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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením fotbalového klubu TJ Start Brno 

prostřednictvím analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, 

SWOT  analýza,  model pěti konkurenčních sil a analýza „7S“. Teoretická část 

vystihuje podstatu jednotlivých analýz, které jsou následně aplikovány v praktické části 

bakalářské práce. Na základě zjištěných údajů následně podávám návrhy řešení a jejich 

přínosy, které vyplynuly z provedených analýz. 

Abstract 

This diploma thesis deals with the assessment of the situation of football club TJ Start 

Brno through analysis of internal and external environment, including SLEPTE anylisis, 

SWOT analysis, Porter´s five forces model and „7S“ analysis. The theoretical part 

describes essence of the individual analyses that are  applied in the partical part of this 

thesis. Based on the results I introduce several proposals of solutions with thein impacts 

as they were shown in analysis. 
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ÚVOD 

V dnešní době roste význam sportu a tělovýchovy. Jedná se o mezioborový problém. 

Vyskytují se zde znalosti ekonomické s poţadavky na provoz sportovního areálu. Státní 

politika v ČR tento segment nepodporuje, avšak v zahraničí je podpora veliká. V dnešní 

době se jedná především o mládeţ, která přestává pomalu sportovat, dochází tak 

ke   sníţení fyzické zdatnosti a začíná se mluvit o tzv. civilizačních chorobách. 

Téma mé diplomové práce je Analýza fotbalového sportovního klubu TJ Start Brno. Jak 

jiţ název napovídá, klub sídlí ve velmi pěkné oblasti v Brně Lesná. Klub má 

dlouholetou tradici. Tento klub byl zaloţen jako jeden z prvních v Brně. Dlouho se 

potýkal s dvěma velikými problémy,  jako byla absence travnatého povrchu a absence 

mládeţe. Před rokem se však vybudoval travnatý povrch a celkové nové zázemí pro 

hráče a veřejnost se dostalo na jedno z těch nejlepších v Brně. Jelikoţ poblíţ areálu není 

přírodní zdroj vody, vznikl klubu nemalý problém v podobě financování vody pro 

údrţbu travnatého povrchu. 

Jelikoţ mám dlouholeté zkušenosti jako hráč, ale také jako trenér a rozhodčí tak bych 

rád zuţitkoval tyto dlouholeté zkušenosti ve své diplomové práci. 

Mezi pár moţností, jak se bránit nedostatku peněz ve sportu pro kluby či organizace je 

důkladná analýza všech procesů, které se mohou v klubu nebo organizaci, které se 

zabývají sportovní aktivitou, vyskytovat. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl v rámci své diplomové práce analyzovat a na základě 

získaných poznatků pokusit o zlepšení procesů ve fotbalovém klubu TJ Start Brno, 

který se řadí mezi malé amatérské kluby, avšak kluby s dlouholetou tradicí v Brně.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

Cílem této práce je prostřednictvím vhodných analytických metod provést analýzu 

fotbalového klubu TJ Start Brno. Na základě zjištěných výsledků provedených analýz 

budou formulovány doporučení a návrhy opatření, umoţňující zlepšení zjištěného stavu. 

Pouţité analýzy jsou následující: 

 SLEPTE analýza, jeţ se zabývá vnějším prostředím firmy. 

 Porterova analýza, analyzující konkurenční prostředí firmy 

 SWOT analýza, odhalující silné a slabé stránky klubu, tak i moţné příleţitosti 

a hrozby, které se mohou naskytnout 

 Analýza „7S“ McKensieho 

 

Diplomová práce by měla zajistit lepší informovanost vedení klubu, kde se nacházejí 

slabá a silná místa, načeţ by se jimi vedení mohlo inspirovat a zkusit některou 

z uvedených zkusit aplikovat do praxe. Tato práce se bude zaobírat analýzou od sezony 

2012/2013 aţ po současnost, navrhnout příslušné návrhy na zlepšení, aby tento klub 

neměl problém v otázkách financování a budoucího rozvoje klubu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 Podstata a klasifikace systému tělesné kultury a zapojení sportu 

2.1.1 Základní definice a subsystémy 

Tělesná výchova – je realizována v průběhu pedagogického procesu, ve kterém je 

pouţívána jako ústřední nástroj tělesného cvičení., které slouţí k univerzálnímu 

zlepšování člověka a k rozkvětu jeho osobnosti. 

Sport – jedná se o fyzickou činnost, jejíţ součástí je volný čas spolu s ţivotním stylem. 

Můţe být prováděna i ve vrcholové podobě jako profese. Zastává funkce relaxační 

a zdravotní, začleňuje okamţiky soupeření, výkonu, usměrňované ventilace útočnosti, 

příslušnosti k dané skupině. Sport je také příznačný jako lokomoční činnost soutěţní 

povahy, která se uskutečňuje na základě specifických pravidel. Rozděluje se na 

relaxační, výkonnostní a vrcholovou podobu. Mnoţství světově respektovaných sportů 

čítá v dnešní kolem 150. Primární dělení: sport kolektivní a individuální. 

