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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na efektivní způsob řízení plavecké neziskové organizace. 

Poukazuje na společenský význam sportovních neziskových organizací v dnešní době 

a obsahuje příklady finančních zdrojů, kterých je možno využít pro podporu její 

činnosti. Analyzuje strategické postupy při řízení jejího chodu. 
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Abstract 

 

This thesis focused to on efficient way of swimming non-profit organization 

management. It refers to the social importance of the sport non-profit organizations 

nowadays and provides examples of financial resources that can be used to support 

in its activities. It analyses the strategic management practices of its operation. 
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ÚVOD 

Téma svojí bakalářské práce jsem si vybral z oblasti sportovního managementu, jelikož 

jsem se sportu aktivně věnoval již od dětství a v současné době působím jako člen 

organizačních týmů při realizaci akcí pořádaných neziskovými organizacemi. Ve všech 

dokumentech zabývajících se plaváním se obeznamujeme s jeho významem pro život 

a přednostně s jeho pozitivně působícími vlivy na lidský organismus. Ať 

už provozujeme tuto pohybovou aktivitu na rekreační či závodní výkonnostní úrovni, 

vždy bude naši tělesnou i duševní schránku činit silnější a odolnější proti negativním 

vlivům moderní doby.  

Podpora a organizace sportu v České republice není v současné době zabezpečována 

státem v dostatečné míře, tak jako tomu bylo před rokem 1989. Aby dnes mohl 

sportovní oddíl (klub) efektivně fungovat, musí disponovat dostatečným finančním 

majetkem, výbornou znalostí problematiky daného sportu, sportovním zázemím, 

a v neposlední řadě také organizačním týmem, který je schopen rychle a správně 

rozhodovat.  

Ve své práci se zaměřím na činnost plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Nymburk, 

na zdroje jeho finanční podpory, na jeho propagaci. Je důležité vědět, kde všude je 

možno o peníze žádat a odkud je možno finanční prostředky do oddílu přinést. 

V současné době působí na řídících funkcích sportovních organizací trenéři, nebo 

významné osobnosti (bývalí úspěšní sportovci), kteří se jednotlivým sportům aktivně 

věnovali v minulosti. Bohužel, nedostatečná znalost manažerské problematiky 

a poznatků z věd, které jsou s ní úzce spojeny, často zapříčiňuje chybná rozhodnutí 

například v oblastech sestavování rozpočtů, zvolení špatných strategických cílů 

a taktiky pro jejich dosažení. Je důležité být seznámen s pestrou škálou nástrah, kterými 

svět tržní ekonomiky oplývá. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Podpora sportu v České republice není v současné době zabezpečována státem 

v dostatečné míře, tak jako tomu bylo před rokem 1989. Stejně jako tomu bývá 

ve státech Evropské unie, tak i ve většině dalších zemí se sportovní kluby a sportovní 

sdružení vyskytují v podobě ziskových a neziskových organizací. Existence sportovní 

neziskové organizace by neměla být přímo závislá na souhrnu příjmů ze státního 

rozpočtu. Aby neziskové organizace splnily tento požadavek, musí se naučit pohybovat 

v tržním prostředí soukromého sektoru.  

Plavecký oddíl TJ Lokomotiva Nymburk se v současné době řadí po sportovní stránce 

mezi nejúspěšnější plavecké oddíly Středočeského kraje. Oddíl se v rámci finančního 

zabezpečení nenachází v existenčních problémech, zároveň však dokáže svým členům 

zajistit pouze základní potřeby a služby pro jejich přípravnou a závodní činnost. Navíc 

v průběhu posledních 5-ti let stále častěji čelí tlaku přímého konkurenta, který se stává 

postupem času stále větším soupeřem jak po sportovní, tak i po ekonomické stránce.  

Hlavním cílem této práce je zhodnotit současný stav hospodaření plavecké neziskové 

organizace a zkonstruovat návrhy pro jeho zefektivnění. Aby tohoto cíle mohlo být 

dosaženo, je zapotřebí provést analýzu současného stavu hospodaření organizace, 

analýzu sportovního zázemí, analýzu materiálního zajištění, analýzu makrookolí 

a mikrookolí; dále pak alokovat vhodné zdroje finančních prostředků pro sportovní 

neziskové organizace.  

Pro analýzu vnějšího prostředí jsem v rámci této práce vybral metody Porterova modelu 

pěti sil a STEEP analýzy. Závěrečné vyhodnocení výchozího jsem pak učinil 

prostřednictvím SWOT analýzy. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Význam plavání v životě člověka 

2.1.1 Zdravotní význam plavání 

Plavání je obecně považováno za tělovýchovnou aktivitu s nejnižší mírou rizika. 

Plavání je sportem, který zatěžuje svalstvo všestranně a rovnoměrně, což zajišťuje 

stejnoměrný rozvoj všech zapojených svalových skupin a zároveň chrání jednotlivé 

svalové skupiny před jejich přetěžováním. Přednostně při plaveckém pohybu vyvíjejí 

aktivní činnost velké svalové skupiny, čímž se všeobecně zlepšuje prokrvení tkání. Je 

ovšem nutno zdůraznit, že jsou také zapojovány i menší skupiny svalů, jež v běžném 

životě zanedbáváme. Způsob, jakým jsou svalová vlákna při plavání zapojována, 

podporuje jejich růst a zároveň dopomáhá ke správnému svalovému napětí či uvolnění. 

Při plaveckém pohybu dochází za pomoci účinku hydrostatického tlaku k odlehčení 

celého nosného aparátu a to včetně páteře.  Pohyb dolních a horních končetin se provádí 

ve velkém rozsahu, tím pozitivně působí na udržení, případně k rozvoji kloubní 

pohyblivosti. Tělo je nuceno se přizpůsobit teplotě vodního prostředí, což vyvolává 

reakci termoregulačního systému a posiluje ho (otužování). Plavání je považováno 

za cyklický aerobní sport, který při technicky správném pohybovém provedení 

a dávkování v rozumné míře pomáhá ke stimulaci činnosti vegetativních orgánů, 

například srdce a plic, čímž příznivě účinkuje na celkovou činnost organismu;  

podporuje vytrvalostní schopnosti jedince, významně dopomáhá k udržení eventuálně 

zlepšení tělesné kondice. [9] 

2.1.2 Výukový význam plavání 

Úroveň plavecké výkonnosti se v dnešní době určuje především podle rychlostních a 

vytrvalostních měřítek. K dosažení vyšší plavecké úrovně v jedné nebo ve druhé 

pohybové schopnosti je zapotřebí buď zlepšit fyzickou zdatnost jedince, nebo pomocí 

plaveckého výcviku zlepšit technické provedení jednotlivých plaveckých stylů. Plavání, 

podobně jako cyklistika, je považováno za pohybovou činnost, jejímž základním 

učením získané dovednosti přetrvají u člověka po celou dobu života, a to i přesto, 

že výkonnostní úroveň s koncem aktivní plavecké tréninkové činnosti klesá. Dobrý 

plavec může zachránit život tonoucího. [9] 
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2.1.3 Výchovný význam plavání 

Plavecký výcvik se obvykle uskutečňuje v užším kolektivu, který přirozeně a 

podvědomě v nezvyklém prostředí (ve vodě) vyzařuje vyšší soudržnost nežli v ostatních 

kolektivních činnostech. Obvyklým průvodním pozorovatelným jevem výcviku je 

ochota jedinců si vzájemně pomáhat, jeden druhého povzbuzovat a pochválit úspěšný 

výsledek. To jsou vlastnosti, které si pak každá osoba v určité míře přenáší do ostatních 

kolektivů, mezi přátele, do rodinného kruhu. Plaveckou činnost obvykle provází pocity 

radosti, krásy prostředí a čistoty, ale například také pocit jakéhosi strachu z nezvyklých 

podmínek, který je potřeba potlačit silnou vůlí. Při překonávání delších vzdáleností se 

dostavuje pocit únavy a chladu. Vydařený pokus při překonání výše zmiňovaných 

překážek má pozitivní vliv na sebedůvěru ve vlastní síly, energičnost, odvahu, 

rozhodnost a duchapřítomnost. [9] 

Plavání je důležité po stránce výukové, výchovné, vzdělávací, zdravotní a společenské. 

Je přirozenou lokomocí člověka. Věnují se mu děti již od útlého věku, a dokonce 

v některých případech umějí dříve plavat než chodit. Člověka plavání doprovázelo již 

od pradávných dob, kdy musel vzdorovat přírodním živlům a překonávat různé 

překážky, které mu příroda stavěla do cesty. V moderní společnosti patří plavání k 

základním pohybovým dovednostem v oblasti motoriky člověka. Přesto stále existují 

tisíce neplavců. Plavání se řadí mezi zdraví prospěšné sporty, je celoživotní aktivitou 

a v současné době se považuje za jeden z nejoblíbenějších a nejkrásnějších sportů 

vůbec. [9] 

2.2 Historie a medializace plavání 

Lze konstatovat, že vývoj této pohybové dovednosti se uskutečňuje od prvních 

okamžiků, kdy se stal člověk součástí planety Země. Od té doby se vyvinulo mnoho 

plaveckých stylů a různých technik jejich pojetí. Pohyb ve vodě byl ve starověku 

považován za nedílnou součást lidského života a příkladně tomuto tvrzení se plavání 

věnovala patřičná pozornost.  Například ve starověkém Řecku plavání představovalo 

jeden z nejdůležitějších předmětů vyučovaných na gymnáziích. Kdo neuměl číst 

a plavat, byl považován za negramotného. [26] 
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2.2.1 Důležité mezníky ve vývoji sportovního plavání ve světě 

• 1810, anglický básník lord G. G. Byron, aby si ověřil řecké báje o Leandrovi, 

přeplaval roku 1810 Dardanelskou úžinu. Tento historicky významný čin 

vzbudil zájem široké veřejnosti a zároveň ovlivnil na dlouhá léta vývoj 

světového plavání. Muži a ženy překonávali mořské průlivy; pořádaly se závody 

napříč toků velkých řek se snahou o dosažení co nejlepšího výkonu. [26] 

• 1875, v tomto roce zdolal anglický kapitán M. Webb  jako první člověk kanál La 

Manche. [26] 

• 1896, bylo plavání zařazeno do programu prvních novodobých Olympijských 

her (pořádaných v Athénách). Tehdy se však v rámci stanovených pravidel 

soutěžilo pouze v disciplině „plavání a délka tratě“, kterou měli závodníci 

překonat. Každý závodník tedy plaval libovolným plaveckým stylem (na zádech, 

na prsou, atd.). Délka jednotlivých distancí v tehdejší době byla 100, 500 a 1200 

metrů. [26] 

• 1904, v tomto roce došlo na Olympijských hrách k rozšíření plaveckých 

disciplín, poprvé soutěžilo v plavání na prsou. [26] 

• V šedesátých letech byl program her obohacen o další plavecké disciplíny 

a plavání se tak zařadilo mezi sporty s největším množstvím udělovaných 

medailí. [26]  

 

Od té doby se v každé dekádě objevil plavec, který strhl pozornost médií na svou osobu 

a významně ovlivnil zájem široké veřejnosti a sponzorů. 

