorie 1 500 Kč (FK Blansko, 2016) 

Florbal je pro mnohé levnější varianta hokeje. Pro hokejisty často nenáviděný sport 

pochlebovaný častými posměšky. Citát nejmenovaného hokejového trenéra: „Florbal je 

útěk od reality.“ Zda je tento citát pravdivý či ne, je na individuálním zvážení čtenáře. Co 

se týče odklonu začínajících sportovců od hokeje k florbalu, faktem je, že florbal je stejně 

nenáročný jako fotbal ve všech ohledech.  

Počet mládežnických florbalistů v ČR: 42 944 (ČUS, 2015) 

http://www.cslh.cz/
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Členské příspěvky Orel Blansko 

 Žáci + elévové 1 600 Kč 

Baseball (softball) je Blansku tradičním sportem s tradicí sahající do roku 1988. 

Populární je ze stejných důvodů, tak jako fotbal a florbal. Slavný americký spisovatel 

Ernest Hemingway řekl: „Baseball jsou nejrychlejší šachy na světě.“ A přispěl tak 

k popularizaci tohoto sportu. 

Počet mládežnických baseballistů v ČR: 3 390 (ČUS, 2015) 

 Členské příspěvky TJ Olympia Blansko: 

 U7 1 700 Kč 

 U9 2 000 Kč 

 U11 2 700 Kč 

 U13 3 000Kč 

 U15 3 300Kč 

 Muži 3 500Kč 

 Softbal U12 2 000Kč 

 Softbal ženy 2 700Kč (Olympia Blansko, 2016) 

Kroužky DDM Blansko a SVČ Boskovice zahrnují manuální činnosti, fyzické činnosti, 

kulturně umělecké činnosti. Ceny kroužků se pohybují od 200 Kč do 1800 Kč za roční 

členství. 

Komplementem pro hokejovou akademii jsou úspěchy reprezentací. Například 

olympijské zlato českých hokejistů z Nagana 1998 mělo velký vliv na počet nově 

registrovaných hokejistů v České republice. To samé se dá říci o úspěších českých 

biatlonistů v posledních letech. V případě jednoho z nejpopulárnějších sportů v ČR 
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basketbalu, nemá úspěch basketbalové reprezentace zásadnější vliv na počet nově 

registrovaných basketbalistů (Idnes,2010; Indes,2013; Indes,2016). 

4.4  7S analýza 

Analýzou vnitřního prostředí se bude zabývat analýza 7S. 

4.4.1 Strategie 

Cílem hokejové akademie je dlouhodobá výchova mládeže nejen po sportovní stránce. 

Hokejové akademie chce být spoluúčastníkem v naplňování dětských snů. Pro hokejovou 

akademii bude největší zadostiučinění, radost všech účastněných v procesu výchovy 

hokejisty, která půjde v ruku v ruce s ekonomickou prosperitou klubu. 

4.4.2 Struktura 

V kapitole organizační struktura je uvedena konkrétní organizační struktura hokejové 

akademie. V průběhu budoucích let lze očekávat mírné změny ve struktuře, jak bude 

probíhat proces transformace a doplňování hokejové akademie o další družstva (muže), 

pokud klub nevznikne sloučením stávajících klubů. 

4.4.3 Systémy řízení 

Komunikace v hokejové akademii probíhá na bázi osobního setkávání a vedení dialogu. 

Při nemožnosti osobního setkání se využijí moderní komunikační prostředky např. 

mobilní telefon, mobilní komunikační aplikace (chat, messenger, apod.). Po formální 

stránce se využívá emailová korespondence. 

ČSLH zavedl na přelomu roku 2011/2012 systém HOSYS usnadňující komunikaci mezi 

hokejovými kluby, rozhodčími a ČSLH. 

Funkce systému HOSYS: 

 Informační (tabulky, rozpis utkání, delegování rozhodčích, změny termínů utkání, 

informace o klubech, informace o rozhodčích) 
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 Komunikační (ohlášení výsledků utkání, ohlášení změny termínu utkání 

(Hosys,2016)  

Ostatní komunikace bude v režii sekretáře a ekonomky v jedné osobě. 

*Dne 6. června 2016 bude spuštěn nový elektronický registrační systém. 

4.4.4 Styl manažerské práce  

V hokejové akademii Blansko budou zastoupeny tři vedoucí posty (ředitel, sportovní 

manažer, sekretář - ekonom), kterým budou podřízeny ostatní družstva (divize). Tyto dvě 

osoby budou přistupovat ke komunikaci s podřízenými konzultativním stylem, při kterém 

budou přijímat zpětnou vazbu, ale vždy budou mít poslední slovo při rozhodování. 

4.4.5 Spolupracovníci 

V hokejové akademii bude existovat úzká organizační struktura, ve které bude panovat 

neformální (přátelská) i formální komunikace. Pracovníci si budou vzájemně nápomocni, 

pokud bude potřeba. 

4.4.6 Schopnosti 

V první řadě jde o manažerské schopnosti vedoucích pracovníků a schopnosti odvíjející 

se od formálních požadavků stanovené ČSLH.  

Tabulka 7: Požadavky na vedení družstva dle ČSLH  

Družstvo Jeden trenér Ostatní trenéři 

ČR A A C hráč 

ČR ženy B C/C+ mládež/ C hráč 

ČR ženy 18, 15 B C+ mládež 

Extraliga seniorů A C hráč 

I.liga seniorů A C hráč 

II.liga seniorů B C/C+ mládež/C hráč  

Zdroj: (ČSLH, 2016) vlastní zpracování 
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Tabulka 8: Požadavky na vedení družstva dle ČSLH  

Družstvo Hlavní trenér Asistent trenéra 

ČR 20, 19, 18, 17, 16 A A 

Extraliga juniorů A B 

Liga juniorů B C/C+ mládež/C hráč 

Extraliga staršího dorostu A B 

Liga staršího dorostu B C/C+ mládež/C hráč 

Extraliga mladšího dorostu A C/C+ mládež/C hráč 

Liga mladšího dorostu B C/C+ mládež/C hráč 

Liga starších žáků B C/C+ mládež/C hráč 

Liga mladších žáků B C/C+ mládež/C hráč 

Liga žen C/C+ mládež/C hráč C/C+ mládež/C hráč 

Ostatní soutěže C/C+ mládež/C hráč C/C+ mládež/C hráč 

Zdroj: (ČSLH, 2016) vlastní zpracování 

V tabulkách jsou tučným písmen uvedena družstva, kterými hokejová akademie bude 

disponovat, a pro které hledala trenéry s určenými trenérskými licencemi. 