Tělovýchovné zařízení – jedná se o prostředí, které je vytvořené uměle a díky kterému 

můţeme sportovat a absolvovat tělesnou přípravu. Spadají sem zejména stadiony, 

tělocvičny, plavecké bazény, hřiště, aj. 

Sportovní svaz – soustřeďuje oddíly jednotlivých tělovýchovných jednot stejného druhu 

téhoţ sportu a klade důraz na organizační propojení se světovými organizacemi. 

Tělovýchovné hnutí – jedná se o soustavu, která zabezpečuje rozkvět jednotlivých 

forem týkajících se tělesné kultury. 

Tělovýchovná jednota – (také sportovní klub či tělocvičná jednota)je primární součástí 

vyšší tělovýchovné organizace, která uskutečňuje její primární působení (8). 

2.1.2 Ekonomické aspekty tělesné kultury 

Po skončení revoluce došlo ke změnám ve struktuře financování sportu, finanční 

podporu sportovním organizacím od státu, či dotace od organizací provozujících sázky 

vzali pod svou záštitu podnikatelské subjekty a sponzoři. Sport se začal stávat čím dál 

tím více komercializovanějším (4). 
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Ekonomická důleţitost v soustavě tělesné kultury je dokazována četnými způsoby. 

Nějaké oblasti, které skutečně působí a mají vliv na národní hospodářství té a té země, 

se dají dokumentovat na ukázkách účasti sportu na HDP, posloupnost sportu, 

zaměstnaností, jeţ zapříčiňuje, četnost sportovních organizací, četnost činných 

organizací, útrata domácností na produkty a sluţby týkajících se sportu, útrata státního 

rozpočtu pro poţadavky veškeré soustavy tělesné kultury (8). 

2.1.3 Postoje tělesné kultury k sektorům národního hospodářství 

Celkový národohospodářský nebo také odborový model, jehoţ úkolem je zachytit 

spojitosti faktických poměrů produktů soustavy tělesné kultury a jejich vzájemnou 

působnost na význam národního hospodářství, není prozatím v České republice k mání. 

Důleţité je, ţe uspořádání tělesné kultury a její tři subsystémy, produkované působení 

a aktivity, navzájem mají vliv na jednotlivá odvětví národního hospodářství a poté na 

rozvoj regionů, protoţe produkují určité kvantum ustálených pracovních moţností. Sem 

patří: 

- výrobce sportovního vybavení 

- výrobce speciálních sportovních zařízení 

- prodejci a distributoři sportovního vybavení 

- provozovatelé sportovních zařízení 

- provozovatelé a organizátoři závodů a sportovních akcí 

- ostatní obsluţné činností, např. občerstvení, suvenýry, atd. 

- provozovatelé zařízení pro pohybovou rekreaci (cestovní ruch) aj. 

- činnost sdělovacích prostředků, propagace (8) 

2.1.4 Tělesná kultura a sport ve veřejném sektoru 

Sport a tělesná kultura jsou v České republice podstatným způsobem podporovány a to 

v rámci veřejného sektoru z veřejných rozpočtů. Ten je upřesněn v šesti blocích odvětví, 

které zabezpečují následující skupiny aktivit: 

- blok společných potřeb (veřejná správa, policie, justice a armáda) 

- blok odvětví rozvoje člověka (školství, tělesná kultura, zdravotnictví, sociální 

sluţby) 

- blok odvětví poznání a informací (tj. věda a výzkum, informace a informační 

technologie vč. masmédií) 
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- blok odvětví technické infrastruktury (doprava, spoje, energetika, vodní 

a odpadové hospodářství, komunální sluţby atp.) 

- blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů (bydlení, 

zemědělství, lesnictví, rybolov) 

- blok existenčních jistot (zaměstnanost, sociální zabezpečení, ţivotní prostředí) 

Profil některých působení v tělesné kultuře zapříčiňuje fakt, ţe peněţní prostředky 

nabírají směr z veřejných rozpočtů do institucí, kterými jsou vyuţívání, jelikoţ se jedná 

o statky a sluţby produkované trhem, nebo jsou produkované v omezené míře trhem. 

Poněvadţ v tělesné kultuře existují vedle sebe obě podoby financování činnosti 

a rozkvětu, jsou činnosti tělesné kultury uskutečňovány ziskovým, avšak i neziskovým 

sektorem. Procento ziskového sektoru je co do mnoţství subjektů, realizující sportovní 

činnosti, menší, avšak stoupá jeho ekonomická důleţitost. Komercionalizace sportu 

tomuto trendu podstatně napomáhá. Přístup ziskové a neziskové skupiny, která působí 

v tělesné kultuře, nazýváme komplementární; navzájem se komplementují a navzájem 

se podmiňují (8). 

2.1.5 Subjekty soukromého sektorů v tělesné kultuře 

Plody tělesné kultury jsou ve značném rozsahu zabezpečovány díky subjektům 

v soukromém sektoru. Jedinou výjimkou v této oblasti je tělesná výchova, kterou 

zajišťuje veřejný sektor. Prakticky výsadní postavení veřejného sektoru zasahuje 

menšinové zastoupení tělesné výchovy a sportu na soukromých školách. Subjekty 

soukromého sektoru jsou v tělesné kultuře označovány jako ziskové a neziskové (viz 

obrázek č. 1(8). 