• 1972, Mark Spitz získal na olympijských hrách v Mnichově sedm zlatých 

medailí. Až do roku 2008 se jednalo o rekord v nejvyšším počtu získaných 

zlatých medailí na jedněch olympijských hrách. [13] 

• 2000, se na olympijských hrách konaných v Sydney objevil australský plavec 

Ian Thorpe a v celotělovém plaveckém obleku vybojoval 3 zlaté medaile, tím 

odstartoval novou etapu plaveckých dějin. Společnosti zabývající se výrobou 

plaveckých pomůcek se začali předhánět v oblasti vývoje a prodeje tzv. 

plaveckých kombinéz, propagace svých produktů, propagace svých značek, 

sponzorské činnosti plaveckých soutěží, sponzoringu plaveckých osobností. Ian 
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Thorpe se stal významnou osobností v oblasti podpory a medializace tohoto 

sportu. Jeho souboje se soupeři sledovaly miliony diváků u televizních 

obrazovek. [13] 

• Od roku 2004 dokázal Michal Phelps, jenž je považován za nejúspěšnějšího 

plavce všech dob, získat 14 zlatých medailí z olympijských soutěží. Doposud je 

považován za nejvýznamnějšího popularizátora sportovního plavání. V roce 

2007 výše ročního finančního příjmu Michala Phelpse překročila hranici čtyř 

miliónů eur. (Tento příjem zahrnuje především zdroje finanční podpory 

z reklamních činností). [13] 

2.3 Historie a podpora sportu v České republice 

2.3.1 Historie a podpora sporotu v ČR před rokem 1989 

V předválečném a meziválečném období se na našem území vyskytovaly sportovní 

a ostatní tělovýchovné organizace převážně v rekreačním duchu.  

Příklady organizací fungujících mezi rokem 1918 a 1948: 

• Svaz dělnických tělocvičných jednot (SDTJ) 

• Klub českých turistů (KČT) 

• Junák 

• Orel 

• Veslařský sportovní klub (první sportovní klub vznikl v r. 1860) 

• Univerzitní sportovní spolky [3] 

 

V roce 1948 došlo ke zrušení všech výše zmiňovaných organizací. Sportovní hnutí byla 

centralizována. Od roku 1956 se veškerá sportovní činnost řídila zákonem č. 68/1956 

Sb., o organizované tělesné výchově. 

Za totalitního režimu u nás docházelo k velkému rozvoji sportu a to především 

v oblastech vrcholového a masového sportu. Stát věnoval velkou pozornost 

mezinárodním sportovním soutěžím, obzvláště pokud se jich účastnily země 

ze západního bloku. Tělovýchovné odvětví zde začalo využívat poznatky z medicíny, 

což vedlo ke vzniku odborných a vědeckých institucí, které docílili významného 
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rozvoje výzkumné činnosti v této oblasti. Další neopomenutelnou součástí při rozvoji 

výkonnostního sportu bylo zřizování sportovních tříd, škol a středisek. [7]  

V roce 1953 byla v Praze otevřena fakulta tělesné výchovy. Tento počin přispěl 

ke kontinuálnímu zvyšování počtu odborníků v tomto odvětví a zároveň ke zkvalitnění 

přípravy pedagogů, jež tuto fakultu absolvovali. [7] 

Vrcholový sportovci byli již od 50 let soustřeďováni v armádním tělovýchovném klubu 

(ATK) a nadále ve svazu pro spolupráci s armádou (Svazarm), kde pobírali dle tabulek 

příslušnou mzdu.  Od konce 70-tých let široká skupina sportovců podepisovala smlouvy 

s podniky, přičemž bezprostředně po podepsání smlouvy s podnikem následovalo 

podepsání smlouvy s příslušnou tělovýchovnou jednotou (TJ), která zprostředkovávala 

finanční odměnu za vykonanou sportovní činnost. Tato odměna byla plně klasifikována 

jako pracovní mzda.  Tento smluvní vztah byl výhodný pro všechny zainteresované 

strany a přetrvával v organizacích až do konce roku 1989 . [7] 

 

2.3.2 Historie a podpora sportu v ČR po roce 1989 

Vývoj sportovního hnutí po roce 1989 lze rozdělit do několika různých etap.  Počátek 

demokratické vlády v České republice s sebou přinesl mnoho radikálních změn.  

Příklady změn, které se uskutečnily ve sportovním odvětví po roce 1989: 

• Decentralizace sportovního hnutí 

• Obnovení organizací zrušených po únoru 1948 (Sokol, Orel, Junák, 

a pod.) v jejich původní podobě. 

• rychlý vznik nástupnických organizací tehdejšího ČSTV a Svazarmu [7] 

 

Od roku 1990 je všem fungujícím a nově vznikajícím organizacím státem zaručena 

právní subjektivita a samostatnost, jenž je definována zákonem č. 173/1990 Sb. Tento 

zákon ve své podstatě zrušil do té doby platný zákon č. 68/1956 Sb., o organizované 

tělesné výchově; umožnil tak nově vzniklým organizacím se oddělit od dosavadních 

sportovních sdružení pod záštitou tehdejšího ČSTV. [7] 
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Současná podoba financování českého sportu vychází ze zákona č. 115/2001 sb. , neboli 

zákona o podpoře sportu. Tento zákon vymezuje postavení ve sportu ve společnosti jako 

veřejně prospěšnou činnost; tímto zákonem jsou zároveň stanoveny pravomoce 

a povinnosti příslušných orgánů v oblasti podpory sportu. 

 

2.3.3 Zákon o podpoře sportu 

Do roku 1990 platil zákon o organizované tělesné výchově č. 68/1956 Sb. Ve kterém se 

mimo jiné uvádí že: „Stát všestranně podporuje rozvoj tělesné výchovy.“1 A zároveň 

že: „v zájmu rozšíření účasti a posílení aktivity a iniciativy pracujících svěřuje se 

organizování a řízení dobrovolné tělesné výchovy a zajišťování jejího plánovitého 

rozvoje jediné dobrovolné tělovýchovné organizaci“.2 

V roce 1990 byl tento zákon zrušen zákonem č. 173/1990 Sb. V průběhu nadcházejících 

let se zrušení výše uvedeného zákona o organizované tělesné výchově projevilo jako 

skutečnost, jež nepříznivě ovlivnila stabilitu a rozvoj sportu v České republice. V roce 

1999 byl vypracován návrh právní úpravy, jenž by vnesl do oblasti sportu 

systematičtější přístup. Přednostně se tento návrh zaobíral:  

• Určením zásad celkového zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně 

transformace systému výchovy sportovních talentů.   

• Projednáním Národního programu v oblasti rozvoje sportu pro všechny. [15]  

 

V roce 2001 došlo ke schválení zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, 

což významně ovlivnilo české sportovní prostředí. Zásadním přínosem tohoto zákona 

byla skutečnost, že sport byl definován jako: „veřejně prospěšná činnost“3. Od roku 

2001 prošel zákon velkým množstvím změn a novelizací, ovšem jeho podstata, jenž 

vychází z Evropské charty o sportu, zůstala zachována. Definice zmiňovaného 

                                                           
1 Zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy. § 1 
2 Tamtéž § 3 
3 Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu § 1 
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vymezuje postavení samotného sportu jako veřejně prospěšnou činnost, vymezuje 

pravomoci a určuje povinnosti orgánů státní správy a samospráv ve vztahu k němu. [15] 

Dle zákona jsou určeny úkoly pro systematický rozvoj sportu ve vztahu k:“ 

• ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy“4 

• „ostatním orgánům státní správy (Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra)“5 

• „Ministerstvo zdravotnictví“6 

• „krajům“7 

• „obcím“8 

 

2.3.4 Zdroje financování sportu v ČR 

Na sport je každoročně z veřejných zdrojů přispíváno přibližně 7,7 miliardy korun, 

v tom je již zahrnut odvod z hazardních her či dotace z regionů a obcí. Nutno 

podotknout, že výše uvedená částka vyjadřuje pouze zlomek finanční podpory, kterou 

disponuje sportovní odvětví. Hodnota celku sportovního byznysu je totiž o mnoho 

vyšší. Nelze totiž opomíjet příjmy z prodeje práv na televizní vysílání, sponzorské 

příspěvky soukromých firem, či jiné reklamní činnosti, která je současné době 

již s řadou sportů spojena. [20]  

Dle internetového portálu týdeníku Ekonom, který v roce 2008 oslovil vybranou 

skupinu sportovních funkcionářů a byznysmenů, jež se zabývají především obchodem 

s televizními právy a prodejem hráčů, sahá hodnota této částky (příjmů ze sponzorské 

činnosti v oblasti soukromého sektoru) až k patnácti miliardám korun. [25]   

Ministerstvo školství v roce 2009 spočítalo, že hodnota majetku, kterým disponují sportovní 

svazy a organizace, se pohybuje okolo šedesáti miliard korun. [18]  

Výše uvedené informace zprostředkovávají výsledek odhadu, který plyne z analýzy 

o celkové (finanční) velikosti vymezeného sportovního trhu v ČR.  Sportovní trh dále 

                                                           
4Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu § 3. 
5 Tamtéž § 4. 
6 Tamtéž 
7 Tamtéž § 5. 
8 Tamtéž § 6. 
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zahrnuje příjmy z nákupu sportovního zboží a služeb, jejichž souhrnná výše by značně 

částku zmiňovaných 82 miliard značně navýšila.   

 

2.4 Organizovaný sport v České republice 

Stejně jako tomu bývá ve státech evropské unie, tak i ve většině dalších zemí se 

sportovní kluby a sportovní sdružení vyskytují v podobě ziskových a neziskových 

organizací. Právních norem, které tyto sdružení ovlivňují je mnoho. Podle 

nejjednoduššího, ale jasně srozumitelného rozdělení bychom tedy vytvořily dvě velké 

základní skupiny: 

• Ziskové organizace 

• Neziskové organizace 

Tyto dvě skupiny se od sebe liší především ve způsobu finanční podpory, která je 

za potřebí pro správný chod organizace; dále podle právních norem či daňových 

povinností, které se na organizace vztahují. [15] 

 

2.4.1 Ziskové organizace 

Obdobně jako je tomu v případě osob, které jsou provozovateli podnikatelské činnosti, 

jsou i ziskové sportovní organizace povinny se při svých obchodních jednání řídit 

obchodním zákoníkem. Můžeme tedy konstatovat, že kritéria jejich činnosti jsou 

srovnatelná s kritérii ostatních subjektů zabývajících se obchodní činností. [15] 
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Definice podnikání dle obchodního zákoníku:   

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“9 

 

Dle tohoto zákona je podnikatelem: „ 

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) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu“10 

 

Všechny sportovní organizace, stejně jako subjekty působící mimo sportovní sféru, 

jejichž činnost byla založena za účelem dosažení zisku, mají povinnost splňovat znaky 

výše uvedených osob a současně jsou vázány respektovat podmínky spojené s touto 

činností. [15] 

 

V oblasti financování subjektů fungujících tímto způsobem, je příkladné vycházet 

z kapitoly 3.4.4, která nás mimo jiné informuje o tom, že dotace z krajských samospráv, 

obcí, či Evropské unie, je zapotřebí vnímat pouze jako doplněk zdrojů jejich finanční 

podpory. Tyto organizace jsou založeny přednostně na výsledcích vlastního 

hospodaření, neboli na zisku z poskytovaných služeb zákazníkům v oblasti příslušného 

trhu. 

  

Sportovní organizace, jejichž existence není přímo závislá na souhrnu příjmů ze 

státního rozpočtu a zároveň fungují za výše uvedených okolností, můžeme 

považovat za ziskové společnosti. 