Požadavky pro udělení licencí: 

1. Trenér "Licence A“ (Žlutý průkaz) 

Organizuje a školí FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc,  5 let + specializace LH, 

magisterské studium nebo organizuje a školí TŠ FTVS UK Praha, TŠ FTK UP Olomouc, 

2 roky  (průběžné studium během školního roku + každoročně 1-2 týdenní kurzy, celkem 

490 hodin, pro přijetí ke studiu musí být trenér minimálně 2 roky držitelem licence B  

s praxí, vyžadovaná je maturita) 
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2. Trenér "Licence B“ (Modrý průkaz) 

Organizuje a školí ČSLH ve spolupráci s FTVS UK Praha  a FTK UP Olomouc, (3x5 dní, 

celkem 115 hodin, trenér musí být minimálně 2 roky držitelem licence C s praxí, alespoň 

rekvalifikační kurz) 

3.1. Trenér "Licence C+ mládež“ (Červený průkaz) 

Organizuje a školí příslušná TMK KVV ČSLH ve spolupráci se sportovním oddělením  

a TMK ČSLH,  35 hodin pro nové uchazeče, a nebo doškolení pro držitele Licence „C“ 

– 10 hodin-speciální část) 

3.2. Trenér "Licence C“ (Červený průkaz) 

Do konce roku 2014 organizuje a školí příslušná TMK KVV ČSLH (35 hodin) 

3.3.    Trenér "Licence C hráč“ (Červený průkaz) 

Obdrží hráč, který odehrál minimálně 200 zápasů na úrovni Extraligy v soutěžích 

účastníků MS dospělých skupiny A (CSLH, 2014) 

4.4.7 Sdílené hodnoty  

Všechny zainteresované osoby musí být nositeli klubových hodnot. Za zainteresované 

osoby považujeme manažery, pracovníky, veřejní činitelé, hráče a rodiče hráčů. Je nutné 

přesvědčit, že práce, kterou hokejová akademie vykonává má hlubší smysl a je nutné jej 

v zájmu všech podporovat. 
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4.5  SWOT analýza 

Poslední analýzou je SWOT analýza, jejímž základem je vyhodnocení přechozích analýz. 

Tabulka 9: SWOT analýza 

SWOT 

P
ře

d
n

o
st

i 

Silné stránky (S) Příležitosti (O) 

S1: Zázemí  a sportoviště O1: Prodej Hráčů 

S2: Odchovanci O2: Přestupy hráčů do Hokejové akademie 

S3: Trenéři O3: Podpora ze strany města  

S4: Znalost prostředí O4: Podpora ze strany kraje 

  

O5: Širší hráčská základna 

O6: Spolupráce s dalšími hokejovými kluby 

O7: Založení oficiálního fanklubu 

N
ed

o
st

a
tk

y
 

Slabé stránky (W) Hrozby (T) 

W1: V počátku nekompletní 

zastoupení všech věkových 

kategorií 

T1: Nejisté sponzorování 

T2: Nejisté dotační příjmy 

W2: Vysoký podíl cizích zdrojů T3: Konkurence ze strany ostatních klubů 

W3: Hráči na hostování T4: Špatná pověst hokeje 

  

Vnitřní  Vnější 

Zdroj: vlastní pracování 

Rozšířená SWOT analýza 

 SO (maxi – maxi)  

S4 - O2,O5,O6: Všeobecná znalost sportovního prostředí hokejové akademie je 

předpokladem pro konstruktivní přestupní činnosti a náborovou činnost, která za 

spolupráce ostatních klubů povede k rozšíření hráčské základny. Tato strategie 
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povede k vyšším výnosům v důsledku přímě úměry čím víc kmenových hráčů, 

tím větší přínos pro hokejovou akademii v podobě příspěvků. 

 WO (mini-maxi) 

W1, W3 - O2: Hokejová akademie předpokládá, že v prvních letech působení 

bude trpět nedostatkem kmenových hráčů. Tento problém bude řešet hráči na 

hostování v lepším případě na přestup.  

 ST (maxi-mini) 

S2,S3,S4 – T4: Nová nastupující generace hokejových činovníků (hráč, trenér, 

manažer) ve spolupráci se zkušenými činovníky (znalost prostředí) vede ke 

zlepšení veřejného mínění o hokejovém prostředí.  

 WT (mini-mini) 

W2 – T1,T2: Hrozby plynoucí z nejistoty dotačních příjmů a příjmů plynoucí ze 

sponzorství lze eliminovat vhodným dotačním programem v případě 

sponzorování je žádoucí vypracovat smlouvy zaručující řádné plnění 

sponzoringu. 
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5. NÁVRHY A ŘEŠENÍ 

5.1  Popis společnosti  

Obchodní firma: Hokejová akademie Blansko s. r. o. 

Sídlo: Okružní 11, Blansko 678 01 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  

 maloobchod se smíšeným zbožím 

 maloobchod s použitím zbožím 

 zprostředkování obchodu a služeb 

 reklamní činnost a marketing 

 pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 

 organizování sportovních soutěží 

Společníci: 

Vedení Hokejové akademie Blansko budou tvořit tři společníci, které budou plnit tři 

konkrétní funkce: ředitel, sekretář, sportovní manažer. Může se zdát, že se jedná o stav 

nadřízeného a podřízeného, ale jde pouze o formální stránku organizace.  

Ředitel  

Bc. David Bílý narozen 30. října 1989  

Bydliště: okružní 11, Blansko 678 01 

Sekretář - ekonom  

Ing. Markus Külzer 
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Sportovní manažer  

Petr Šebek 

Vklad: 1 Kč 

Hokejová akademie vede podvojné účetnictví dle platných předpisů.  

5.1.1 Organizační struktura 

 

 

 

Vertikální spolupráce: komunikace mezi podřízenými a nadřízenými (mezi společníky 

a družstvy). 

Horizontální spolupráce: komunikace na horizontální úrovni mezi družstvy a mezi 

společníky. 

 V organizační struktuře byla uvedena kategorie muži z důvodu budoucí 

návaznosti na mládež.  

Valná 
hromada

Řditel
Sekretář 

(ekonom)
Sportovní 
manažer

Družstva 
mládeže

Muži

 

Obrázek 9: Organizační struktura  

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Mládežnické družstva: minihokej, přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost  

a juniorka mezi sebou komunikují na horizontální úrovni 

5.1.2 Náplň práce jednotlivých zaměstnanců 

Ředitel: Vystupuje jako reprezentant organizace na jednáních a jiných akcích, je 

zodpovědný za tvorbu strategie, koordinování a kontrolu činností zaměstnanců.  

Sportovní manažer: V dialogu s ředitelem a ekonomem tvoří sportovní koncepci 

zejména pro mládežnický hokej, studuje a aplikuje nové trendy, komunikuje s kluby  

a s ČSLH, kontroluje sportovní výsledky jednotlivých družstev.  

*Za klub vystupuje jako prokurista. 

 Sekretář (ekonom): Provádí základní vystupování za klub, kterými byl pověřen 

ředitelem popřípadě sportovním manažerem, vede účetnictví, komunikuje s vedoucími 

družstev, zodpovídá za komunikaci se systémem HOSYS, zodpovídá za administrativní 

úkoly. 

*Za klub vystupuje jako prokurista. 

Trenér: Odvádí trenérkou činnost dle stanovené koncepce Sportovního manažera, 

sestavuje tréninkové plány, vychovává mládež, kontroluje plnění plánu tréninkového 

procesu. 

Vedoucí družstva: Stará se o technickou podporu družstva, píše zápisy, komunikuje se 

sekretářem. 

Kustod (masér): ulehčuje technickou a zdravotní přípravu hráčů na výkon (zápas, 

trénink). 

 

 

 

 



75 

 

 

5.1.3 Zařízení (stadiony, školy atd.) 

Blansko 

Zařízení vhodné pro přípravu hokejistů se v Blansku soustředí na ostrově Ludvíka Daňka. 