 

Obrázek 1: Zajištění produktů a sluţeb prostřednictvím soukromého sektoru 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 8, s. 23) 
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2.2 Dobrovolnictví ve sportovním odvětví 

Na dobrovolnické práci záleţí ţivot mnoha amatérských sportovních klubů. Je to základ 

zejména pro takové sportovní kluby, kde není dostatek finančních prostředků a kde si 

kluby nemohou dovolit platit a zaměstnávat profesionála. Největší výhodou toho 

modelu je, ţe kluby mohou dosáhnout ekonomické úspory. To je zajisté velká výhoda. 

Tento model má však i své negativní stránky ve sportovních klubech a to zejména, ţe 

v klubech tito dobrovolníci obsazují téměř všechny pozice pro zajištění fungování 

klubu. 

Dobrovolník je tedy v obecné rovině osoba, která vstupuje a působí v klubu zcela 

dobrovolně a s vědomím, ţe nemá nárok na finanční odměnu a v mnoha případech do 

klubu investuje ze svého nějaké prostředky. 

Dobrovolník je člověk, který poskytuje svůj volný čas bez jakéhokoliv nároku na 

finanční odměnu, dává klubu či organizaci svoji energii, dovednosti a vědomosti 

v blaho ostatních lidí v klubu. Sportovní kluby, které sídlí na území České republiky, 

jsou bez okolků závislé na práci dobrovolníků. Bez těchto lidí by se sluţby a aktivity 

klubů ve sportu mohly stát nepřiměřeně drahými a tudíţ pro značnou část obyvatelstva 

nedostupnými. Dobrovolník do klubu přináší i značné problémy a náklady, které jsou 

dodatečné. Hrozí zde časté odchody a příchody dobrovolníků a to vede ke zvýšení 

investic na zaškolení takového člověka. Zprvu se jedná především o moţnost, ţe 

dobrovolník udělá nějakou škodu zapříčiněnou svou neodborností. 

Mnoţství dobrovolníků u nás je stále vysoké, jejich věk však neustále stoupá a pro 

kluby je v dnešním chaotickém světě stále více a více sloţitější sehnat mladé zástupce 

z řad dobrovolníků k zajištění správnému fungování klubu a správnému zajištění všech 

potřebných funkcí pro provoz klubu. Z toho vyplývá, ţe by se v dnešní době měl kaţdý 

klub pečlivě zaobírat potřebami dobrovolníků (12). 

2.2.1 Vzor managementu dobrovolníků 

Tento model je rozdělen do šesti fází. Celkový model popisuje celý cyklus pro získání 

dobrovolníků. Začíná od prvotního získání dobrovolníka pro konkrétní klub a moţný 

proces výběru. Po výběru následuje seznámení s klubem jako takovým. Poté následuje 

seznámení dobrovolníka s klubem a vzdělání či rozvoj. Poslední a zároveň 

nejdůleţitější částí je udrţení, popřípadě nahrazení dobrovolníka. 
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Jednotlivé cykly získávání dobrovolníků: 

Získávání: 

V této fázi je hlavní prioritou přivést nové dobrovolníky do klubu. Je nezbytnou 

součástí představit klub a navodit pocit, ţe stojí za to se stát součástí klubu. 

Výběr: 

Jakýkoliv klub by si přál mít moţnost výběru z několika dobrovolníků na kaţdou 

obsazovanou pozici. Kritéria pro výběr takové dobrovolníka tudíţ nemohou být vysoká. 

Je však vhodné mít připravený předem daný program pro výběr dobrovolníka, který 

nám zajistí, ţe na volnou pozici vybereme vhodného kandidáta. 

Seznámení s klubem: 

Nejvhodnějším prostředkem pro seznámení nového dobrovolníka s klubem je 

představení ho novým kolegům a zajistit prohlídku zázemí klubu. Čím lépe seznámíme 

spolupracovníka s klubem, tím budeme mít menší snaţení v dalším postupu spolupráce. 

Po prohlídce zázemí je nutné sdělit vše potřebné o pravidlech a řádech klubu s přesným 

popsáním pracovní pozice a finančního průběhu. 

Vzdělávání: 

Je nezbytným prvkem pro starání se o dobrovolníky a pomáhá jim v jejich dalším 

rozvoji. Díky vzdělávání se dobrovolník stává sebejistým a cítí se na své pozici 

přínosným pro klub. To zapříčiňuje pozitiva jak pro klub, tak i pro samotného 

dobrovolníka. Je zde několik postojů ke kvalitnímu vzdělávání dobrovolníků. Uvolněné 

místo můţe být svěřeno předcházejícím členem, který má s pozicí dostatečné 

zkušenosti, nebo je moţné pouţít školitele s adekvátními zkušenostmi, avšak například 

z jiné organizace. Během roku je moţné informovat dobrovolníky o moţnosti vyuţití 

vzdělávacích institucí. Je zde mnoho kurzů a přednášek, které mohou být pro 

dobrovolníka vhodné při jeho práci v klubu. 
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Ocenění dobrovolníků: 

Dobrovolník si je vědom jak ho klub a zaměstnanci vnímají. Příleţitostmi, jak 

dobrovolníka ocenit, se budu zaobírat v návrhové části (11). 