  

                                                           
9 Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., § 2 
10Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., § 2 (2). 
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2.4.2 Neziskové organizace 

Zde je zapotřebí se řídit mezinárodně uznávanou definicí neziskových organizací, 

protože v zákonodárství ČR není samostatný pojem ,,nezisková organizace“ přesně 

definován. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 18 (7) označuje neziskovou 

organizaci jako organizaci, jenž: „nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, 

ale přesto má charakter právnické osoby“11. Zjednodušeně řečeno, za neziskové 

organizace můžeme považovat instituce vyskytující se ve veřejném či soukromém 

sektoru, které splňují podmínku, že jejich vznik nebyl uskutečněn za účelem dosažení 

zisku. [5] 

 Typy organizací vyskytující se v České republice (veřejný neziskový sektor) 

• občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nadace a nadační fondy 

• rozpočtové a příspěvkové organizace 

• politické strany a hnutí 

• účelová zařízení církví 

• odborové organizace 

• veřejnoprávní instituce a některé obchodní společnosti, pokud jsou zakládány 

k jiným účelům než k podnikání. [19] 

 

2.4.3 Nestátní neziskové organizace  

 

Nestátní neziskové organizace zařazujeme do soukromého sektoru, jehož existence 

by nebyla možná bez svobody sdružování, která je v současné době považována za 

jednu ze základních složek demokratického státu. Lze konstatovat, že poslání nestátních 

neziskových organizací je průnikem mezi vizí ziskových organizací a posláním 

veřejných neziskových organizací. Sektor neziskových nestátních organizací se 

tak nachází na pozici mezi trhem a státním sektorem.  

  

                                                           
11 Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 18 
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Příklady funkcí, jež plní neziskový sektor ve státě:  

• neziskové organizace vytváří prostor k seberealizaci mladým, kreativním 

a organizačně schopným jedincům, kteří zde mohou být motivováni a hlavně 

vychováváni, což přispívá ke kultivaci lidského potenciálu. 

• Smysluplné využití volného času pro občany v postproduktivním věku, kteří zde 

mohou dobrovolně pomoci. 

• Neziskové organizace jsou schopné pohotověji a efektivněji reagovat na aktuální 

změny v požadavcích občanů, než by bylo možné v případě státu.  

Neziskové organizace by měli být financovány především ze soukromých zdrojů, 

v současné době však pouze malá skupina z nich dokáže tento požadavek naplnit. 

V mnohých případech je zapotřebí, aby státní orgány, formou poskytování dotací, nebo 

daňových úlev, pomohli řešit časté finanční komplikace společností, vyskytujících se 

v nestátním neziskovém sektoru. [5] 

 

2.4.3.1 Právní rámec neziskové organizace 

Česká republika nemá právní rámec pro neziskovou organizaci jasně vymezen. Oproti 

subjektům, které byly založeny za účelem podnikání, za podmínek stanovených 

obchodním zákoníkem, se u neziskových organizací nevyskytuje žádná srovnatelná 

právní opora.  

U neziskové organizace je tedy nutno vycházet přednostně z povahy její vlastní činnosti 

a následně se řídit příslušnou právní formou. Základní možné právní formy těchto 

organizací v České republice: 

• občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.; 

• obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb.; 

• nadace nebo nadační fond založen dle zákona č. 227/1997 Sb.; a 

• registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní 

právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. [15] 

V roce 2009 bylo na území České republiky evidováno přes 100 tisíc neziskových 

organizací. Nejčastější forma se vyskytovala v podobě občanského sdružení, jehož 

rámec zahrnuje i sportovní asociace, kluby, oddíly a to v počtu přes 60 tisíc. [27] 
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2.4.4 Příjmy neziskové sportovní organizace versus daně 

Stát v současné době podporuje sportovní neziskové organizace mimo jiné 

i prostřednictvím daňových úlev. Daňové povinnosti sportovních neziskových 

organizací jsou řízeny zákonem č. 586/1992 sb., o daních z příjmů. Nejvýraznějším 

příkladem těchto daňových úlev je bezesporu osvobození členských příspěvků 

od daňové povinnosti. [15, 5] 

Výše uvedený zákon umožňuje neziskovým organizacím vyloučit z předmětu daně 

příjmy plynoucí z dotací a jiných forem podpory plynoucí z veřejných rozpočtů či 

z rozpočtů Evropské unie [14, 5] 

Daňové povinnosti v oblasti sponzorských darů a příjmů plynoucích z reklamní činnosti 

jsou řízeny: 

• zákonem o č. 357/1992 sb., o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí 

• zákonem č. 586/1992 sb., o daních z příjmu 

Dle zákona č.357/1992 sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 

je darování „ bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo souvislosti 

s právním úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou nemovitosti a movitý 

majetek i jiný majetkový prospěch. Dárce neočekává za dar protihodnotu (protivýkony) 

a obdarovaný tuto hodnotu neposkytuje.“12 

Dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmu, § 15 (1) poplatník daně může 

„od základu daně odečíst hodnotu darů, poskytnutých obcím, krajům, organizačním 

složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy 

a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na účely 

sociální, zdravotnické, ekologické, humanitní, charitativní, náboženské pro registrované 

církve, tělovýchovné a sportovní, pokud úhrnná výše hodnota darů ve zdaňovacím 

                                                           
12 Zákon č. 357/1992 sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, § 

1 (6) 
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období (kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. 

V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.13 

U daně z příjmů právnických osob uvádí citovaný zákon v § 20 (8), že poplatník může 

„od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutým obcím, krajům, organizačním 

složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy 

a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na účely 

sociální, zdravotnické, ekologické, humanitní, charitativní, náboženské pro registrované 

církve, tělovýchovné a sportovní, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu 

lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odečet nemohou 

uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.“14 

Z výše uvedeného je patrné, že v oblasti tělesné výchovy a sportu lze tímto způsobem 

poskytovat dary pouze právnickým osobám, nikoliv jednotlivým sportovcům. Sportovec 

musí smluvní vztahy řešit s příslušnou právnickou osobou, např. se sportovní oddílem, 

kde je sportovec členem, odkazující se na dispoziční právo s uvedeným darem. [1] 

Příjmy z reklam jsou vyjádřeny prostřednictvím smluv, při jejichž konstrukci je nutno 

se řídit kritérii stanovenými obchodním zákoníkem. Tyto zdroje příjmů jsou 

kvalifikovány jako podnikatelské aktivity „neziskových“ organizací. [1] 

Z novelizace zákona o dani z příjmů č. 323/1993 Sb. mimo jiné vyplývá, že pokud 

celková výše zisku z podnikatelských aktivit, jež zahrnuje i příjmy z reklam, nepřesáhne 

hodnotu 300 000 Kč, tělovýchovná jednota (sportovní oddíl) nebude platit daň z příjmu. 

[14]  

  

                                                           
13 Zákon č. č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, § 15 (1). (Zde se jedná se o daň z příjmů 

fyzických osob) 
14 Zákon č. č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, § 20 (8) 
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2.5 Strategie a plánovací předpoklady v oblasti sportovních 

neziskových organizací. 

V oblasti managementu vzniklo mnoho publikací zabývajících se strategickým 

plánováním, jeho pojetím a metodami.  Podle Lea Ondráčka a Olgy Ondráčkové se 

dá podnikatelská strategie definovat jako: „plánovací informační základna pro 

stanovení základních cílů rozvoje firmy a postupů pro jejich dosažení.“15  

Na základě komparace náhledů na strategické plánování různých prací ve světové 

literatuře lze shrnout postup strategického plánování do jednotlivých etap: [1] 

• Formulace poslání neziskové organizace.  

• Rozbor výchozího stavu, analýza silných a slabých stránek neziskové 

organizace. 

• Rozbor zdrojových možností rozvoje a následné vytvoření specifických 

předností neziskové organizace. 

• Stanovení soustavy cílů a strategie pro jejich dosažení. 

• Stanovení scénářů a následný výběr vhodné strategie. 

• Strategická analýza zvolené strategie. 

• Samotná realizace strategie [1] 

 

2.5.1 Poslání 

Poslání jasně, stručně a srozumitelně vymezuje účel, za jakým byla nezisková sportovní 

organizace založena. [11] Je nutné, aby vycházelo ze základní filozofie nestátních 

neziskových organizací, tj. uspokojit potřeby občanů, které jim nemůže zajistit veřejný 

sektor (viz kap. 3.4.3). Poslání sjednocuje pohled majitelů, vedoucích a pracovníků 

na základní záměr či funkci, jež by organizace měla plnit. Poslání slouží jako podklad 

pro stanovování cílů.  

  

                                                           
15 VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Teorie a praxe v oblasti informační společnosti. 
4. Vyd. Praha: Management Press, 2001. s 45. ISBN 80-7261-041-4. 
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2.5.2 Rozbor výchozího stavu 

Jádro strategického plánování je tvořeno z analýz, resp. z různých analýz vnitřního 

a vnějšího prostředí, finančních analýz a například ještě ze strategických analýz. V této 

části práce se zaměříme na jednotlivé analýzy z výše uvedených oblastí a to konkrétně 

na: 

• Analýzu vnějšího prostředí - analýzu makrookolí metodou STEEP analýzy, 

analýzu mikrookolí prostřednictvím Porterova modelu pěti sil. 

• SWOT analýzu 

2.5.2.1 STEEP analýza 

STEEP analýza zkoumá jednotlivé části vnějšího prostředí, jež mají na organizaci určitý 

vliv. Předmětem této analýzy je vyhodnocení míry vlivu společenských, ekonomických, 

demografických a politických faktorů působících na organizaci. Cílem této analýzy je 

ozřejmit, jaké vnější faktory, které organizace ve většině případů nemůže ovlivnit, 

na ní přímo či nepřímo působí. [10] 

Politický vliv 

Politický vliv je faktorem, který bezprostředně působí na morální kvalitu a také 

na rozvoj celé občanské společnosti, jejíž součástí jsou i sportovní neziskové 

organizace. Vliv politického systému je citelný již od roku 1945. Prostřednictví 

příslušných zákonů jsou v určité míře definovány pravomoci a odpovědnosti 

neziskových sportovních organizací. [11] 

Společenský vliv 

Společenský význam neziskových sportovních organizací je průnikem významu 

nestátních neziskových organizací (viz kap 3.4.3) a podstatou zákona č. 115/2001 sb. , 

neboli zákona o podpoře sportu, jenž definuje postavení sportu ve společnosti a to jako: 

„prospěšnou činnost“16.  

Ekonomický vliv 

Ekonomický růst, velikost úrokové míry, míra nezaměstnanosti, míra inflace a směnný 

kurz jsou příklady vlivů, jež působí na celou občanskou společnost [3] a tedy 

                                                           
16 Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu § 1 
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i na neziskové sportovní organizace. Finanční podpora těchto organizací přichází 

převážně ze soukromého sektoru (viz. kap. 3.4.3). Jsou tedy přímo závislé 

na ekonomickém dění ve společnosti. 

2.5.2.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil se stal významným nástrojem analýzy konkurenčního prostředí 

organizace a zároveň slouží při tvorbě strategie jejího řízení. Model zkoumá sílu 

konkurence v analyzovaném odvětví. Jako prostředek pro dosažení cíle využívá tzv. pět 

vlivů, které působí na danou organizaci. 

Vliv a síla konkurentů 

Při analýze síly tzv. konkurenční rivality musíme monitorovat velikost konkurenčních 

tlaků na daném trhu; vyhodnotit jaké jsou naše přednosti a do jaké míry je budeme moci 

uplatnit; za jakou cenu dosáhneme toho, aby se o našich službách někdo dozvěděl; 

dynamiku daného trhu;  jestli jsme schopni s konkurencí držet krok. [10]   

Hrozba vstupu nových potencionálních konkurentů na trh 

Hrozba vstupu nových konkurenčních sil do odvětví je přímo závislá na existujících 

bariérách vstupu na daný trh a současně na reakci stávajících účastníků, kterou může 

vstupující firma očekávat. Pravděpodobnost vstupu nových konkurentů na trh klesá 

s vyšším počtem překážek neboli (souvisejících se vstupem na daný trh) a zvyšující se 

ostrostí reakce současných firem v daném odvětví. [10] 

Tlak ze strany substitutů 

V každém odvětví kromě boje mezi přímými konkurenty dochází i k tržnímu souboji 

s tzv. substituty, neboli v našem případě se zájmovými organizacemi z jiných oblastí. 