Všechny zařízení jsou dostupné ve vzdálenosti cca. 1 minutu pěší chůze od zimního 

stadionu. 

Zimní stadion 

Adresa: Mlýnská 17, Blansko 

Kapacita: 1800 diváku, z toho 300 sedících 

Rozměry hřiště: 29,4 x 59,4 m. 

Zázemí: rozcvičovna, bufet, restaurace, ubytovna 

 

Obrázek 10: Zimní stadion Blansko  

Zdroj: (Sluzbyblansko, 2016) 
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Městské lázně 

Adresa: Mlýnská 15, Blansko 

Zázemí: bazén (25 x 12,5 m), posilovna, rehabilitační bazén, masáže, finská 

sauna, infrasauna, whirlpool, solárium 

Sportovní hala Mlýnská 

Adresa: Mlýnská 19, Blansko 

Kapacita: 400 diváků 

Rozměry hrací plochy: 16 x 28,7 m (hřiště 14 x 26 m) 

Zázemí: spinnig, posilovna 

Fotbalový areál Mlýnská 

Adresa: Mlýnská 18, Blansko 

Kapacita: 2000 diváků z toho 500 sezení (kryté) 

Zázemí: travnaté hřiště, atletická dráha, škvárové hřiště (Služby Blansko, 2016) 

Boskovice 

V Boskovicích jsou podmínky pro sportovce obdobné jako v Blansku. Sportovní areál 

Červená zahrada poskytuje všechna důležité sportovní zařízení.  

Zimní stadion 

Adresa: Červená zahrada 2285, Boskovice 

Kapacita: 500 diváků 

Rozměry: 58 x 28 m 

Zázemí: rozcvičovna, bufet, v létě inline bruslení – hokej 



77 

 

 

 

Obrázek 11: Zimní stadion Boskovice  

Zdroj: Sluzbyboskovice, 2016) 

Městské lázně 

Adresa: U Lázní 2182/2, Boskovice 

Zázemí: bazén (25 x 12,5 m), vířivý bazén, finská sauna, infrasauna, spinnig 

Sportovní hala 

Sportovní hala v Červené zahradě byla schválena zastupiteli 10.12.2015 a je 

otázkou času kdy začne výstavba. V současnosti tento problém řeší tělocvična ZŠ 

Boskovice dříve ZŠ Sušilova. 

Fotbalový areál  

Adresa: Červená zahrada 2286, Boskovice 

Kapacita: 3000 diváků, na umělé trávě 200 diváků 

Zázemí: Umělá tráva, travnaté hřiště (Služby boskovice,2016) 
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5.1.4 Školy 

Každá hokejová akademie musí fungovat v souladu s blízkými školami. Zimní stadion 

nedisponuje neomezenou kapacitou ledové plochy, proto je nutné zařadit do tréninkového 

procesu i ranní tréninky, tak aby byly v souladu s rozvrhem hokejové nebo sportovní 

třídy. 

ZŠ Dvorská (Blansko) 

Základní škola na ulici Dvorská 26 nacházející se dle mapy.cz 863 metrů (cca 15 minut 

chůze) od zimního stadionu Blansko.  

 

Obrázek 12: Mapa - trasa zimní stadion Blansko - ZŠ Dvorská  

Zdroj: (Mapy, 2016) vlastní zpracování 
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Na obrázku je znázorněná trasa ze základní školy na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. 

V případě přecházení mladších ročníků (mladší žáci a mladší), je nutné zajistit doprovod 

z důvodu přechodu dvou frekventovaných ulic Bezručova a Poříčí. V tomto případě by 

dohled zajišťoval trenér, nebo učitel v rámci pracovní doby (hodina tělesné výchovy). 

ZŠ Boskovice (Sušilova)  

Vzdálenost od zimního stadionu v Boskovicích činí 550 metrů (8 minut chůze). 

 

Obrázek 13: Trasa zimní stadion Boskovice - ZŠ Boskovice 

Zdroj: (Mapy, 2016) vlastní zpracování 
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Boskovická trasa ze zimního stadionu k Základní škole Boskovice, není tak nebezpečná, 

jako v případě blanenské trasy. Vede po chodníku podél rušné ulice Sušilova k ulici 

Podhradí a dále až ke Sportovnímu areálu Červená zahrada. 

5.2  Marketingový mix 

5.2.1 Produkt 

 výchova mládeže  

o Základ výrobku: tréninková jednotka, hokejové utkání, soustředění 

o Formální produkt: způsob vedení tréninkového procesu, počet 

tréninkových jednotek, rozsah jedné tréninkové jednotky 

o Rozšířený produkt: komunikace mezi rodiči a vedením klubu (trenérem), 

výchovné rady 

o Úplná produkt: zahrnuje všechny předchozí vrstvy produktu plus image 

a značku  

 hokejové utkání (pro fanoušky) 

 prodej suvenýrů 

 další služby 

Značka 

Pro Hokejovou akademii Blansko byly vytvořeny dvě nové loga odlišující nový sportovní 

klub od stávajících. Loga jsou ve dvou velikostech. Velké logo obsahuje celý název klubu 

se symbolem města Blansko a hokejkou. Malé logo obsahuje pouze počáteční písmenka 

slov Hokejová akademie Blansko, kde je věžička radnice pomyslné písmenko A. Malé 

logo je možné použít v písemné korespondenci (razítko). 
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Obrázek 14: Velké logo  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 15: Malé logo  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 16: Malé logo černobílé  

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2.2 Cena  

Příspěvky 

Stanovení cen příspěvků bylo provedeno dlouhodobým pozorováním ekonomické situace 

tzv. malých klubů - (kluby mimo extraligu, I. ligu a Prahu). Lze konstatovat, že ceny byly 

stanovy na základě konkurence. 

Příklady výše příspěvků malých klubů kategorie mladší žáci: 

 Velké meziříčí mladší žáci:  5 000 Kč 

 Šumperk    10 000 Kč  

 Lanškroun   3 300 Kč 

 Uherské hradiště   6 500 Kč 

 Vsetín    5 600 Kč (bez smlouvy 11 200 Kč) 

Příklady výše příspěvků u velkých klubů: 

 Kometa Brno   15 000 Kč 

 Liberec   18 000 Kč 

Navržené částky příspěvků: 

-  přípravka:    200,- Kč měs. (2400,- Kč / rok) 

-  mladší žáci:    600,- Kč měs. (7200,- Kč / rok) 

 - starší žáci a dorost:  700,- Kč měs. (8400,- Kč / rok) 

 - junioři:   500,- Kč měs. (6000,- Kč / rok) 

Slevy: 

Druhé dítě    50 % (7200x0,5+7200=10800 Kč)  
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Třetí dítě    75 % (7200x0,25+7200x0,5+7200=12600 Kč) 

První dítě trenéra, asistenta trenéra, 

nebo vedoucího   50 % (7200x0,5=3600 Kč) 

Kombinace druhého dítěte trenéra, 

asistenta trenéra, nebo vedoucího 50 %+50 % (7200x0,5+7200x0,5=7200 Kč) 

Kombinace třetího dítěte trenéra, 

asistenta trenéra, nebo vedoucího 50 %+50 %+75 (7200x0,5+7200x0,5+7200x0,25=9000 Kč) 

Brankář     50 % (7200x0,5=3600 Kč) 

*Celková částka lze platit jednorázově, pololetně nebo měsíčně. 