2.2.2 Pozitivní a negativní stránky dobrovolnictví: 

Hlavní pozitiva jsou především v ekonomické sféře: 

- Jedná se o levnou pracovní sílu – klub dosáhne výkonu od dobrovolníka, za 

kterého nemusí zaplatit. 

- Nové smýšlení a obraz – dobrovolníci mají zkušenosti z předešlých zaměstnání 

nebo z předešlých působení v jiných klubech. Mohou tudíţ přinést do klubu 

nové smýšlení nebo jiný pohled na práci v klubu. 

- Zpětné zhodnocení – komunikace s dobrovolníky poskytuje závaţné pohledy na 

práci v organizaci 

- V reklamě – dobře odvedená práce dobrovolníka můţe mít v budoucnu pozitivní 

vliv na propagaci reklamy. Týká se to především lidí, kteří se pohybují v dané 

lokalitě (sportovci, rodiče dětí, fanoušci klubu). Pro kluby je zajímavé, ţe 

především mladí dobrovolníci, kteří ještě studují, se mohou dostat na zajímavé 

pozice do firem, které pak mohou s klubem spolupracovat. 

Hlavní negativa jsou především: 

- Velký koloběh dobrovolníků, který přináší moţné vyšší náklady na platbu 

trenérských licencí, doškolování dobrovolníků, atd. 

- Menší postih dobrovolníků při nahrazování za způsobené škody. 

- Vynášení dat ven z klubu. 

- Zneuţívání funkce – dobrovolníci si mohou často mylně myslet, ţe je nejde 

nahradit, coţ můţe mít za následek neblahého ovlivňování okolí, coţ můţe 

mít za důsledek konflikty v klubu. 

Práce s dobrovolníky v klubu znamená moţná pozitiva i negativa. Špatný přístup 

k dobrovolníkům způsobuje jejich nechuť k práci a ztrácejí motivaci. V dnešní době by 

bez dobrovolníků nemohli působit a fungovat amatérské kluby, ale ani některé 

profesionální (12). 
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2.3 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza je pouţívána jako nástroj, pomocí kterého můţeme analyzovat faktory 

vnějšího prostředí podniku (tzv. makroprostředí), které by mohly klasifikovanému 

podniku nabídnout další příleţitosti, nebo ho ohrozit. Předností této analýzy je aplikace, 

která se pouţívá na kterýkoliv druh podniku (10). 

SLEPTE analýza, nezmapovává pouze nynější stav podniku, ale umoţňuje kladení 

otázek, jakým způsobem  bude prostředí nadále dělat pokroky a jaké obměny můţeme 

očekávat a předpokládat. V podstatě podnik bezprostředně nemá moţnost aktivního 

ovlivňování stavu tohoto okolí, můţe však na ně aktivně reagovat svým rozhodováním, 

nachystat se na určité jiné moţnosti a tím obměnit nebo ovlivnit cestu vývoje (13). 

Smyslem této analýzy je znát odpověď na tři základní otázky: 

- Které vnější faktory mají vliv na organizaci? 

- Jaké jsou moţné účinky těchto faktorů? 

- Které z nich nás budou v blízké budoucnosti nejvíce zajímat? 

Prvním předchůdcem SLEPTE analýzy, byla ETPS analýza, která byla vytvořena 

Francisem J. Aquilarem v 60. letech, ve které byly zařazené ekonomické, 

technologické, sociální a politické faktory. Zakrátko byla vytvořena STEP analýza, coţ 

byl reorganizovaný model a autorem této analýzy byl Arnold Brown. Poté byl k tomuto 

modelu přidán ještě ekologický faktor, na jehoţ základě vznikla, SLEPTE analýza. 

V 80. letech byl přidán poslední prvek, jednalo se o legislativní faktor. Ten byl zprvu 

zahrnutý v politickém faktoru. Získal ale na důleţitosti, to vedlo k jeho izolovanosti. 

Doplněním zbývajícího faktoru vznikla, SLEPTE analýza, častokrát uveřejňovaná i jako 

PESTLE nebo STEPLE analýza (5). 

Akronym „SLEPTE“, původně se jedná o první písmena anglických slov, znamenající 

názvy šesti okruhů organizace, jeţ by tato organizace měla brát na zřetel.  

Jedná se o tyto faktory: 

 Social aspect – sociální faktory. 

 Legal aspekt – legislativní faktory. 

 Economic aspekt – ekonomické faktory. 

 Political aspekt – politické faktory. 
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 Technological aspekt – technologické faktory. 

 Environmental aspekt – ekologické faktory (7). 

 

 

 

 

Obrázek 2: SLEPTE analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.3.1 Sociální faktory 

Mohou se rozlišovat na faktory trhu práce, dostupnosti pracovní síly, demografické 

a kulturní (5). 

Demografické faktory - díky nim je obyvatelstvo charakterizováno jako celek. 