Právě tyto substituty limitují potencionální výnosy tím, že pomocí své cenové politiky 

stanovují, respektive snižují cenové stropy, které by mohly být v daném odvětví se 

ziskem navyšovány. Popularizace těchto substitutů by mohla způsobit odliv sponzorů 

z daného odvětví a snižovat výše dotací z veřejného sektoru pro organizaci. [10] 

Vliv dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů nad všemi ostatními účastníky v odvětví spočívá 

ve skutečnosti, že mohou kdykoliv navýšit ceny svých služeb, anebo snížit jejich 

kvalitu. Dodavatelé s dostatečným vlivem tak mají možnost vytlačit ziskovost z daného 
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odvětví, jenž není v dostatečné míře schopno reagovat na růst nákladů zvýšením 

vlastních cen. [10] 

Vliv odběratelů 

V této oblasti záleží přednostně na průhlednosti daného trhu. Tlak odběratelů v daném 

odvětví spočívá v úsilí o dosažení co možná nejvyšší kvality, anebo co možná 

nejlepších služeb. Současně odběratelé usilují o snižování cenové hladiny, často staví 

konkurenty proti sobě a to v situacích, kdy by tito konkurenti, ve snaze získat si jejich 

přízeň, mohli mezi s sebou vést tvrdý boj. [10] 

2.5.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza hodnotí jak vnitřní, tak i vnější prostředí v organizace. Pojem SWOT 

pochází z angličtiny a slouží jako zkratka pro: Strenghts – silné stránky, Weaknnesses – 

slabé stránky, Opportunitis – příležitosti a Threats – hrozby. Silné a slabé stránky lze 

považovat za vnitřní faktory organizace. Příležitosti a hrozby zas definují vnější 

prostředí, respektive vnější vlivy, jenž působí na organizaci. [18] 
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2.5.3 Rozbor zdrojových možností. 

V této oblasti se jedná o tvůrčí propojení předchozích rozborů silných a slabých stránek 

se zdrojovými předpoklady. Toto propojení je jádrem pro vytvoření určitého 

konkurenčního postavení na zacílených polích ve vymezeném časovém horizontu. [1] 

2.5.4 Stanovení soustavy cílů podnikatelské strategie 

Samotné strategické cíle lze vymezit jako „žádoucí stavy, kterých se podnik snaží 

dosáhnout prostřednictvím své existence a svých činností.“17  

Cíle se určují pro organizaci jako pro celek, tak i pro jednotlivé organizační jednotky. 

Tyto cíle jsou podkladem pro tvoření plánů a výsledek efektivity plnění těchto cílů lze 

považovat za faktor úspěšnosti podniku.[1]  

Cíle sportovního klubu lze rozdělit do tří velkých skupin a to konkrétně na: 

• Sportovní cíle 

• Ekonomické cíle 

• Společenské cíle [5] 

 

V současné době se při definování cílů obecně řídíme mnemotechnickou 

pomůckou projektového řízení SMART, respektive: Specific = specifické, Measurable 

= měřitelné, Acceptable = akceptovatelné, Realistic = dosažitelné,  Time-bound = 

určené v čase. [18] 

Plní-li cíl všechna výše uvedená kritéria, můžeme ho považovat za měřítko výkonnosti 

organizace v inkriminované oblasti.  

  

                                                           

17 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2006. s 10. ISBN 80-7179-453-8.  
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2.5.5 Formulace scénářů a výběr vhodné podnikové strategie 

Základ samostatné strategie vychází ze strategického marketingu, vytvoření 

strategického přehledu a výstavby strategické pozice úspěchu. Specifikace se uplatňuje 

se zřetelem k podmínkám sportovního klubu. [1] 

Dále podle Věry Čáslavové se při vytvoření samostatné marketingové strategie se 

operuje například s: 

• Marketingovými cíli tzn. cíly, které byly definovány vedením sportovního klubu 

a následně vybrány k realizaci v oblasti určitého trhu.  

• Vlastní strategií, jež vychází z výše zmiňovaných cílů. Její realizace by měla 

kooperovat s podmínkami klubu a jeho vnitřními zdroji. 

• Marketingovým mixem, sloužícím jako hlavním nástrojem pro realizaci dané 

strategie. Marketingový mix pracuje s jednotlivými marketingovými nástroji 

v jejich harmonickém souladu. [1] 

 

Tabulka 1 Marketingový mix sportovní organizace 

Materiální zajišt ění představuje mimo jiné například sportovní nářadí a 

náčiní.  

Nemateriální služby jsou tvořeny z různých tělovýchovných cvičení, ze 

sportovních výkonů, ale také například ze 

zážitkových aktivit. 

Cenová politika vyznačuje se přednostně tvorbou cen. Pracuje na 

základě rozpočtů a kalkulací organizace. 

Distribu ční politika  utváří cesty distribuce pro všechny produkty 

organizace. 

Komunikační politika  jejíž nástroje lze využít ve prospěch organizace.18 

 

  

                                                           
18 Podklady pro vytvoření tabulek 1 a 2 jsem čerpal z publikace „Management a 
marketing sportu“ od Evy Čáslavové. Tato publikace se nachází v seznamu literatury 
pod odkazem “[1]“. 
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Tabulka 2 Nástroje komunikační politiky 

Osobní prodej a podpora prodeje lze definovat jako formy propagace, jež 

mimo jiné vedou k aktivizaci trhu v oblasti 

sportovních oddílů a klubů. Významnou roli 

zde hraje osobnost distributora. 

Reklama představuje neosobní placenou formu 

prezentace služeb organizace 

prostřednictvím různých informačních 

materiálů 

Práce s veřejností zahrnuje, z pozice sportovních oddílů a 

klubů, funkci informování veřejnosti, snahu 

probudit a uchovat si její zájem či důvěru, 

vybudovat si pozitivní image, získat 

porozumění a pomoc v boji s negativními 

jevy a také vytvářet užitečné kontakty. 
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Tabulka 3 Nástroje pro komunikaci s veřejností 

Provoz webových stránek je v současné době neodmyslitelnou součástí každé 

sportovní organizace.  

Webové stránky zpravidla poskytují značné 

množství informací. Důležité je vymezit pro koho 

jsou stánky určeny a jaký je záměr, kterého pomocí 

tohoto typu internetové komunikace chce daná 

organizace dosáhnout.  

Pořádání akcí patří k důležitým činnostem neziskových 

organizací. Organizace mohou pořádat například 

nejrůznější plesy, sportovní akce, benefiční akce 

atd.   

 

Komunikace s důležitými 

partnery  

Komunikace organizace s vnějším světem ovlivňuje 

a uceluje její značku. Tento fakt platí přednostně u 

subjektů, jež mohou mít vliv na organizaci 

samotnou. Nejčastěji se jedná o pracovníky z (kraje, 

obce). Pro úspěšnou neziskovou organizaci je tato 

komunikace nezbytným prvkem 

Komunikace s médii Je považována za královskou disciplínu.  

S novináři probíhá komunikace prostřednictvím 

tiskových zpráv, tiskových konferencí, osobníc 

setkání, telefonických rozhovorů, ale také při 

neformálních setkání.19  

 

  

                                                           
19 Podklady pro vytvoření tabulky 3 jsem čerpal z publikace „Úspěšná nezisková 
organizace“ od Marka Šedivého a Olgy Medlíkové. Tato publikace se nachází 
v seznamu literatury pod odkazem “[12]“. 
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2.5.6 Prověření vhodnosti dané strategie 

Pro úplnost a praktické využití v praxi je nutno daný strategický plán znovu analyzovat, 

případně opravit jeho nedostatky. Strategický plán musí být mimo jiné v souladu 

s posláním, personálním zajištěním a finančními možnostmi dané sportovní organizace. 

2.5.7 Realizace strategie 

Při realizaci strategického plánu je zapotřebí analyzovat průběžné výsledky, reagovat na 

mimořádné situace a popřípadě neúspěchy. Pomocí operativních rozhodnutí směřovat 

průběh realizace daného plánu k naplnění jeho hlavního cíle. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

3.1 Představení plavecké neziskové organizace  

Plavecký oddíl v současné době působí pod záštitou nymburské tělovýchovné jednoty. 

Hlavním cílem založení této organizace bylo: „zajistit rozvoj plavecké vyspělosti 

v Nymburce“20. Tělovýchovná jednota zároveň spravuje městský plavecký bazén 

a především na základě tohoto faktu se podařilo vytvořit dobré a stabilní sportovní 

zázemí. Nejpočetnější zastoupení členské základny tvoří skupina závodníků věkové 

kategorie do deseti let. Závodníci této organizace se pravidelně objevují na startovních 

listinách zimních i letních mistrovství České republiky (v příslušné věkové kategorii), 

ti nejlepší dokonce na takto významných závodech obsazují medailové pozice.  Oddíl 

pořádá kondiční a plavecká soustředění, zimní a letní tábory, závody na domácí půdě, 

každoroční vyhlášení nejlepších sportovců organizace a v neposlední řadě také třeba 

zmínit i realizaci plaveckého plesu. 

3.2 Základní údaje 

Název:     Plavecký oddíl TJ Lokomotiva Nymburk  

Právní forma:     Občanské sdružení (nezisková organizace) 

Sídlo:       Boleslavská 319, Nymburk 

Předseda oddílu:    Mgr. Michal Hrstka 

Počet registrovaných závodníků:  72 

Počet trenérů:     9 (dobrovolníci) 

Oficiální zkratka názvu oddílu:  LoNy 

Internetové stránky:    http://lony-plavani.webnode.cz 

                                                           
20 HOLANOVÁ, Jana. Informace o nás [on-line] © 2006[cit. 2012-03-04] Dostupné z: 

<http://lony-plavani.webnode.cz/o-nas/> 
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3.3 Historie oddílu 

Založení plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Nymburk se datuje k 1.3.1967, členskou 

základnu z počátku tvořilo  12 dívek a 22 chlapců. O necelý rok později díky aktivitě 

tehdejšího realizačního týmu organizace se počet členů rozrostl bezmála 

na dvojnásobek. V roce 1970 oddíl uspořádal první plavecké závody, jež dodnes nesou 

název: „Vánoční cena města Nymburka“. Tato sportovní událost se těšila velikému 

ohlasu a tak za nedlouho po jejím vzniku následovalo vytvoření její sesterské společnice 

„Ceny osvobození města Nymburka“. Závodníci tak mohli v domácím prostředí každý 

půlrok, před zraky příbuzných a přátel, poměřovat svoji plaveckou výkonnost se svými 

soupeři. V průběhu let se realizační tým neustále obměňoval. V roce 1986 a 1989 získal 

plavecký oddíl významné ocenění od tehdejšího ČSTV, jenž ho označilo za „vzorný 

oddíl „. V roce 1991 přešel oddíl pod správu TJ Lokomotiva Nymburk, pod níž působí 

do dnes. 

Oddíl vychoval mnoho plavců, jejichž plavecké výsledky překonaly hranice krajských 

přeborů a vynesly je na stupně vítězů v na závodech Mistrovství České republiky 

(v jejich příslušné věkové kategorii). 

Tabulka 4 Závodníci kategorie staršího žactva a dorostu, kteří se umístili na 
stupních vítězů v republikových přeborech. (v průběhu posledních 5 let). 

Rok Jméno Příjmení Kategorie Úspěchy 

2010 Tomáš Havránek mladší dorost 2*1. místo, 3*2.místo, 2*3.místo 

2008 Jakub Řehák starší dorost 1*2. Místo 

2008 Veronika Malá starší žactvo 1*3. Místo 

2007 Michaela Vecková starší žactvo 1*2. Místo 

Zdroj: interní informace Plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Nymburk. 