* Příklady částek jsou uvedeny za děti v kategorii mladší žáci. 

Vstupné 

Cena vstupného se stanovuje dle výkonnostní úrovně kategorie mužů. 

Tabulka 10: Přehled cen vstupného v Kč  

Soutěž Jednotné 

vstupné 

Permanentka 

(základní část) 

Klubová karty 

(celosezónní) Extraliga (Kometa) 170 - 280 3 620 – 6 260 6 000 – 10 

000 I.liga (Prostějov) 50 – 70  1 820 

II.liga (Hodonín) 50 - 60 1 000 – 1 200  

Krajská liga (Česká Třebová) 20 – 40 4 00  

Soutěže žen, mládeže a okresní 

soutěže 

0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dle uvedené tabulky zle odvodit cena vstupného v případě, kdy hokejová akademie 

přihlásí do soutěže tým mužů. Za návštěvu mládežnických kategorií není v České 

republice zvykem platit vstupné. 
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Pro Hokejovou akademii Blansko není prioritou sestavit tým mužů, proto nepočítá 

s příjmy ze vstupného v prvních 5 letech. 

Suvenýry  

Příjmy z prodeje suvenýrů představují marginální část celkových příjmů. Hokejová 

akademie spolupracuje s výrobcem dresů a reklamních předmětů SPORTIVO PRINT  

s. r. o.  

Seznam prodávaných suvenýrů: dres 1 000 Kč, šála 300 Kč, hrníček 100 Kč, kšiltovka 

300 Kč, minidres 150 Kč, ručník 500 Kč, klíčenka 50 Kč.  

 

 

Obrázek 17: Suvenýry  

Zdroj: (Sportivo, 2016) vlastní zpracování 
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5.2.3 Distribuce (místo) 

Distribuce se odehrává na místech uvedených v kapitole zázemí a školy. Klub poskytuje 

služby přímo zákazníkovi a lze se o nich informovat na webových stránkách klubu. 

5.2.4 Propagace 

Jsou dva aspekty, kterými se řídí propagace Hokejové akademie Blansko. Prvním je 

propagování hokeje za účelem náboru dětí a druhým je poskytování informací o působení 

klubu. Prostředky propagování se neliší. 

Prostředky propagace: 

 Návštěva škol 

Vhodný náborový způsob zejména po větších hokejových akcích českého národního 

týmu, kdy si děti chtějí hrát na své vzory a chtějí si zkusit jaké je to být například jako 

Jaromír Jágr. 

Příklad harmonogramu hodinové prezentace hokeje ve školní tělocvičně 

- Stručné představení hokeje 

- Představení úspěšných hráčů 

- Ukázková hra na suchu 

- Vyzkoušení výstroje + cvičná střelba 

- Autogramiáda 

 Nábor 

Dříve jediným způsobem, jak se dostat ke sportu, byl nábor, kde se z mnoha zájemců 

vyselektovali pouze talentovaní jedinci. Dnes v době nedostatku dětí a v přebytku 

ostatních aktivit je to ten nejméně používaný způsob nabírání děti do sportovního klubu.  

Kluby berou obrazně řečeno vše co má ruce a nohy. Pro účel hokejové akademie byl 
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změněn způsob náboru na vhodnější způsob, který upřednostňuje zábavnou formu 

bruslení s dětmi za účasti zkušených trenérů a hráčů. Samozřejmě, že informace o tom, 

kdy se tyto „nábory“ budou konat, poskytne klub ve všech vzdělávacích prostředcích 

uvedených v této kapitole. 

 Školní bruslení 

V poslední době nejúčinnější náborový způsob. Každá škola poskytuje svým žákům, 

častěji nebo méně často, různé pohybové aktivity (plavání, bruslení a jiné), proto je nutné 

využít potenciál školního bruslení. Školní bruslení probíhá v rámci tělesné výchovy nebo 

družiny v doprovodu učitelů nebo vychovatelů, po domluvě s hokejovou akademií 

převezmou výukovou náplň zkušení hokejový trenéři. A při této příležitosti si trenéři 

vytipovávají hokejové talenty a snaží se je při osobním pohovoru přesvědčit o tom, aby 

navštívili opravdový hokejový trénink. 

 Dny dětí, sportovní dny, kulturní akce 

- Karneval na ledě 

- Mistrovství České republiky v biketrialu 

- Pálení čarodějnic 

- Blanenský půlmaraton 

- Blanenská desítka 

- Blanenský plecháč  

- Moravaparkfest 

Propagování hokejové akademie tam, kde se vyskytují rodiče s dětmi různými formami: 

organizování soutěží pro děti, předváděcí akce, rozdávání letáků, poskytování informací. 
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 Propagace pomocí letáčků a vylepování letáků 

Každá z předchozích akcí bude podpořena rozdáváním a vylepováním informačních 

letáčků a letáků. 

 Noviny (tištěné, internetové) 

- Blanenský deník 

- Monitor 

- Zrcadlo 

- RegionPress 

Noviny jsou nejtradičnějším zdrojem informací. Všechny uvedené periodika mají 

tištěnou i internetovou podobu, které poskytují a budou poskytovat pravidelný informační 

servis o hokejovém dění. 

 Sociální sítě 

Klub bude poskytovat formální i neformální informace na sociálních sítích, které budou 

spravovat všichni členové organizační struktury dle svého dobrého uvážení. 

- Facebook 

- Twitter 

 Internetové stránky 

Byla založena nová webová stránka klubu www.hokejovaakademieblansko.cz, kde 

návštěvníci najdou veškeré informace o klubu. 

 Internetové stránky města Blansko 

 Internetové stránky města Boskovice 

http://www.hokejovaakademieblansko.cz/
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5.3  Finanční plán 

5.3.1 Predikce výnosů 

Dotace z projektů Jihomoravského kraje:  

 „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji“  

 20 000 - 100 000 Kč 

 „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce“ 

 20 000 – 300 000 Kč 

Dotace na trenéra z programu MŠMT 

MŠMT Program II. Sportovně talentovaná mládež (6-15 let) 

 2 300 Kč měsíčně/za každé mužstvo (LMŽ,LSŽ) 

Z finančních prostředků z loterií od ČOV 

 Dorovnání do cílové odměny trenéra 

Trenér musí být OSVČ a jeho činnosti jsou: 

 Hlavní trenér SpS (Sportovního střediska) 

 Náborová činnost  

 Hlavní trenér družstev do 10 let 

Příspěvky 

Přípravka  

2 400 x 25 = 60 000 
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Mladší žáci 

7 200 x 20 = 144 000 

Starší žáci a dorost 

8 400 x 20 =168 000 

Junioři 

6 000 x 20 =120 000 

Celkem=492 000 

Dotace měst na hokej 

Město Boskovice rok 2016  

 SK Minerva Boskovice 318 400 Kč (muži) 

 HC Boskovice 941 564 Kč (mládež) 

 Celkem 1 259 964 Kč (Boskovice, 2016) 

Město Blansko rok  2016 

 Dynamiters Blansko HK cca 427 961 Kč (muži) 

 HC Blansko 392 000 Kč (přípravka) 

 HC CHEROKEES z.s. 135 000 Kč (ženy) 

 Celkem 954 961 (Blansko, 2016) 

Celková suma vydaná městy Blansko a Boskovice na dotacích do hokeje je 2 214 925 

Kč. To je suma, ze které vychází predikce výnosů z dotací. 