Monitoruje mnoho statistických veličin, např. hustota osídlení, počet obyvatel, pohlaví, 

věk, atd. Statistický pohled je důleţitý pro vyuţití těchto dat, je však i důleţité 

zkoumání vývoje. Tyto dva pohledy jsou důleţité pro stanovení prognóz (2). 

Makroekonomické charakteristiky trhu práce se zaobírají především rozdělením 

příjmů, mírou zaměstnanosti i nezaměstnanosti. 

Dostupnost pracovní síly se zaobírá zejména na potencionální zaměstnance, jejich 

dostupnost, jejich poţadované dovednosti a schopnosti, přítomností vzdělávacích 

institucí poskytujících potřebné vzdělání nebo na rozmanitost pracovní síly (6). 

Personální řízení má úkoly i v sociální oblasti, především naplňování osobních cílů 

zaměstnanců, vytváření spokojenosti s obsahem práce, pracovním místem, pracovním 

prostředím a vnitřním klimatem v organizaci, vytváření pocitu identifikace zaměstnance 

s organizací, zabezpečování sociální jistoty zaměstnanců aj. (14). 

Kulturní faktory označují kulturu jako soubor idejí, hodnot a postojů specifické 

skupiny lidí, které se předávají odjakţiva z generace na generaci. Z ohledu analýzy jsou 
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prozkoumány kulturní faktory, ovlivňující vystupování a chování spotřebitelů na 

trhu a  jejich obměny v čase. Zde se pak rozlišují primární stanoviska a hodnoty 

lidí a sekundární, podléhající obměnám a člověk si je potom vytváří sám. Sekundární 

postoje jsou často ovlivnitelné, zato primární, které má jedinec od rodiny, jen těţko (2). 

2.3.2 Legislativní faktory 

Tyto faktory jsou v některých publikacích nazývané také jako právní faktory, jelikoţ 

ovlivňují z právního hlediska podnikatelské prostředí. Kaţdá firma musí vědět právní 

úpravu toho státu, ve kterém se nachází, protoţe chod ekonomiky jsou upravovány 

normami, které se nesmí porušit. Patří sem zákony, mezinárodní smlouvy, nařízení 

vlády a vyhlášky, které jsou zaměřeny na úpravu právních předpisů v oblasti 

občanského práva, obchodního práva, zdanění právnických a fyzických osob, 

pracovního práva, účetnictví, autorského práva (13). 

V České republice chrání zájmy spotřebitelů Sdruţení spotřebitelů ČR. Takové instituce 

zveřejňují výsledky testů, zabývajících se srovnáváním podstatných parametrů výrobků 

z různých firem. Jestliţe jsou testy nestranné, mohou tak ve velké míře poškodit toho, 

kdo vyrábí nekvalitní výrobky. Kdyţ má firma potvrzenou vysokou kvalitu výrobku, 

můţe být tato firma velice silně konkurenčně zvýhodněna (2). 

2.3.3 Ekonomické faktory 

Tyto faktory mají vliv na kupní sílu spotřebitelů a na jejich výdajovou strukturu. 

Celková kupní síla je závislá na činitelích, které jsou například úroveň cen, skutečné 

příjmy obyvatelstva, výše úvěrů výše úspor (2). 

Do ekonomických faktorů můţeme zařadit např.: 

Základní hodnocení makroekonomické situace - zde můţeme uvést úrokovou míru, 

míru inflace, přebytek nebo obchodní deficit, přebytek nebo rozpočtový deficit, výše 

HDP na jednoho obyvatele, výše HDP, měnová stabilita, atd. 

Přístup k finančním zdrojům - zde můţeme uvést např. bankovní systém, 

dostupnost a formy úvěrů, náklady na místní půjčky, apod. 

Daňové faktory - zde můţeme uvést vývoj daňových sazeb, výši daňových sazeb, cla 

a daňová zatíţení (6). 
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2.3.4 Politické faktory 

Do politických faktorů můţeme zařadit například, kam patří forma a stabilita vlády, 

hodnocení politické stability, existence a vliv politických osobností, klíčové 

orgány a úřady, politická strana, která vládne atp. Dále sem můţeme zařadit politický 

postoj, spadá sem postoj vůči zahraničním a privátním investicím, postoj vůči 

privátnímu sektoru a vztah ke státnímu průmyslu. Musíme brát v úvahu, ţe za politické 

faktory můţeme povaţovat politický vliv stran či klasifikace venkovních vztahů, kde 

hrozí zahraniční konflikty, nestabilita v regionu (6). 

2.3.5 Technologické faktory 

Tyto faktory tvoří jednu z hlavních částí marketingového prostředí. Jestliţe chce 

firma i nadále udrţet tempo se svými rivaly, musí stále vynakládat velké prostředky na 

vývoj a výzkum (2). 

Mezi nástroje na výzkum můţeme řadit např. podporu vlády ve výzkumné oblasti, nové 

objevy a vynálezy, výši výdajů na výzkum (6). 