3.4 Rozbor výchozího stavu  

3.4.1 Sportovní zázemí 

Tréninková příprava plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Nymburk se uskutečňuje 

převážně v nymburském Městském bazénu. Rozměry hladiny vodní plochy jsou 25x10 

metrů, splňují parametry pro závodní akce, což mimo jiné umožňuje i kvalitní 
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tréninkovou přípravu. Bazén prošel řadou rekonstrukcí, které probíhají v určité míře 

dodnes.  

Tabulka 5 Příklady rekonstrukcí uskutečněných od roku 2000 

Rok Typy rekonstrukcí 

2000 Izolace oken 

2001 výměna plynového kotle a radiátorů 

2007 Instalace nové světelné aparatury 

2007 Rekonstrukce sociálních zařízení a sprch 

Zdroj: interní informace Plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Nymburk. 

Městský bazén je situován v centru města Nymburka, od autobusového a vlakového 

nádraží, jenž sdílí stejné zeměpisné souřadnice, ho dělí pouhých 5 minut chůze.   

3.4.2 Materiální zajišt ění oddílu 

Oddíl v současné době disponuje dostatečným množstvím plaveckých pomůcek. Během 

několikaletého procesu, se mu podařilo zajistit vše potřebné základní vybavení 

pro realizaci kvalitní tréninkové jednotky. Příklady materiálního zajištění: 

• Plavecké destičky (velké i malé) 

• Plavecké dráhy  

• Obrátkové praporky 

• Několikero plaveckých pacek a ploutví 

3.4.3 Nábor nových členů 

Noví členové jsou do organizace přijímáni především prostřednictvím náborů, které 

probíhají v pravidelných ročních intervalech a to vždy počátkem školního roku, jenž je 

současně považován za start zimní plavecké sezóny. V současné době informace 

o těchto náborech poskytují internetové stránky oddílu a propagační materiály 

na pokladně Městského bazénu.  
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3.4.4 Nástroje Lokomotiva Nymburk pro komunikaci s veřejností 

V kapitole 3.5.5 je zmíněno, že dílčí součástí při konstrukci nové strategie je mimo jiné 

i vytvoření tzv. marketingového mixu, jehož náplň lze rozštěpit do několika částic. 

Obsahem jedné z těchto částic jsou nástroje pro komunikaci s veřejností, jejichž správné 

využití může organizacím dopomoci v mnoha oblastech (posílení značky, zvýšení 

faktoru úspěšnosti v oblasti získávání nových sponzorů atd.). V rámci této práce se nyní 

budeme věnovat jednotlivým nástrojům těchto komunikačních prostředků.  

3.4.4.1 Webové stránky 

Webové stránky oddílu jsou určeny jako informační zdroj pro současné a potencionální 

zákazníky organizace. Designová kvalita webového portálu nijak nezaostává, ale taky 

nepřevyšuje obecný rámec sportovní neziskové organizace. Informace jsou podávány 

přehledně a ve srozumitelné formě. Obsahem webových stránek je například:  

• Termínová listina závodů a doprovodných akcí oddílu 

• Rozpis a časový harmonogram tréninkových jednotek 

• Statistika sportovních výkonů v posledních letech 

• Fotogalerie oddílu  

3.4.4.2 Pořádání akcí 

Úspěšné absolvování této organizátorské disciplíny má vždy pozitivní dopad hned 

na několik faktorů, například na posílení značky, vzbuzení či obrození zájmu ze strany 

sponzorů, médií, veřejnosti, členů obecní správy atd.   

Jak je již uvedeno v kapitole 4.1.1, oddíl se každého půl roku zhostí role pořadatele 

plaveckých soutěží. Tyto závody však po organizační stránce svou úrovní nesplňují 

kvality reprezentativní akce pořádané touto institucí. Především nedostatečná kvalita 

rozhlasového zařízení a tvořící se časové prodlevy v průběhu programu nevytváří dobrý 

dojem, kterým by organizace na své současné, nebo potencionální příznivce chtěla 

zapůsobit.  

Pořádání plaveckého plesu splňuje funkci prohlubování vztahů uvnitř organizace 

a zároveň poskytuje příležitost bližšího seznámení s okolím, které mnohdy skýtá řadu 
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nečekaných příležitostí, jenž by organizace mohla využít. Realizace těchto plesů 

na rozdíl od pořádání plaveckých závodů splňuje záměr organizace, pro který byla tato 

akce předurčena. 

Z pohledu ekonomické stránky nelze tyto akce zařadit do skupiny profitabilních, 

ani ztrátových. Při závěrečném vyúčtování zmiňovaných akcí se ve většině případů 

výnosy víceméně vyrovnají nákladům.  

3.4.4.3 Komunikace s médii 

Regionální deník pravidelně věnuje část své sportovní rubriky případným úspěchům 

oddílu v rámci krajských a republikových přeborů. Jména zdatných závodníků oddílu se 

také mohou objevit na stránkách tohoto periodika při výčtu pozitiv v rámci pořádání 

jarních a podzimních závodů v Nymburce. Tato organizace, stejně tak jako celé toto 

sportovní odvětví v této lokalitě, však doposud nezískala pevnou a stálou podporu 

v oblasti mediální propagace. 

3.4.5 Charakteristika p říjmů a výdajů v roce 2011 

Zdroje příjmů neziskových organizaci by měly převážně pocházet ze soukromého 

sektoru (viz kapitola 3.4.3). V případě námi zaobírané organizace vypadá charakter 

příjmů dle níže uvedeného grafu. Oddíl v rámci realizace této práce poskytl tyto údaje:  
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Graf  1 Výše nominální hodnoty a vyjádření procentuálního zastoupení 
jednotlivých oblastí příjmů plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Nymburk v roce 
2011. 

 

Zdroj interní informace Plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Nymburk. 

Informace uvedené v grafech číslo 1, 2 a 3 poskytl oddíl v rámci realizace této práce. 

Nutno podotknout, že tyto údaje jsou pouze orientační. Na náplň této práce tato 

skutečnost nebude mít vliv. Zdroje příjmu tedy tvoří:   

• Oddílové příspěvky, jejichž nominální hodnota je stanovena na 2 000 Kč (za půl 

roku na závodníka). U nejstarších aktivních sportovců oddíl poskytuje tzv. slevu 

za zásluhy a to do výše až 50% ze základní sazby příspěvku. Výskyt členů této 

skupiny na tréninkových jednotkách probíhá v nepravidelných časových 

intervalech, jejich účast však vzbuzuje posílení motivačního faktoru jejich 

mladších kolegů.  

• Sponzorský dar společnosti Coleman, jenž byl poskytnut na realizaci plaveckých 

závodů „Ceny osvobození města Nymburka“. Je nutné upozornit na přímo 

alarmující fakt, že oddíl disponuje podporou pouze jedné společnosti působící 

oblasti soukromého sektoru. 

• Mimořádné příspěvky na závody a soustředění. Jedná se o relativní příjmy, 

protože tyto finanční prostředky jsou bezprostředně vynaloženy na krytí výdajů, 

pro jejichž vyrovnání byly vybrány. Příkladem těchto výdajů je pokrytí nákladů 

za stravování a ubytování v rámci soustředění, nebo zahraničních závodů. 
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• Dotace od města Nymburk, které jsou poskytovány na chod oddílu a řešení 

mimořádných událostí (změna sportoviště v době rekonstrukce městského 

bazénu atd.). 

 

Graf  2 Výše nominální hodnoty a vyjádření procentuálního zastoupení 
jednotlivých oblastí výdajů plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Nymburk v roce 
2011.21 

 

Zdroj: interní informace Plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Nymburk. 

Výdaje oddílu vznikají hrazením nákladů tvořených z: 

• Pronájmu bazénu (ve třetí čtvrtině roku 2011 probíhala rekonstrukce Městského 

bazénu v Nymburce, oddíl tak musel plaveckou část sportovní přípravy 

realizovat v prostorách bazénu sportovního centra Nymburk, což způsobilo 

nárůst nominální hodnoty v této oblasti výdajů přibližně o 30 000 Kč).   

• Pronájmu tělocvičny na suchou přípravu. 

• Příspěvků na realizaci kondičních a plaveckých soustředění. 

• Pokrytí startovného na plaveckých závodech. 

                                                           
21 V oddíle všichni činovnici vykonávají pracovní činnost dobrovolně (tudíž nepobírají 
pracovní mzdu). V rámci domácích závodů, nebo jiných akcí pořádaných oddílem je 
součástí nákladů večerní pohoštění, kterého se tito „zaměstnanci“ pravidelně účastní. 
Toto pohoštění „plní funkci“ odměny za vykonanou práci.   
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• Zajištění dopravy na jednotlivé akce (závody, soustředění, tábory, tréninkové 

jednotky za mimořádných okolností (změna sportoviště z důvodů rekonstrukce 

městských lázní). 

• Materiálního zajištění (kancelářské potřeby, občerstvení pro rozhodčí 

na domácích závodech, cen pro vítěze na domácích závodech atd.). 

• Registračních poplatků. 

• Ubytování a stravování závodníků v rámci vícedenních závodů.   

Z interního rozhovoru s předsedou organizace jsem vyvodil, že výdaje spojené 

s pokrytím nájemného a startovného a jsou již v současné době minimalizovány 

v takové míře, aby to nemělo negativní dopad na sportovní přípravu členů organizace. 

Výdaje v oblasti ostatní režie jsou též sníženy na úroveň nezbytné potřeby.22     

Graf  3 Počáteční stavy finančních prostředků posledních let. 

 

Zdroj: interní informace Plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Nymburk. 

                                                           
22 Téma: Vyhodnocení současného stavu hospodaření plaveckého oddílu TJ Lokomotiva 
Nymburk  
Interview s předsedou oddílu Mgr. Michalem HRSTKOU, nar. 1973.  
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Graf 3 poskytuje informace o výši počátečních stavech finančních prostředků oddílu 

v posledních letech.23 Letošní rok lze v rámci poslední pětiletky zařadit do skupiny těch 

nejslabších. 

3.4.5.1 Shrnutí 

V roce 2011 došlo k mimořádným výdajům oddílu a to z důvodů rekonstrukce 

Městského bazénu v Nymburce. Tyto výdaje byly pokryty díky finančním prostředkům, 

které vznikly na základě výsledků hospodaření  do konce roku 2010. Oddíl operuje 

s finančními prostředky na základě zkušeností, získaných z předcházejících období.  

Je nutné upozornit, že příjmy inkasované z členských příspěvků v současné době ani 

z daleka nepokryjí výdaje spojené s pronájmem bazénu, startovným v rámci plaveckých 

přeborů a ostatních výdajů spojených s chodem oddílu. Pokud oddíl nebude schopen 

v blízké budoucnosti získat nové zdroje příjmu, bude nucen zvýšit cenovou hladinu 

oddílových příspěvků.  

3.5 Analýza makrookolí  

Jak je již uvedeno v kapitole 3.5.1.2. vliv makrookolí, nepřímo působící na chod 

organizace, se skládá přednostně z politických, ekonomických a společenských faktorů. 

Tyto faktory působí na celou společnost, tedy i na neziskové sportovní organizace. 

V rámci této práce provedeme průzkum této oblasti prostřednictvím tzv. STEEP 

Analýzy, jejíž obsah bude v přirozené souvislosti s náplní této práce. 