 Dotace města Blanska jsou zajištěny dotačním programem „Podpora sportu ve 

městě Blansko pro rok 2016“. Cílem tohoto program je podpora sportovních 

aktivit dětí a mládeže do roku 2023. (Blansko, 2016) 
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 Dotace města Boskovice jsou zajištění dotačním programem „Poskytování dotací 

v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit z rozpočtu města Boskovice pro 

rok 2016.“ (Boskovice, 2016) 

 Peníze z dotací dle předsedy HC Boskovice jsou k dispozici na účtu klubu 

pravidelně do dubna každého roku, a pro překlenutí období leden až duben nebyl 

zapotřebí úvěr.  

Sponzoring 

 Nálepky na helmách 

 Potisk na dresech 

 Reklama na ledě 

 Reklamní tabule na mantinelech a ochozech  

 Reklama na webové stránce 

Seznam aktuálních partnerů hokejových týmů: 

Blansko 

 TERRABAU s.r.o. 

 Karel Ťoupek, Voda – Topení – Plyn 

 AUTO HRAZDIRA s.r.o. 

Boskovice 

 Novibra Boskovice s.r.o. 

 Minerva Boskovice a. s. 

 AC Steel a.s. 

 Stilmat s.r.o. 
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 AUTECO BS s.r.o 

Seznam potenciálních partnerů hokejových týmů: 

Blansko 

 Pyrotek CZ s.r.o. 

 ČKD Blansko Holding a.s. 

 DSB EURO s.r.o. 

 Pivovar Černá Hora, a.s. 

 METRA BLANSKO a.s. 

 TATSUNO EUROPE a.s. 

 ISAN Radiátory s.r.o. 

 ATONA s.r.o. 

 Synthon s.r.o. 

Boskovice 

 ALPS Electric Czech, s.r.o 

 TextilEco a. s. 

 JVP Praha a.s. 

Celková suma výnosů 

Dotace z měst  2 000 000 

Příspěvky     492 000 

Dotace z kraje    300 000 
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Sponzoring     600 000 

Celkem  3 392 000 

5.3.2 Predikce nákladů 

Náklady na založení s. r. o. 

 Notářský zápis 5 000 Kč 

 Prvozápis 6 000 Kč 

 Zpracování 20 570 Kč 

- Celkem 31 570 Kč 

Založení společnosti bude probíhat ve spolupráci se společností Fabian & partners s.r.o., 

advokátní kancelář, která poskytne všechny podklady k založení společnosti.  

Náklady na družstva 

Náklady byly rozděleny na družstva Blanska a Boskovic. Pro přesnější určení nákladů 

byly náklady počítány na jednotlivé družstva hokejové akademie. 

Náklady na pronájem ledové plochy 

Stanovení nákladů za pronájem ledové plochy bylo určitě z cen zveřejněných na 

webových stránkách Služeb Blansko a Služeb Boskovice:  

 Náklady na 1 hodinu ledu Blansko 2 150 Kč (1 500 Kč v čase 6:00 – 14.00) 

 Náklady na 1 hodinu ledu Boskovice 2 040 Kč 

*Ceny jsou uvedeny včetně DPH 

Všechny kategorie budou trénovat třikrát týdně. Děti do 3. třídy (minihokej), přípravka, 

mladší žáci a starší žáci budou trénovat 2 krát týdně odpoledne a 1 týdně ráno (viz obrázek 

rozpis ledu). Dorostenci a Junioři z důvodu školní docházky dochází na tréninky ve 

večerních hodinách v návaznosti na tréninky mužů. 
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Obrázek 18: Rozpis ledu – Blansko  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 19: Rozpis ledu – Boskovice  

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozpis ledů věrně zobrazuje kapacitu ledových ploch, tak jak by měla být využita 

Hokejovou akademií Blansko (zeleně), školy (žlutě), veřejností (modře) a zápasy 
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(červeně). Rozpis ledů zimního stadionu Boskovice neobsahuje žádnou žlutou kolonku, 

protože školy využívají ledovou plochu určenou pro veřejnost. 

Odměny trenérů 

Trenéři Hokejové akademie Blansko budou odměňováni měsíčně částkou určenou pro 

jednotlivé kategorie. Trenéři trénující kategorie do starších žáků včetně jsou honorovány 

měsíční odměnou 4 000 Kč. Trenéři dorostenců a juniorů jsou honorovány částkou 

10 000 Kč.  

Tabulka 11: Odměny trenérů Blanska v Kč  

Trenéři Blansko 

Kategorie Jméno Licence Odměna 

do 3. třetí třídy (brankáři) Ing. Jarmil Vlach  C 48 000 

Přípravka Ing. Ivo Kuběna, Ph.D. C 48 000 

MLŽ Zdeněk Němec C 48 000 

LMD Bc. David Bílý B 0 

LSD Petr Drahovzal A 

(studující) 

120 000 

Celkem   264 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 12: Odměny trenérů Boskovic 

Trenéři Boskovice 

Kategorie Jméno Licence Odměna 

do 3. třetí třídy (brankáři) Petr Jedlička  C 48 000 

Přípravka Niklas Külzel C 48 000 

Sportovní manažer LMŽ, LSŽ Petr Šebek B 0 

LSŽ Petr Vondrák C 48 000 

Junioři Svatopluk Vařeka A 120 000 

Celkem   264 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zde byl využit trenérská potenciál oblasti okresu Blansko, ze kterého byl vytvořen 

trenérský ansámbl. S tohoto důvodu byly ušetřeny cestovní náklady pro trenéry, kteří by 

museli dojíždět z okolních měst. 

V klubu bude probíhat kumulace trenérských postů. Hlavní trenéři budou mít funkci 

asistentů jiného družstva klubu. 

 Petr Šebek jakožto trenér programu, MŠMT Program II. Sportovně talentovaná 

mládež, bude odměňován tímto způsobem.  

 Bc. David Bílý bude placen odměnou za společníka. 

*Trenéři podepisují dohodu o provedení práce.  

Nákladů na domácí utkání 

Tabulka 13: Náklady na domácí utkání  

 Soutěž Počet 

zápasů 

Roční náklady na 

rozhodčí  

Roční náklady na 

ledy 

Celkem 

Minihokej 2. třída 24 4 800 25 800 30 600 

Minihokej 3. třída 24 4 800 25 800 30 600 

Přípravka mini 4. třída 12 2 400 12 900 15 300 

Přípravka mini 4. třída 12 2 400 12 900 15 300 

Přípravka velké 4. třída 6 4 620 25 800 30 420 

LMŽ 16 13 440 68 800 82 240 

LSŽ 16 17 920 68 800 86 720 

Mladší dorost 8 16 720 34 400 51 120 

Starší dorost 9 24 750 38 700 63 450 

Juniorka 18 54 360 77 400 131 760 

Celkem 145 146 210 391 300 537 510 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hrací doba minihokeje je pouze 3 x 15 minut hrubého času a na celém kluzišti probíhají 

dvě utkání ve dvou krajních třetinách. Střední třetina slouží jako prostor pro střídání. 