K těmto nástrojům se taktéţ připojuje tempo technických a technologických změn, které 

se pořád zrychluje. Můţeme tedy usuzovat, ţe výrobky s větší uţitnou hodnotou jsou 

pro spotřebitele důleţitější, neţ jsou třeba výrobky s větší technickou hodnotou, ale 

které nemají tak vysokou zmiňovanou uţitnou hodnotu. Stát zasahuje také nemalou 

měrou do technologického vývoje, který by se však dal zařadit spíše do politického 

faktoru. Působí hlavně tam, kde by se případné nekontrolování nových výrobků mohlo 

zapříčinit poškození zdraví spotřebitele a kde by se mohly vyskytnout například 

neţádoucí dopady na ekologii. Jestli se výrobek nachází v tomto stádiu, můţe to 

zapříčinit moţné zpomalení se zaváděním výrobku na trh. A i kdyţ můţe být finální 

výsledek na konci pozitivní, dává to určitou moţnost pro úspěch rivalům na trhu uspět 

s vlastním výrobkem (2). 

2.3.6 Ekologické faktory 

Tyto faktory neřadíme mezi hlavní faktory, neznamená to však, ţe jsou slabší. V době, 

ve které se nacházíme, se člověk těchto faktorů snaţí vyuţít, ale postup chování se 

k tomuto faktoru je spíše ničivý, neţ aby se utvářel jeho trvale udrţitelný rozkvět. Patří 

sem všechny přírodní zdroje vstupující do výrobního procesu (2). 
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Do přírodních zdrojů řadíme například klimatické a přírodní vlivy, globální hrozby 

(úbytek ozonové vrstvy, globální oteplení, čerpání neobnovitelných zdrojů energie) 

nebo legislativní omezení, která jsou spojená s ochranou ţivotního prostředí (6). 

2.4 Porterův model 

Porterův model má za úkol analyzovat konkurenční síly, které působí v daném odvětví. 

Jakýkoliv začínající podnik vstupující na trh s cílem dosáhnout úspěchu, by měl mít 

zájem se touto analýzou zaobírat, protoţe díky této analýze můţe odhalit přitaţlivost 

odvětví a podstatné faktory, ovlivňující jeho celkovou ziskovost. Záměrem je tudíţ určit 

obchodní strategii, která bude schopna odolávat konkurenčním silám, zareagovat na ně 

a zvrátit jejich vliv na svou stranu. 

Porterův model je všeobecný nástroj, jehoţ je moţné uplatnit pro všechna odvětví. 

V odlišných odvětvích však můţe být váha jednotlivých konkurenčních sil odlišná. 

Díky tomu je nezbytné dát nezbytný význam faktorům, které jsou zásadní v daném 

oboru (13). 

Porter v roce 1985 stanovil předpoklad ziskovosti odvětví, které závisí na pěti 

faktorech: 

- hrozba vstupu nových konkurentů 

- rivalita mezi stávajícími podniky 

- vyjednávací síla dodavatelů 

- vyjednávací síla odběratelů 

- hrozby substitučních výrobků (5) 
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Obrázek 3:Porterův pětifaktorový model (Zdroj: Vlastní zpracování dle 6, s. 191) 

 

Porterův model pěti sil byl rozšířen v polovině 90. let předešlého století. Pánové 

Brandenburger a Nalebuff doplnili ve své práci šestý faktor – complementors. Šestý 

faktor vymyslel Andrev Grove a někdo ji popisuje jako veřejnost či vládu (5). 

2.4.1 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Za předpokladu, ţe je trh v existujícím odvětví profitabilní a poptávka přesahuje 

nabídku, pak můţe dojít ke zrodu nových firem, které mají tendenci k získání určité 

části trhu jen pro sebe. Díky tomu se vytváří konkurenční prostředí a jakákoliv firma, 

která má vstoupit do odvětví, tvoří potencionální nebezpečí pro stávající firmy. Velikost 

nebezpečí vstupu nových do příslušného odvětví záleţí na dvou faktorech: 

- Vstupní bariéry – jedná se o mnoho faktorů, bránících se podniku prosadit v tom 

či onom odvětví. Patří sem například věrnost zákazníků a znalost značky, 

legislativní opatření, kapitálovou náročnost, technologie, úspory z rozsahu apod. 

- Avizované reakce ostatních konkurentů – stávající konkurenti mohou 

protestovat proti vstupu dalších konkurentů na trh různými způsoby. Mohou 
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krátkodobě sníţit ceny, přidat na síle v reklamních aktivitách, nebo přijít se 

zdokonalením produktů apod. Jejich záměrem je zkomplikovat vstup dalších 

konkurentů na trh a udrţet si tak své dosavadní postavení (13). 

2.4.2 Rivalita mezi stávajícími podniky 

Rivality mezi podniky je nejintenzivnější tehdy, kdyţ je na trhu velké kvantum firem, 

nabízejících shodné výrobky nebo sluţby. Firmy poté vedou válku mezi sebou o ceny, 

které sniţují jejich potencionální výnosy. Avšak je-li tato síla rivalů slabá. Mohou si 

firmy navyšovat ceny a tudíţ získat větší zisk (1).  