3.5.1 STEEP analýza24 

3.5.1.1 Politické faktory (Legislativní faktory) 

Sport není v aktuální době státem podporován v takové míře, jako tomu bylo před 

rokem 1989 (viz kapitola 3.2.2.). V roce 2001 došlo ke schválení zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, jenž definuje sport jako „veřejně prospěšnou činnost“25 

a zároveň vymezuje pravomoci a odpovědnosti orgánů státní správy a samospráv 

ve vztahu k němu. Tento zákon od doby svého vzniku prošel celou řadou novelizací. 
                                                           
23  Hodnoty v grafu 3 vyjadřují stav finančních zásob k 1.1 (v daných letech) 
24 Údaje pro sestavení grafů a tabulek v rámci STEEP analýzy byly zjištěny na 
webových stránkách Českého statistického úřadu. 
25 zákona č. 115/2001 Sb., zákon o podpoře sportu 
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Právní formou plavecké organizace, která je předmětem této práce, je občanské 

sdružení, které bylo založené podle zákona č. 83/1990 Sb. 

3.5.1.2 Ekonomické faktory26 

Hospodářský růst 

Konstantní růst HDP ČR byl zaznamenán od roku 2002 až do roku 2006, ve kterém 

dosáhl nárůst hodnoty HDP 7%. V roce 2009 došlo k hospodářské recesi, toto období 

bylo obecně považováno za období krize ekonomiky ČR, jež s sebou přinesla řadu 

negativních jevů, které každou recesi doprovází (zvýšená míra nezaměstnanosti atd.). 

V následujících letech se podařilo opět dosáhnout vzestupu českého hospodářství. 

(viz. tab. 6) Tento jev působí na inkriminovanou organizaci přednostně prostřednictvím 

míry sponzorské podpory.  

 

Tabulka 6 Průměrné hodnoty růstu HDP v průběhu posledních 10 let. 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Růst HDP 2,10% 3,80% 4,70% 6,80% 7% 5,70% 3,10% -4,70% 2,70% 1,70% 

 

Míra nezaměstnanosti.  

Od 10. 3. 2012 do 10. 4. 2012 klesla míra nezaměstnanosti ve středočeském kraji 

ze 7,5% na 7,3%. [24] Obecné odhady o předpokládaném vývoji v této oblasti se 

v současné době rozcházejí. Z dlouhodobého hlediska, které je ilustrováno v grafu 4, 

může pozorovat znatelný nárůst hodnot míry nezaměstnanosti přednostně mezi lety 

2008 a 2009. Míra nezaměstnanosti mimo jiné souvisí i se sociální úrovní zákazníků 

hodnocené plavecké neziskové organizace.  

  

                                                           
26 Údaje, které jsou uvedeny v části ekonomických a společenských faktorů STEEP 
analýzy byly zjištěny též na webových stránkách Českého statistického úřadu. 
V seznamu literatury je uveden tento zdroj pod indexem [24] 
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Graf  4 Míra nezaměstnanosti ČR od roku 2001 

 

Inflace 

Současný cenový růst je srovnatelný s obdobím před rokem 2008. Bohužel období před 

rokem 2008 bylo obecně považováno za období tzv. ekonomického boomu v rámci ČR, 

což o aktuálním stavu české ekonomiky říct nemůžeme. Meziroční růst spotřebitelských 

cen činil v dubnu (2012) 2.4 %. (viz tab. 7) Navýšení cenové hladiny můžeme příkladně 

sledovat na nárůstu cen v oblasti pohonných hmot a dále nárůstu cen ostatních 

produktů, jež podražily v důsledku této skutečnosti. Tento jev má negativní dopad nejen 

na zákazníky hodnocené plavecké organizace, ale také přímo negativně ovlivňuje 

organizaci samotnou mimo jiné prostřednictvím vyšších cen, účtovaných za využívání 

služeb dopravců.  

Tabulka 7 Procentuální vyjádření průměrné meziroční míry inflace v jednotlivých 
letech. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra inflace 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 

Měnový kurz  

Již od počátku tohoto století lze konstatovat, že česká koruna posiluje vůči zahraničním 

měnám, což obecně u českých spotřebitelů podporuje nákup ze zahraničí. Mezi roky 

2001 a 2008 se změnila nominální hodnota eura z 34 Kč na necelých 25 Kč, v případě 

amerického dolaru došlo mezi roky 2001 a 2011 k poklesu této hodnoty z 38 Kč 
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na 17,68 Kč, tedy na méně jak 50% z původní nominální hodnoty. (viz. graf 5) Tato 

skutečnost umožňuje plavecké organizaci a jejím zákazníkům nakupovat kvalitnější 

plavecké vybavení ze zahraničních destinací a zároveň otevírá bránu do světa 

zahraničních plaveckých soutěží. Plavecký oddíl se v minulých letech pravidelně 

účastnil mezinárodních závodů „Austria Meeting“ v Rakousku.  

 

Graf  5 Vývoj kurzu české koruny vůči Euru a USD 

 

 

3.5.1.3 Společenské faktory 

Přirozený přírůstek 

Od druhé poloviny devadesátých let 20. Století docházelo v České republice 

k celkovému úbytku obyvatelstva, numerické vyjádření přirozeného přírůstku často 

nabývalo záporných hodnot. Tento nepoměr, kdy míra mortality převyšovala míru 

natality, přetrvával až do roku 2005. Od následujícího roku došlo v této oblasti k obratu, 

ke kterému došlo díky zvýšení porodnosti populačně silných ročníků (tzv. Husákových 

dětí). V roce 2010 byl na v České republice registrován přirozený přírůstek v počtu 

10 309 obyvatel. (viz tab. 8) 
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Tabulka 8 Vývoj obyvatelstva ČR v průběhu posledních let 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Narození (živě) 101 450 109 328 114 437 119 298 115 875 117 730 
Zemřelí 107 177 107 938 104 441 104 636 104 948 107 421 
Přirozený přírůstek -5 727 1 390 9 996 14 662 10 927 10 309 

 

Zvýšená porodnost po roce 2005 byla zaznamenána i ve statistikách středočeského 

kraje. Na příklad v roce 2004 bylo evidováno 11 204 živě narozených dětí a v roce 2008 

krajský úřad zaregistroval více jak 15 000 novorozeňat.(viz tab. 9) 

Tabulka 9 Vývoj obyvatelstva Středočeského kraje v posledních letech 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Narození živě 11 289  12 113  12 741  14 279  15 246  15 219  15 212  
Zemřelí 12 597  12 850  12 067  12 210  12 255  12 722  12 440  

Přirozený přírůstek -1 308 -737 674 2 069 2 991 2 497 2 772  
 

Tento fakt by mohl mít mimo jiné i pozitivní vliv na budování členské základny oddílu 

v nadcházejících letech.  

3.6 Analýza mikrookolí 

Za nejpřehlednější a zároveň za nejsrozumitelnější způsob provedení analýzy 

tzv. mikrookolí se v současné době obecně považuje využití Porterova modelu pěti sil. 

Velikost lokality, která se stala předmětem analýzy v tomto odvětví, bývá zpravidla 

úzce spjata s výskytem a koncentrací plaveckých bazénů splňujících podmínky 

vhodného sportovního zázemí pro oddíly závodního plavání. V rámci této práce se 

v centru alokované oblasti nachází město Nymburk a dále k němu přilehlé obce 

do vzdálenosti do 20 kilometrů. 
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3.6.1  Portrerův model pěti sil 

Vliv a síla konkurentů 

Počet konkurentů na trhu je považován za jeden z hlavních faktorů vyjadřujících úroveň 

rivality v oblasti daného trhu. Rok 2005 byl spjat se vznikem doposud jediného přímého 

konkurenta, neboli Plaveckého klubu SKP Nymburk (SKPNy).  

Vznikem tohoto plaveckého klubu došlo ke zrušení monopolu TJ Lokomotiva Nymburk 

ve sportovním odvětví plaveckých neziskových organizací. V zainteresované lokalitě se 

tedy vyskytují pouze dvě rivalské organizace. Jedná se tedy o velmi malý počet 

konkurentů, což ovšem činí trh průhledným. Navíc sportovní zázemí obou zmiňovaných 

institucí se nachází v nymburském Městském bazénu a to znamená, že zákazníci 

(v rámci této práce tak označujeme skupinu zainteresovaných dětí a jejich rodičů) mají 

jednak k dispozici dostatečné množství informací, které mohou získat z internetových 

stránek obou zmiňovaných organizací a zároveň mohou porovnat kvalitu a úroveň jejich 

tréninkových jednotek prostřednictvím jedné návštěvy sportovního zařízení, které obě 

instituce sdílejí.  

Nejčastěji porovnávanými parametry bývají oddílové příspěvky (respektive jejich výše), 

úspěšnost na závodech, kvalita sportovní přípravy a také osobnosti trenérů. Sportovní 

výsledky obou zmiňovaných organizací jsou v současné době srovnatelné, alespoň 

v rámci republikových přeborů. Výše oddílových (členských) příspěvků se mimo jiné 

odráží od výše nájemného za využívání prostoru městského bazénu, jenž se 

v současnosti nachází ve správě nymburské tělovýchovné jednoty, která svému 

plaveckému oddílu účtuje za tento pronájem o poznání nižší finanční sumu a především 

díky tomuto faktu jsou i oddílové příspěvky tohoto oddílu nižší cenové hladiny, než je 

tomu u v případě přímého konkurenta. 
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Tabulka 10 Srovnání sportovních úspěchů LoNy a SKPNy na republikových 
přeborech (zima 2011).27 

Oddíl 1. místo 2. místo 3. místo 

LoNy 1 2 2 

SKPNy 2 4 2 

 

Tabulka 11 Srovnání výše oddílových příspěvků LoNy a SKPNy vzhledem k počtu 
tréninkových jednotek (hodin). 

Oddíl Výk. skupina Výše příspěvku/pol. Počet hod./týden cena /tréninková jednotka 

 LoNy 1. Družstvo 2 000 Kč 7 16 Kč 

  2. Družstvo 2 000 Kč 6 18 Kč 

  3. Družstvo 2 000 Kč 4,5 24 Kč 

  4. Družstvo 2 000 Kč 3 36 Kč 

  5. Družstvo 2 000 Kč 2 53 Kč 

SKPNy 1. Družstvo 2 500 Kč 6 22 Kč 

  2. Družstvo 2 500 Kč 4,5 30 Kč 

  3. Družstvo 2 500 Kč 3 44 Kč 

  4. Družstvo 2 500 Kč 3 44 Kč 

  5. Družstvo 2 500 Kč 3 44 Kč 

  Přípravka 2 500 Kč 2 66 Kč 

 

Tabulka znázorňuje poměr výše oddílových příspěvků k počtu tréninkových hodin 

v rámci jednoho pololetí. Cena za tréninkovou jednotku je výsledkem výpočtu: 

�ýš�	������	
í��	�ří��ě���
���č�			ý��
í��		�é
���ý��	����
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�
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Hrozba vstupu nových potencionálních konkurentů na trh 

Vstup nových potencionálních konkurentů na daný trh je úzce spojen s existujícími 

bariérami vstupu na daný trh a zároveň s ostrostí reakce současných institucí působících 

v daném odvětví (v oblasti daného trhu). Hlavní bariéru při vstupu na trh výkonnostních 
                                                           
27 Údaje pro sestavení tabulky 10 a 11 jsem čerpal webových stránek obou organizací. 
V seznamu literatury se nachází tyto zdroje pod odkazy [22] a [23]   
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plaveckých organizací tvoří nedostatek vhodného sportovního zázemí, jež by splňovalo 

příslušné požadavky. Na nymburském okrese jsou evidovány pouze dvě vhodná 

sportovní zařízení, z nichž jedno slouží především pro potřeby zákazníků sportovního 

centra Nymburk a o pronajímající hodiny toho druhého se v současné době dělí již dvě 

plavecké organizace. I za předpokladu, že by tento problém se sportovním zázemím 

mohl nalézt vhodné řešení, musel by nový hráč na trhu čelit dvěma institucím, které 

vykazují velmi dobré sportovní výsledky, neustálé posilují důvěru a loajalitu veřejnosti 

k jejich značce a navíc mezi s sebou vedou cenově konkurenční boj, což v důsledku 

znamená snížení potencionální profitability každého z nich a tím současně celého tohoto 

odvětví  v této lokalitě. 