Z tohoto důvodu je částka za pronájem ledové plochy poloviční. 
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To samé platí u přípravky, která hraje do ledna minihokej. Po novém roce se sloučí 

přípravky Boskovic a Blanska, tak aby vytvořili dostatečně početné družstvo pro hru na 

celé kluziště. 

*Zápasy ostatních kategorií jsou počítány jako dvouhodinové bloky. 

U družstev: mladší dorost, starší dorost a junioři byla připočtena částka za cestovní 

náhrady. Tyto kategorie rozhodují sudí z Brna, Prostějova nebo Vyškova. Cestovní taxa 

činí 5 Kč/km a průměrná vzdálenost těchto měst je 35 km. 

Tabulka 14: Odměny rozhodčích na jedno utkání v Kč  

Soutěž Rozhodčí  Časoměřič  Pomocník Celkem 

Hlavní  Čárový 

Minihokej 2. třída 200    200 

Minihokej 3. třída 200    200 

Přípravka mini 4. třída 200    200 

Přípravka mini 4. třída 200    200 

Přípravka velké 4. třída 290 200 140 140 770 

LMŽ 330 230 140 140 840 

LSŽ 470 330 160 160 1 120 

Mladší dorost 600 800 180 160 1 740 

Starší dorost 860 1 180 190 170 2 400 

Junioři 990 1 320 190 170 2 670 

Zdroj: (ČSLH, 2016) vlastní zpracování 

Tabulka 14 prezentuje výši odměn rozhodčích za jedno utkání. Při minihokeji není 

zapotřebí obsluha boxu časoměřičů a další výpomoc. S věkovým růstem hráčů a jejich 

výkonosti rostou nároky na kvalitu rozhodčích a tím roste jejich odměna za vykonanou 

rozhodcovskou práci.  
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Náklady na venkovní utkání a celkové náklady na zápasy 

Tabulka 15: Náklady na venkovní utkání a celkové náklady na utkání v Kč  

Soutěž Domácí utkání Venkovní 

utkání 

(doprava) 

Celkem 

Minihokej 2. třída 30 600 0 30 600 

Minihokej 3. třída 30 600 0 30 600 

Přípravka mini 4. třída 15 300 0 15 300 

Přípravka mini 4. třída 15 300 0 15 300 

Přípravka velké 4. třída 30 420 0 30 420 

LMŽ 82 240 84 000 124 240 

LSŽ 86 720 128 720 

Mladší dorost 51 120 24 000 75 120 

Starší dorost 63 450 27 000 90 450 

Junioři 131 760 58 896 190 656 

Celkem 537 510 193 896 731 406 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka znázorňuje výši nákladů na dopravu. S náklady na dopravu se nepočítá u soutěží 

2. – 4 třídy z toho důvodu, že na tyto zápasy jezdí děti (hráči) s rodiči. Mladší žáci a starší 

žáci jezdí na zápasy společně autobusem místního autodopravce za cenu 25 Kč/km 

s čekací hodinovou taxou 150 Kč. Mladší a starší žáci jezdí na utkání společným 

autobusem. Mladší dorost, starší dorost a junioři využijí pronájmu dvou dodávek 

společnosti AUTECO BS s.r.o. dohromady za 3000 Kč/den plus 2Kč/km po překročení 

denního limitu 200 km. Z níže uvedené tabulky můžeme vyčíst průměrnou vzdálenost 

měst, ze kterých byla suma nákladů na dopravu vypočítána.  

*Částky jsou uvedeny včetně DPH 
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Tabulka 16: Dojezdová vzdálenost  

Boskovice Blansko Blansko 

Liga juniorů Liga staršího dorostu Liga mladšího dorostu 

Město km Město km Město km 

Písek 248 Brno  31 Kroměříž 70 

Třebíč 98 Přerov 86 Prostějov 50 

Chrudim 104 Šumperk 114 Uherské Hradiště 87 

Kolín 154 Třebíč 78 Znojmo 98 

Tábor 204 Prostějov 50 Kroměříž 70 

Velké Popovice 223 Brno  31 Brno 31 

Havlíčkův Brod 95 Frýdek-Místek 196 Hodonín 92 

Vrchlabí 184 Valašské Meziříčí 167 Uherský Brod 106 

Jindřichův Hradec 201 Hodonín 92     

    Karviná 218     

Průměr 167,9   106,3   75,5 

Zdroj: (Mapy, 2016) vlastní zpracování 

*Průměrná vzdálenost dojezdu na venkovní utkání mladších žáků a starších žáků je 87km.  

Náklady na dopravu družstva juniorů jsou nejvyšší z důvodu přiřazení družstva do 

skupiny střed ČSLH. Pokud by bylo družstvo přeřazeno zpět do skupiny východ, jednalo 

by se o velkou úsporu nákladů, z důvodu nižšího průměrného kilometrového nájezdu na 

jedno utkání srovnatelného s družstvem staršího dorostu. 
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Do 3. třídy (minihokej) 

Tabulka 17: Náklady na minihokej v Kč  

Náklad 

  

Město 

Blansko (mini) Boskovice (mini) 

Ledy ranní  42 000 57 120 

Ledy odpolední 120 400 114 240 

Trenéři 48 000 48 000 

Celkem bez zápasů 210 400 219 360 

zápasy 30 600 30 600 

Celkem se zápasy 241 000 249 960 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kategorie do 3. třídy (minihokej) zahrnuje všechny děti navštěvující mateřskou školku,  

a 1-3. třídu. Je možné, že některé talentovanější děti přeskočí svůj ročník a půjde do vyšší 

kategorie. Tento jev se může vyskytnout u všech ostatních kategorií a nemá vliv na výši 

nákladů pouze na výši výnosů, které se přelévají z tohoto důvodu z kategorie do 

kategorie. 

Celková částka nákladů na provoz minihokeje v Blansku a Boskovicích se mírně liší 

z důvodu odlišné cenové politiky služeb Blansko a služeb Boskovice, která lehce ovlivní 

celkové náklady na provoz i ostatní kategorie. 
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Přípravka (4.třída) 

Tabulka 18: Náklady na přípravku v Kč  

Náklad 

  

Město 

Blansko 

(přípravka) 

Boskovice 

(přípravka) Ledy ranní  42 000 57 120 

Ledy odpolední 120 400 114 240 

Trenéři 48 000 48 000 

Celkem bez zápasů 210 400 219 360 

zápasy 15 300 15 300 

zápasy přípravka velké 15 210 15 210 

Celkem se zápasy 225 700 234 660 

Zdroj: vlastní zpracování 

Atypická věková kategorie, ve které se v polovině sezony přechází z minihokeje na hru 

na velké kluziště. Je nutností zmínit sportovní stránku této změny, protože minihokej lze 

hrát se 6 hráči + 1 brankář, za to do zápasu přes celé kluziště už musí nastoupit hráčů 11 

s brankářem, to znamená, že musí dojít ke sloučení týmů Blanska a Boskovic z toho 

důvodu, aby se dosáhlo dostatečného množství hráčů k zahájení utkání. 