Faktory ovlivňující míru rivality jsou především velikost a počet rivalů, míra nárůstu trhu 

(pohotově rostoucí trhy mají menší rivalitu), značné fixní náklady (firmy se značnými 

náklady mají velkou rivalitu v období, v němţ dochází k úbytku poptávky), rozdílnost 

produktů (malá rozdílnost produktů vede ke zvýšení konkurenčního boje (13). 

2.4.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Tato síla reprezentuje nebezpečí tehdy, kdyţ si obchodní podmínky můţou diktovat 

podnikatelé. Do těchto podmínek spadá sníţení kvality produktů, nebo 

rozhodování o jejich kvalitě, zvýšení ceny. Výsledkem narůstání této síly je poté 

sniţování zisku společností. 

Vyjednávací síla dodavatelů získává na síle tehdy: 

- existence nízkého počtu dodavatelů, 

- málo substitutů či jedinečnost poptávaného produktu, 

- nákladná změna dodavatele (1). 

Nejlepší záštitou proti této síle je zlepšování vztahů s dodavateli (5). 

2.4.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Tato síla můţe být hrozbou, jestliţe si odběratelé sami diktují obchodní podmínky. 

Nejčastěji si podnikatelé říkají o sníţení ceny, lepší servis, čí sníţení ceny. To má za 

následek opětovné sníţení zisků v podniku (3). 

Vyjednávací síla odběratelů získává na síle, kdyţ je: 

- nízký počet významných kupujících, kteří nakupují ve velkém objemu 

- standardizované produkty 
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- nízké náklady odběratelů na změnu dodavatele (1). 

2.4.5 Hrozba substitutů 

Uvedená hrozba poukazuje na riziko, ţe produkt od konkurence si zákazník vybere 

radši neţ ten náš. Riziko stoupá za předpokladu, ţe je čím dál tím více substitučních 

výrobků. To má za následek opětovnou cenovou válku mezi konkurenty. Mezi faktory 

ovlivňující výši rizika můţeme zařadit vrchol cen substitutů, jejich odlišnost a náklady 

kupujících na přechod k dalším substitutům. Moţné nebezpečí substitučních výrobků je 

důleţitější tehdy, kdyţ je cena substitutů niţší, kdyţ je jejich kvalita vyšší a kdyţ jsou 

náklady určené na přechod zákazníků k dalším substitutům niţší (1). 

2.5 Analýza „7S“ 

Na firmu je moţné nahlíţet jako na mnoţinu 7 faktorů, které se navzájem ovlivňují a 

rozhodují o tom, jak bude firemní strategie uskutečněna. Základní sloţky vnitřního 

prostředí firmy tvoří faktory známé pod pojmem „7S“ firmy McKinsey. Jednotlivé 

faktory jsou v anglickém jazyce definovány tak, aby začínaly písmenem „S“ a jsou to 

strategie, struktura, systémy řízení, spolupracovníci, styl, schopnosti a sdílené hodnoty. 

Jedním z cílů této analýzy je odhalení rozhodujících faktorů, podmiňujících úspěch 

společnosti při realizaci její strategie, tzv. klíčových faktorů úspěchu. Při jejich 

identifikaci můţe být uţitečnou pomůckou „ 7S model“, metodika strategické analýzy 

poradenské firmy McKinsey, dle níţ je nutno strategické řízení, organizaci, firemní 

kulturu a další rozhodující faktory pojímat a analyzovat v celistvosti, ve vzájemných 

vztazích a působení, systémově. V tomto pojetí je nutno na kaţdou organizaci pohlíţet 

jako na mnoţinu sedmi základních faktorů (aspektů), které se vzájemně podmiňují, 

ovlivňují a ve svém souhrnu rozhodují o tom, jak bude vytyčená firemní strategie 

naplněna. Především v harmonickém souladu mezi těmito faktory je nutno hledat 

klíčové faktory úspěchu kaţdé firmy (9). 
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Obrázek 4 : Model „7S“ firmy McKinsey (9) 

 

Strategy – strategie: jedním z nejdůleţitějších faktorů jsou strategie firmy, které se 

zaměřují na dosaţení dlouhodobých cílů, postupů jejich dosahování a také nutných 

zdrojů a způsobů jejich přizpůsobení na změny vnějšího prostředí. 

Structure – struktura: zahrnuje vnitřní organizační a řídící strukturu podniku. 

Organizační struktura fotbalového klubu je blíţe znázorněna a popsána v Analýze 

současného stavu této práce. 

Systems – systémy řízení: do systému řízení patří systém přijímaní zaměstnanců, 

systém odměňování zaměstnanců atd. 

Staff – spolupracovníci: jsou řídící a vedoucí pracovníci, kteří realizují manaţerské 

funkce. Ve fotbalovém klubu TJ START Brno je současným předsedou pan Ivo Raus. 

Style – styl vedení podřízených pracovníků: jedná se o způsob jednání s podřízenými 

pracovníky. 

Skills – schopnosti: představují schopnosti, znalosti a dovednosti všech zaměstnanců 

společnosti.  