Tlak ze strany substitutů 

Zde si musíme znovu vyjasnit, jaké instituce tvoří skupinu tzv. substitutů. V našem 

případě se přednostně jedná o zájmové organizace s pohybovým charakterem. 

V kapitole 3.1 jsou uvedeny přednosti závodního plavání a právě specifický profil 

tohoto sportu ho odlišuje od ostatních. Stejně tak jako je tomu v případě přímého 

konkurenta, tlak ze strany substitutů působí především prostřednictvím jejich cenové 

politiky a jejich popularizace, jenž může nejen přilákat mnoho našich zákazníků, 

ale také způsobit odliv sponzorů z tohoto odvětví.  

Vliv dodavatelů 

V rámci této práce je skupina dodavatelů tvořena subjekty, které oddílu poskytují 

(dodávají) své služby, jejichž absence by znemožňovala chod této instituce. Vhodným 

příkladem takových služeb je dopravní zajištění na jednotlivé akce, jakými jsou závody, 

soustředění, či relaxační kurzy.  Tak jako v ostatních ekonomických odvětvích 

i zde míra vlivu síly dodavatelů kooperuje především s jejich vyskytujícím se 

množstvím v oblasti daného trhu a s diferenciací jejich služeb. Počet dopravců, kteří 

na nymburském okrese nabízí své služby je dostatečně vysoký na to, aby se tito 

dopravci stali sobě navzájem přímou konkurencí, která v důsledku způsobuje značné 

omezení vlivnosti z pohledu intenzity síly jejich vyjednávací pozice. Přesto svojí 

obchodní činností respektive za pomoci množstevních slev v oblasti využívání jejich 

služeb, mohou tzv. přilnout k organizaci a následně vyjednávat o zvýšení cenové 
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hladiny těchto služeb. Trh v tomto odvětví nelze přiřadit k těm nejprůhlednějším, 

proto organizace musí neustále, pomocí ať už náhodně nebo cíleně získaných informací 

v oblasti toho typu služeb, toto tržní prostředí monitorovat. Organizace v současnosti 

nemá žádného stálého dopravce. 

Vliv odběratelů 

Jak již bylo výše uvedeno za odběratele, neboli za zákazníky této instituce považujeme 

samotné členy organizace, respektive závodníky a jejich rodiče. Míra vlivu a zároveň 

síla jejich vyjednávací pozice tedy přímo závisí na benevolentnosti v oblasti 

rozhodování u této organizace. Trh v tomto odvětví můžeme považovat za velmi 

průhledný, dalo by se říci místy až průzračný, jelikož internetové stránky hráčů v této 

lokalitě disponují všemi potřebnými informacemi, které jsou publikovány přehledně 

a srozumitelně. Hlavní slovo při rozhodovacích úkonech zastává (v rámci plaveckého 

oddílu TJ lokomotiva Nymburk) předseda organizace, jenž je ochoten naslouchat 

různým myšlenkám a nápadům, ovšem příkladně svému postavení působí i jeho 

vyjednávací síla a postoj. 

3.6.2 SWOT analýza 

V této části práce si shrneme informace nabyté z výše uvedených analýz a rozboru 

výchozího stavu organizace. Pro naše účely bude nejefektivnějším způsobem tohoto 

rozboru využití tzv. SWOT analýzy. Jednotlivým silným, slabým stránkám, 

příležitostem a hrozbám jsem přiřadil čísla na stupnici 1 až 5 podle míry jejich 

důležitosti (závažnosti) pro klub. Číslu jedna odpovídá nejmenší důležitost. Naopak 

u čísla 5 je důležitost největší.  

 

3.6.2.1 Silné stránky 

 

Sportovní zázemí - 3 

Sportovní úspěchy nad rámec krajské úrovně - 2 

Sportovní vybavení - 2 

Webové stránky (informační hledisko) - 4 

Nízké oddílové příspěvky -3  
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Četnost akcí pořádaných oddílem - 4 

Tradice -2 

 

3.6.2.2 Slabé stránky 

 

Závislost na podpoře města -4 

Nedostatek sponzorů - 5 

Slabá kvalita domácích závodů - 4 

Design webových stránek -1 

Komunikace s médii - 3 

Zajištění dopravy na jednotlivé akce – 1 

 

3.6.2.3 Příležitosti 

 

Závody v zahraničí - 2 

Nákup sportovního vybavení od zahraničních výrobců - 5 

Navýšení členské základny v budoucích letech - 2 

Možnosti financování cizími subjekty - 3 

  

3.6.2.4 Hrozby 

 

Růst přímého konkurenta - 5 

Úpadek všeobecné atraktivity plaveckých sportů - 1 

Ekonomické změny v oblasti makrookolí (recese) - 2 

Rekonstrukce Městského bazénu - 3 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Plavecký oddíl TJ Lokomotiva Nymburk je příkladnou ukázkou sportovní neziskové 

organizace, jejíž činnost je závislá na přímých dotacích veřejného sektoru. Příjmy stěží 

pokryjí výdaje a to oddíl není zatížen břemenem vyplácení mezd svým zaměstnancům, 

jelikož všichni zde působí jako dobrovolníci. Poslání oddílu bylo před více jak čtyřiceti 

lety definováno větou: „zajistit rozvoj plavecké výkonnosti v Nymburce.“28 V současné 

době by tento požadavek byl naplněn i bez momentálního působení oddílu 

a to prostřednictvím přímého konkurenta (SKPNy). Činnost organizace se zastavila 

na pomyslně mrtvém bodě, aby oddíl dokázal čelit tlaku přímého konkurenta, musí 

zkonstruovat novou strategii.   

Obecné podnikatelské tvrzení vypovídá o tom, že alfou omegou jakéhokoliv 

hospodaření je snaha co možná nejvíce navýšit nominální hodnotu příjmů, výdaje snížit 

na minimum a posilovat kult svojí značky. Je nutné vytvořit takovou strategii, která 

bude plnit ekonomické, sportovní a sociální cíle. V případě Plaveckého oddílu 

Lokomotivy Nymburk se naskýtá několik možností, kde s inovativními změnami začít. 

Prostřednictví jednotlivých strategických cílů (viz kap. 3.5.5. a 3.5.4) naznačuji, jakým 

směrem by měla organizace směřovat svou aktivitu v nadcházejícím období.   

4.1 Realizace organizačně propracovaných domácích závodů 

Tento bod můžeme považovat za první krok k posílení značky organizace a zároveň 

by v nedaleké budoucnosti mohlo dojít k dosažení nezanedbatelné hodnoty zisku, který 

by tyto akce postupem času vykazovaly. Strategické cíle k uspokojení tohoto 

požadavku: 

4.1.1 Naplnění kapacity účastníků závodů do 2 let. 

Program závodů (výběr disciplín) se musí upravit tak, aby byl atraktivní pro širší 

skupinu závodníků. Je třeba eliminovat časové prodlevy, být připraven na selhání 

                                                           
28  HOLANOVÁ, Jana. Informace o nás [on-line] © 2006[cit. 2012-03-04] Dostupné z: 

http://lony-plavani.webnode.cz/o-nas/ 
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techniky a současně organizačně předcházet hluchým místům v časovém 

harmonogramu soutěže.  

Dále je zapotřebí nahradit porouchané rozhlasové zařízení. Tento problém lze v rámci 

minimalizace nákladů vyřešit zapůjčením jiného přístroje od sesterské sportovní 

instituce pod záštitou TJ Lokomotivy Nymburk, nebo alokovat cenově co možná 

nejnižší nabídku za pronájem aparatury, jež by splňovala požadované nároky na kvalitní 

ozvučení plavecké soutěže. Důležitá je také role hlasatele závodů, který by měl tuto 

cenu v přiměřené míře, přímo v místě konání, propagovat a udržovat celkově pozitivní 

náladu. 

Prostřednictvím přátel organizace zajistit vizuální dokumentaci závodů, fotografie, nebo 

videozáznam mohou pří správné aplikaci posloužit jako prostředek pro získání 

pozornosti médií, sponzorů, zákazníků. Tento materiál se může stát základem 

pro vytvoření video pozvánky na další ročník závodů. 

4.1.2 Zajištění 6 sponzorů (kteří podpoří speciálně tyto akce) do 2 let. 

Tento bod úzce souvisí s výše uvedenými informacemi v kapitole. 3.1.1. Kdyby se 

podařilo naplnit kapacitu závodů, získat si pozornost lokálních novinových redakcí 

a zároveň vytvořit fotodokumentaci, či video, jenž by domácí závody v dostatečné míře 

propagovaly, jistě by to mělo pozitivní vliv na získávání sponzorů.  

V současné době jsou sponzorské dary spojeny s reklamní činností zainteresované 

instituce. Prostory bazénu nabízí dostatečné množství reklamní plochy, kde se mohou 

propagační transparenty těchto společností vyjímat. S postupem času se čím dál více 

poskytují sponzorské dary prostřednictvím výrobních produktů (služeb). Pokud 

lze touto cestou přijít k produktům, jež by se daly v rámci pořádání plaveckých závodů 

nějak ušlechtile využít, měla by organizace vycházet těmto nabídkám vstříc, 

ale přednostně je třeba informovat veřejnost o sponzorech, kteří poskytují dary, jejichž 

předmětem je přímá finanční podpora.   

4.1.3 Zajistit rentabilitu z domácích závodů v nominální výši 15 000 Kč do 3 let  

Sjednocením obsahu kapitol 3.1.1 a 3.1.2 uspokojíme primární potřeby správně 

fungující sportovní soutěže. Aby výsledek celkově vynaloženého úsilí, které je spojeno 
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s pořádáním domácích plaveckých soutěží, nenabýval pouze uspokojení duchovního 

a morálního hodnot, je třeba v přípravné fázi akce vypočítat výši startovného tak, aby se 

závody staly zdrojem příjmů. Pokud by se oddílu podařilo naplnit kapacitu účastníků 

závodů, výpočet by nebyl uskutečněn na základě odhadu, ale pouze na základech velké 

násobilky. Součet inkasované částky na startovném a z podpory sponzorů by měl 

po odečtení nákladů spojených s organizací plavecké soutěže nabýt nezanedbatelnou 

finanční hodnotu. Do tří let by se tato částka měla pohybovat okolo 15 000 Kč.  

Tabulka 12 Porovnání rentability závodů pro Vánoční cenu 

Příjmy VC 2011 VC 2013 

kapacita bazénu 230 230 

počet závodníků 180 230 

počet startů závodníka 4 4 

startovné 30 30 

příjmy ze startovného 21 600 27 600 

počet sponzorů 1 6 

výše sponzorského daru 5 000 2 500 

příjmy od sponzorů 5 000 15 000 

Celkové příjmy 26 600 42 600 

Výdaje     

počet hodin 11 11 

cena za hodinu 1 400 1 400 

pronájem bazénu 15 400 15 400 

ceny (medaile, diplomy a věcné ceny) 3 000 3 000 

Občerstvení 1 000 1 000 

kancelářské potřeby 1 000 0 

Ozvučení 0 1 500 

Úklid 2 000 2 000 

ostatní náklady 4 000 4 000 

Celkem výdaje 26 400 26 900 

Rentabilita závodů 200 15 700 

zdroj: vlastní 
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4.2 Rozšíření členské základny 5. Družstva 

4.2.1  Rozšířit členskou základnu pátého družstva o 15 dětí do dvou let. 

V každé sportovní organizaci jsou noví členové mimo jiné považováni za zdroje 

finančních příjmů. Je pravdou, že výše jejich oddílových příspěvků, kterou od nich 

oddíl inkasuje, je totožná jako u ostatních závodníků organizace, ale tito závodníci se 

nezúčastňují plaveckých soutěží v takové míře, jako jejich oddíloví kolegové. Dále je 

v tabulce 9 vyjádřena přibližná výše nominální hodnoty (v Kč) za jednu tréninkovou 

hodinu. Závodníci (v tomto případě jejich rodiče) výkonnostně nejslabšího družstva 

za jednu tréninkovou hodinu zaplatí více jak trojnásobek ceny oproti výkonnostně 

nejsilnějším sportovcům organizace. Je tedy zapotřebí se zaměřit na náborovou kampaň. 