Kalkulace nákladů na zápasy byla rozdělena na zápasy minihokeje a na zápasy na velké 

kluziště. 
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Mladší a starší žáci 

Tabulka 19: Náklady na mladší a starší žáky v Kč  

Náklad 

  

Město 

Blansko (MŽ) Boskovice (SŽ) 

Ledy ranní  42 000 57 120 

Ledy odpolední 120 400 114 240 

Trenéři 48 000 48 000 

Celkem bez zápasů 210 400 219 360 

zápasy 124 240 128 720 

Celkem se zápasy 334 640 348 080 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mladší žáci trénují ve městě Blansko a starší žáci ve městě Boskovice z důvodu počtu 

hráčů a finanční optimalizace. Pro lepší vývoj sportovce je důležité mít družstvo s větším 

počtem hráčů (zdravá konkurence v týmu). Co se týče ekonomické stránky, jde o jedinou 

možnou variantu. Z hlediska nákladů je patrný nárůst nákladů na zápasy v důsledků 

připočtení nákladů na autobus a zvýšení nákladů na rozhodčí. 

Mladší a starší dorost, junioři 

Tabulka 20: Náklady na dorost a juniory v Kč  

Náklad 

 

Město 

Blansko (MD, SD) Boskovice (J) 

Ledy ranní  0 0 

Ledy odpolední 180 600 171 360 

Trenéři 120 000 120 000 

Celkem bez zápasů 300 600 291 360 

zápasy 165 570 190 656 

Celkem se zápasy 466 170 482 016 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obdobná optimalizace byla provedena i u kategorie dorost a junioři. Zde náklady narostly 

z důvodu tréninkových jednotek konajících se pouze v odpoledních a večerních hodinách, 

odměny trenérů vzrostly a také náklady na zápasy venkovní i domácí jsou vyšší. 

Celkové náklady na jednotlivé družstva  

Tabulka 21: Celkové náklady na jednotlivé družstva v Kč  

Kategorie Celkem 

Mini Blansko 241 000 

Mini Boskovice 249 960 

Přípravka Blansko 225 700 

Přípravka Boskovice 234 660 

Mladší žáci Blansko 334 640 

Starší žáci Boskovice 348 080 

Dorost Blansko 466 170 

Junioři Boskovice 482 016 

Celkem 2 582 226 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka porovnává celkové náklady na jednotlivé družstva v Blansku a Boskovicích. 

Celkové náklady rostou přímo úměrně s tím, jak roste věk hráčů. Mezi náklady, které 

takto ovlivňují celkové náklady, jsou náklady: na rozhodčí, na počet utkání v sezoně, na 

vzdálenost soupeře, na výší odměn pro trenéry.  

Marketingové náklady 

 Letáčky 756 Kč (500 ks) (www.tisknisi.cz) 

 Nábor 4 190 Kč (1 hodina v Blansku + 1 hodina v Boskovicích)  

 Náklady na vedení webových stránek (doména .cz + webhosting) 300 Kč/rok. 

Doménou a webhosting spravuje společnost Gransy s.r.o. ,která poskytuje služby 

na webových stránkách www.subreg.cz  

 

http://www.subreg.cz/
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 CELKEM 5 246 Kč 

 Kulturní akce budou pod záštitou trenérského kolektivu, které je hrazeno měsíční 

odměnou za trenérskou činnost. 

 Správa webových stránek podléhá sportovnímu manažerovi. 

 Na sociálních sítích bude probíhat formální i neformální komunikace pod 

dohledem ředitele klubu. 

Další náklady 

 Měsíční odměny společníků 30 000 Kč (720 000 Kč/rok) 

 Měsíční odměny kustoda 4 000 Kč  (48 000 Kč/rok) 

 Kancelářské potřeby 1 000 Kč/rok 

 CELKEM  769 000 Kč 

 Společníci jsou odměňování dle společenské smlouvy měsíční odměnovou ve výši 

30 000 Kč, s tím že sportovní manažer je odměňován mzdou z trenérské činnosti 

malého klubu financovaného MŠMT a ČOV. 

 Výše odměn společníků lze regulovat dle rozsahu působení hokejové akademie 

například, pokud hokejová akademie neobsadí všechny kategorie lze odměny 

snížit. 

 Společníci používají vlastní výpočetní techniku. 

 Náklady spojené s návštěvou jiných sportovišť (posilovna, bazén, sportovní hala 

apod.) platí každý hráč individuálně. 

 Kustod podepisuje smlouvu o provedení práce. 

*Částky jsou uvedeny včetně DPH 
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Výsledovka 

Tabulka 22: Výsledovka v Kč  

Náklady  Výnosy 

3 356 472 3 392 000 

Zisk 35 528 

Zdroj: vlastní zpracování 

*Hospodářský výsledek je uveden před zdaněním. 

Zhodnocení finančního plánu 

Finanční plán byl sestavován s predikcí na jednu soutěžní sezonu. Celkové náklady na 

provoz hokejové akademie bez kategorie mužů činí 3 351 526 Kč. Celkové náklady jsou 

tvořeny převážně ze čtyř položek: odměny trenérů (528 000 Kč), odměny společníků 

(720 000 Kč), náklady na pronájem ledové plochy (1 155 000 Kč) a náklady na utkání 

(731 406). Výnosy jsou složeny ze dvou třetin výnosy z dotací (2 214 925 Kč) a z jedné 

třetiny z příspěvků a sponzoringu (1 092 000 Kč). 

 Finanční plán byl sestaven na základě finančního a personálního potenciálu 

okresu Blansko. Predikce nákladů a výnosů reálně popisuje situaci, které lze 

dosáhnout za předpokladu zapojení se do projektu vybudování Hokejová 

akademie Blansko všech zainteresovaných skupin nacházející se v dané oblasti.  

 Tento finanční plán je aplikovatelný na jakýkoliv hokejový klub v jakémkoliv 

městě zabývající se výchovou mládeže. Lze ho brát jako podrobný návod na 

založení a vedení sportovní organizace. 
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Alternativy finančního plánu 

Každý finanční plán musí počítat s různými alternativy, které se mohou v průběhu 

podnikaní vyskytnout.  

Pesimistická 

Při snížení výnosů o 10 % 

Tabulka 23: Výsledovka při snížení výnosů o 10 % v Kč  

Náklady Výnosy 

3 038 232 3 052 800 

Zisk 14 568 

Zdroj: vlastní zpracování 

Snížení výnosů o 10 % vede ke ztrátovému hospodaření. Proto jsou pro tento případ 

určeny záchranné opatření: 

 Zrušení ranních tréninkových jednotek na ledě v kategoriích minihokej  

a přípravka (úspora 198 240 Kč) 

 Snížení odměn společníků (úspora 120 000 Kč) 

Celková úspora činní 318 240 Kč a slouží k překlenutí ztráty. 

*Zrušené tréninkové jednotky na ledě jsou nahrazeny tréninkovými jednotkami na zdarma 

přístupném sportovišti ZŠ Dvorská.  
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Při zvýšení nákladů o 10 % 

Tabulka 24: Výsledovka při zvýšení nákladů o 10 % v Kč  

Náklady Výnosy 

3 354 055 3 392 000 

Zisk 37 945 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zvýšení nákladů vede stejně jako snížení výnosů ke ztrátovému hospodaření. I pro tento 

případ je určeno záchranné opatření stejného charakteru, jako u případu snížených 

výnosů: 

 Zrušení ranních tréninkových jednotek na ledě v kategoriích minihokej  

a přípravka (úspora 198 240 Kč + 10 %) 

 Snížení odměn společníků (úspora 120 000 Kč) 

Celková úspora činní 338 064 Kč. 

Při snížení výnosů o 10 % a zvýšení nákladů o 10 % 

Tabulka 25: Výsledovka při snížení výnosů o 10 % a zvýšení nákladů o 10 % v Kč  

Náklady Výnosy 

3 225 003 3 240 800 

-15 797 Ztráta 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tomto případě po zavedení úsporných opatření chybí do vyrovnaného rozpočtu 301 255 

Kč. 
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 Změnou příspěvkové politiky klubu (výnos 188 000Kč)  

 Zrušení jedné tréninkové jednotky u kategorie dorost a junioři (úspora 117 320 

+10 %) 

  Ztráta může být dorovnána: 

- Mimořádnými výdaji měst 

- Mimořádný prodej hráče dle tabulkové ceny 

- Mimořádné dotace  

Pří změně příspěvkové politiky by částka na jednoho hráče jakékoliv kategorie činila 

8000 Kč. 

Náhrada za zrušené tréninkové jednotky spočívá ve vzájemné spolupráci všech kategorií: 

 Společné tréninky (dohromady, na půlce, rozdělení plochy na různé části) 

 Tréninky juniorů s muži (Dynamiters Blansko HK, SK Minerva Boskovice) 

Optimistická 

 Při zvýšení výnosů o  10 % 

Tabulka 26: Výsledovka při zvýšení výnosů o 10 % v Kč  

Náklady  Výnosy  

3 356 472 3 731 200 

Zisk 374 728 

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě většího zisku se částka převede do dalšího období, nebo se přerozdělí na 

základě rozhodnutí valné hromady. 
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Neutrální 

 Při zvýšení výnosů o 10 % a zvýšení nákladů o 10 % 

Tabulka 27: Výsledovka při zvýšení výnosů o 10 % a zvýšení nákladů o 10 % v Kč  

Náklady  Výnosy  

3 692 119 3 731 200 

Zisk 39 081 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pří zvýšení nákladů 10 % a výnosů o 10 % nebude hokejová akademie řešit úsporné ani 

výnosové opatření. 

Nepřiznané dotace můžou mít fatální dopad na projekt založení Hokejové akademie 

Blansko, jelikož na samotných dotacích stojí a padá každý sportovní klub, který 

nepokryje náklady výnosy z příspěvků. Pokud Hokejové akademii nebudou přislíbeny 

dotace, nebude schopna zahájit projekt a bude muset využít jiného způsobu naplnění 

stanovených vizí autora této diplomové práce. 
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6. Diskuze 

Při nenaplnění stanovených cílů diplomové práce, což znamená, nezaložení Hokejové 

akademie Blansko v důsledku osobních, společenských nebo finančních příčin, bude 

autor této práce dále pracovat na rozvoji hokeje v okrese Blansko, protože objektivně 

řečeno má jeho osoba vliv na hokejové dění. A jeho úkolem bude: 

  Nastartování spolupráce stávajících klubů, ve kterých autor této diplomové práce 

působil nebo stále působí:  

 Hráč a člen výkonného výboru ledního hokeje – Dynamiters Blansko HK 

 Hráč inline hokeje a trenér – HC Boskovice 

 Bývalý hráč a bývalý trenér – HC Blansko  

 Propagace hokeje. 

 Kvalitní a zodpovědná práce ve výše uvedených klubech. 

 Vzdělávání vlastní osoby a předávání nabytých vědomostí v trenérské i 

funkcionářské profesy. 

Jak už bylo v diplomové práci zmíněno, sportovní odvětví ovlivňuje mnoho faktorů 

(sociální, ekonomické, společenské a další). Navrhovaný podnikatelský záměr závisí 

především na počtu kmenových hráčů, od kterého se odvíjí výše dotací zajišťující pokrytí 

až 70 % nákladové částky. Hlavní výhodou poskytování dotací hokejové akademie 

Blansko je diverzifikace snižující dotační riziko, ve smyslu rozdělení dotací na dotace 

města Blanska a na dotace města Boskovice.  

Diskuze kriticky hodnotí výsledky návrhové části a popisuje směr, jakým se bude hokej 

v okrese Blansko ubírat, pokud nebude naplněn hlavní cíl. Téma zaměřené na výchovu 

mládeže nese s sebou mnoho rizik, kterých si je autor vědom, a také si je vědom 

komplexností dané problematiky, ve které se pohybuje již mnoho let. 
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Závěr 

Jako téma diplomové práce bylo zvoleno podnikatelský plán na založení hokejové 

akademie, neboť autor diplomové práce jest dlouholetým sportovcem, teď již také 

trenérem a funkcionářem. 

Cílem práce bylo vypracování plánu na založení Hokejové akademie Blansko s. r. o., 

která obnoví zašlou slávu ledního hokeje v Blansku. K dosažení stanovených cílů bylo 

nezbytné využití informací nabytých ze zdrojů dané problematiky, využití zkušeností 

získaných dlouholetým působením ve sportovním prostředí a sledováním všech 

sportovních odvětví. 

Za pomoci analytických nástrojů (SLEPT, SWOT, Porterův model pěti sil, 7S) a 

marketingového mixu (produkt, cena, propagace, distribuce) byl navržen podnikatelský 

plán s finančním plánem na jeden rok při obsazení všech věkových kategorií vyjma 

kategorie mužů. Podnikatelský plán se držel podmínek ČSLH pro získání statutu 

hokejové akademie, čímž si zajistil nepopiratelné kvality hokejového zázemí sloužící k 

hodnotné práci s hokejovou mládeží. Statut hokejové akademie by mohl být udělat za 

předpokladu, že hokejové týmy kategorie dorostu a juniorů nastoupí do extraligových 

soutěží, z čehož vyplývá, že Hokejová akademie Blansko bude fungovat jako hokejová 

akademie, ale bez statutu hokejové akademie.  

Finanční plán věrně predikuje nákladovou a výnosovou stránku podnikatelského plánu  

a jeho alternativy, které jsou založené na pesimistické i optimistické předpovědi vývoje 

finančního hospodaření. 

Do budoucna klub plánuje další aktivity rozšiřující portfolio služeb, které nejsou součástí 

této diplomové práce: 

 Sestavení družstva mužů 

 Letní kempy a příměstské tábory 

 Výukové a školící programy 

 Hokejové turnaje a další sportovní akce  
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Použité zkratky 

ČSLH Český svaz ledního hokeje 

ČSTV Český svaz tělesné výchovy 

ČSU  Český statistický úřad 

EU  Evropská unie 

HC  Hockey Club 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HK   Hokejový klub 

J  Junioři 

Jmk  Jihomoravský kraj  

LMŽ  Liga mladších žáků  

LSŽ  Liga starších žáků 

MD  Mladší dorost 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

NHL  National Hockey League 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná  

SD  Starší dorost 

USA  United States of America 

VIP  Very important person (velmi důležitá osoba) 