4.2.1.1 Nábor dětí 

O pořádání náboru oddíl v současné době informuje veřejnost prostřednictvím 

internetových stránek a propagačních materiálů v prostorách bazénu. Do konceptu 

organizačního plánu pro nadcházející nábor by oddíl měl zařadit distribuci svých 

propagačních materiálu do školek a do rekreačně-sportovních zařízení. Zacílenou 

skupinou v rámci tohoto náboru jsou děti od 5 do 6 let. 

4.3 Nový design webových stránek 

Internetové stránky jsou jedním z ukazatelů společenské úrovně každé instituce. 

Po designové stránce webové stránky oddílu rozhodně neztrácí krok s konkurencí, 

ale v blízké budoucnosti by se tato marketingová disciplína mohla stát předností této 

instituce. Boj o nové zákazníky může být v nadcházejícím období vyostřenější, 

než v současné době a je dobré využít každé potencionální možnosti, jak být oproti 

konkurenci krok napřed. 
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4.4 Sportovní úspěchy 

4.4.1 Získání 12 medailí z republikových přeborů v průběhu následujících dvou 

let. 

Sportovní úspěchy jsou vždy dopředu těžko předvídatelné, papírové předpoklady se 

často neshodují s tím, co se nakonec během sezóny uskuteční. Aby oddíl neztratil krok 

s konkurencí a v očích společnosti neztrácel svůj lesk, je zapotřebí, aby vykazoval 

sportovní úspěchy a to zejména na krajských a republikových přeborech. Neúspěch 

v této oblasti by mohl mít za následek odliv zákazníků této instituce a zároveň pokles 

náklonnosti města Nymburka, jenž se každoročně podílí na finanční podpoře oddílu. 

Na druhou stranu s vyšším počtem medailí by mohl zájem města a zároveň i výše 

finanční podpory z jeho strany mohly vzrůst. Sportovní úspěchy také mohou ovlivnit 

míru vstřícnosti ze strany potencionálních sponzorů.    

4.5 Prohlubování pouta ve vztahu k zákazníkovi 

4.5.1 Získání 7 nových dobrovolných činovniků v průběhu následujících 4 let. 

Všichni funkcionáři, kteří v oddíle působí, vykonávají svou činnost dobrovolně. Během 

každé dekády došlo k vystřídání bez mála kompletního osazenstva výkonného výboru. 

Většinou noví funkcionáři přichází do oddílu z řad rodičů. Oddíl by se měl zaměřit 

na udržení pouta i se sportovci, kteří již v roli závodníků dosluhují, nebo již už závodní 

činnost nevykazují. Tito závodníci prošli plaveckým výcvikem v plné míře, a tudíž jsou 

ideálním zdrojem informací ohledně všeho, co se závodního plavání týká. Je tedy 

důležité s touto skupinou lidí dále spolupracovat i po skončení jejich aktivní závodní 

kariéry. Jejich přítomnost v oddíle může pozitivně působit v oblasti sportovních 

úspěchů nadcházejících let. 
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4.6 Alokace vhodných zdrojů příjmu 

4.6.1 Veřejný sektor 

V rámci této práce již bylo několikrát zmíněno, že zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře 

sportu., definuje postavení samotného sportu jako: „veřejně prospěšnou činnost“29, 

že vymezuje pravomoci a povinnosti orgánů státní správy a samospráv ve vztahu 

k němu. Oddíl tak může žádat o dotace na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 

dále na krajských a obecních úřadech. Rozhodnutí o tom, zdali budou tyto orgány 

ochotny žádostem o dotace vyhovět, případně v jaké míře, je plně v jejich pravomoci. 

Stejně tak je tomu i v případě žádostí o dotace z evropské unie. 

4.6.2 Soukromý sektor 

Neustále dokola opakujícím se předmětem diskuzí na zasedáních sportovních oddílů 

a klubů je zajištění příjmů prostřednictvím sponzorských darů a příjmů z reklam. Dále 

jsou sponzorské dary zprostředkovány jak v podobě finanční podpory, tak i formou 

poskytování produktů a služeb zainteresované instituce. Kdyby se v nadcházejícím 

období organizaci nepodařilo získat nové zdroje finančních příjmů, bude nucena zvýšit 

nominální hodnotu oddílových (členských) příspěvků, čímž by ztratila jednu ze svých 

předností oproti svému hlavnímu konkurentovi (viz tab. 11).  

Oddíl by se při alokaci těchto sponzorských subjektů měl změřit přednostně na lokální 

instituce, jejichž produkty a služby by mohli využívat současní zákazníci oddílu, nebo 

návštěvníci Městského bazénu.  Příklady těchto institucí: 

  

                                                           
29 Zákon č. 115/2001 Sb.. o podpoře sportu § 1 
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Tabulka 13 Potencionální zdroje příjmů v oblasti soukromého sektoru 

Odvětví Název  Adresa 

Sportovní potřeby Jechová Lada 
Boleslavská třída 424, 28802 

Nymburk 

 
Cyklón 23 - prodej a oprava 

jízdních kol 
Inspektorská 392, 28802 Nymburk 

Elekronické 
spotřebiče 

Elektro Kutílek 
Boleslavská třída 132, 28802 

Nymburk 

 
Elektro Skuhrovec, s.r.o 

Palackého třída 119, 28802 
Nymburk 

 
Elektro Doleček 

Boleslavská třída 467, 28802 
Nymburk 

Instalatérské 
potřeby 

Instalatérské potřeby - Hampl 
Miloš 

Maršála Koněva 1069, 28802 
Nymburk 

Stavebniny Peťura Stavebniny, s.r.o Jičínská 573, 28802 Nymburk 

 
Stavebniny Špára, s.r.o 

Maršála Koněva 1057, 28802 
Nymburk 

Pekárny Pekařství Kopecký, s.r.o 
Petra Bezruče 1319, 28802 

Nymburk 

Řeznictví 
Procházka Ondřej Maso - Uzeniny, 

spol. 

Drahelická 2265, 28802 Nymburk 

 
Řeznictví-uzenářství  Řehák Boleslavská tř. 176, 28802 Nymburk 

Ostatní Pivovar Nymburk, spo. s r.o. Pražská 581/22, 28802 Nymburk 

zdroj: vlastní 

4.6.3 Zajištění dvou sponzorů, jejichž předmětem sponzoringu není přímá 

finanční podpora a to v časovém horizontu 2 let. 

Častou chybou při hledání sponzora, je omezený pohled sportovních organizací, které 

ve sponzorské podpoře vidí pouze zdroj příjmů. Pomocí využívání služeb, nebo 

produktů zainteresované společnosti může docházet ke snížení nákladů. Typickým 

příkladem je využívání tiskařských služeb, dopravních služeb a kancelářských potřeb. 

V těchto oblastech by mohl oddíl začít s hledáním svého obchodního partnera.  

4.6.4 Zajištění pěti sponzorů, jejichž předmětem sponzoringu je přímá finanční 

podpora a to v časovém horizontu 2 let. 

Oddíl může své potencionální obchodní partnery prezentovat prostřednictvím 

internetových stránek, reklam na sportovních oděvech, reklam v prostorách bazénu, 

transparentů a panelů vyskytujících se v plaveckém areálu po dobu konání domácích 

závodů. Oddíl může vyhledávat sponzory na jeho celkovou činnost, na jednotlivé akce, 
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na podporu jednotlivých sportovců. V rámci působení oddílu bych se nebál oslovovat 

přednostně větší společnosti, jejichž pole působení zahrnuje také okolí města 

Nymburka. 

Při hledání nového sponzora je nutné vycházet ze znalosti místního prostředí tak, 

aby poskytovaná reklama plaveckým oddílem sponzorovi přinesla užitek 

i z potencionálních nových zákazníků plaveckého oddílu. Pokud se podaří plaveckému 

oddílu přinést sponzorovi tento užitek, může dojít k dlouhodobému sponzorskému 

kontraktu a tím se podaří plaveckému oddílu zvýšit příjmy z dlouhodobého hlediska. 

4.7 Aktivní spolupráce s osobou zainteresovanou v oblasti 

sportovního managementu 

Počet studentů zainteresovaných v oblasti sportovního managementu se stále zvyšuje, 

stejně tak přibývá i absolventů sportovně zaměřených fakult. Studenti i absolventi 

vyhledávají praxi, aby nabyli vědomostí a zkušeností získaných z mimo fakultního 

prostředí. Navíc tito studenti si jsou vědomi faktu, že pokud jejich působení 

v organizaci, bude mít na její činnost dostatečně příznivý vliv, tak se to může pozitivně 

odrazit i v jejich životopise. Zainteresovaná osoba by mohla v organizaci působit v roli 

konzultanta a po dostatečném získání důvěry by mohla zaujmout pozici na řídících 

funkcích organizace. V první řadě by se tito pracovníci mohli zabývat získáním nových 

zdrojů finanční podpory, dále by mohli organizačně zajišťovat realizaci sportovních 

soustředění, táborů, domácích závodů a postupně převzít a i další povinnosti, na které 

většinou současnému vedení nezbývá energie, ani čas. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo na základě poskytnutých informací učinit návrhy pro zefektivnění 

hospodaření cílené plavecké neziskové organizace TJ Lokomotivy Nymburk, jež byla 

předmětem mé studie. 

Sportovní neziskové organizace nemají v současné době závidění hodnou pozici. Sport 

není podporován státem v dostatečné míře, jako tomu bylo před rokem 1989. Stát sice 

prostřednictvím daňových úlev a případných dotací z krajských a obecních rozpočtů 

tyto instituce podporuje, ale tato podpora nedokáže úplně zabezpečit finančně činnost 

sportovních neziskových organizací.  

Pro zabezpečení činnosti sportovních neziskových organizací je proto nutné rozšířit 

pole jejich působnosti při získávání finančních prostředků také do soukromého sektoru, 

který je řízen tržní nabídkou a poptávkou. Často tak o existenci jednotlivých 

neziskových sportovních organizací rozhodují faktory jako atraktivita jejich značky, 

nebo jejich orientace v rámci daného trhu. 

Prostřednictvím rozhovorů s představiteli výkonného výboru oddílu, průzkumem 

interních dat a aplikováním příslušných metod pro analýzu vnějšího prostředí jsem 

identifikoval, že by oddíl měl v současné době zaměřit svou pozornost především 

na získávání nových zdrojů finančních příjmů ze soukromého sektoru – přímý, nebo 

nepřímý sponzoring plaveckého oddílu pokud možno založený na dlouhodobém 

kontraktu. Dále jsem pak naznačil, kde se skrývají možnosti potencionálních příjmů, 

v rámci činnosti organizace – zkvalitnění pořádání domácích závodů, rozšíření členské 

základny družstva 5 v průběhu nadcházejících let. Veškerá činnost plaveckého oddílu 

by měla být zkvalitněna v oblasti propagace (webové stránky, informace v tisku atd.) 

a podpořena získáním nových dobrovolných činovníků z řad bývalých plavců oddílu či 

spoluprací s osobou se znalostí sportovního managementu. 

Výstupy této práce byly prezentovány členům výkonného výboru organizace a 

na základě jejich reakce věřím, že závěry plynoucí z této studie budou pro tuto 

organizaci přínosem.  
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