Shared values – sdílené hodnoty: tvoří cíle organizace, vztahy k zákazníkům (9). 
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2.6 SWOT analýza 

Na poslední místo v této práci jsem zařadil SWOT analýzu. Tato analýza zkoumá 

vnitřní a vnější prostředí ve společnosti. Slouţí jako souhrn nejvíce důleţitých závěrů, 

které byly uskutečněny z jednotlivých analýz, proto je dobré zařadit ji aţ na konec (9).  

Cílem SWOT analýzy je rozeznání silných a slabých stránek firmy, její příleţitosti a moţné 

hrozby, kdy se podnik snaţí zmírnit slabiny a hrozby pouţitím silných a slabých stránek. 

Nejedná se tedy o stvoření pouze nějakého seznamu, ale o uspořádanou analýzu skýtající 

prospěšné vědomosti, na které podnik můţe brát ohled. Za předpokladu, ţe firma nepouţije 

příleţitostí, které se jí skýtají, mohou se z těchto příleţitostí postupně stávat hrozby (5). 

SWOT analýza je jednou z nejvíce pouţívaných analýz, slouţící k dalšímu rozhodování 

firmy. Jelikoţ je velmi jednoduchá, je tudíţ snadno realizovatelná a její vyuţití je široké 

(1).  

Slouţí také k pouţití při přípravě jednotlivého projektu, strategie pro lékaře apod. 

Zásadní pouţití však můţeme najít v produkci firemní strategie. 

SWOT analýza byla stvořena na Standfordské univerzitě, někdy mezi 60. a 70. léty 

minulého století.  Tento plán byl veden Albertem Humphreyem, jehoţ bádání poloţilo 

podklady pro tuto metodu. Plán byl financován 500 největšími firmami v USA, to mělo 

za následek, ţe se výzkum zaměřil na tyto korporace. Účelem výzkumu byla analýza 

nedostatků v plánování firmy a stvořit tak nový systém, který by řídil změny. První 

forma metody, zabývající se plánováním, byla pojmenována jako SOFT analýza, která 

byla postupem času přepracována jako SWOT analýza. 

Akronym SWOT je tvořen z počátečních písmen anglických slov, které jsou: 

- Strengths - silné stránky, 

- Weaknesses - slabé stránky, 

- Oppotrunities - příleţitosti, 

- Threats – hrozby (5). 
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Tabulka 1:MATICE S.W.O.T. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 6, s. 299) 

2.6.1 Silné stránky 

Za silné stránky můţeme povaţovat ty, které reprezentují ty oblasti, ve kterých daná 

firma vyniká, a které podporují celkové postavení firmy na trhu. Silných stránek by měli 

firmy pouţít pro zajištění si konkurenční výhody. Účelem firmy je tudíţ silné stránky co 

nejvíce maximalizovat, neboli vytěţit maximum z toho, v čem firma vyniká. 

2.6.2 Slabé stránky 

Slabé stránky jsou protiklad silných stránek. Je podstatné, aby firma našla své slabé 

stránky, protoţe nepřítomnost silné stránky můţe vést ke stvoření slabé stránky. 

V momentě, kdy slabé stránky nad silnými převaţují, firma realizuje neefektivní výkon. 

Z tohoto důvodu je účelem firmy slabé stránky postupně vyřazovat. 

2.6.3 Příleţitosti 

Příleţitosti představují moţnosti, při jejichţ uskutečnění stoupá moţnost zvětšování 

podniku a díky tomu je podnik zvýhodněn vůči konkurenci. Příleţitosti pramení z vnější 

analýzy, tudíţ na ně firma nemůţe mít vliv. Tyto příleţitosti se však firma snaţí co 

nejvíce vyuţít, protoţe díky nim má firma moţnost posílit svou pozici na 

trhu a separovat se od konkurence. 
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2.6.4 Hrozby 

Hrozby představují překáţku pro působení firmy. Díky nim můţe ve firmě dojít 

k úpadku neúspěchu nebo se můţe vyskytnout nová konkurence apod. Hrozby 

vycházejí z vnější analýzy, stejně jako příleţitosti a tudíţ na ně firma nemůţe mít vliv. 

Z tohoto důvodu se firmy snaţí odstranit tyto hrozby nebo je alespoň co nejvíce 

minimalizovat (1). 

2.7 Fotbal 

Fotbal se stal v dnešní době jedním z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších sportů světa. 

Dnešní podoba, jak ji kaţdý zná, se zrodila po dlouhé době jeho vývoje. Podle 

nejstarších dochovaných pramenů se fotbal jako takový zrodil v Anglii v šedesátých 

letech 18. století, vše co bylo před tím, fotbal jen připomíná. Avšak i tehdy měl fotbal            

k dnešní podobě velmi daleko. Aţ v průběhu 19. století se začala formulovat základní 

pravidla a vznikla první fotbalová organizace na světě – The Football Association, která 

organizovala fotbalové zápasy a sjednotila pravidla hry. To vše vyvrcholilo zaloţením 

první fotbalové soutěţe. A tak dostala tato oblíbená hra dnešní podobu. Avšak ani dnes 

se vývoj nezastavil, pokračuje stále dál a nikdo neví, kde aţ jsou jeho hranice (20).  

Pro všechny ty lidi po celém světě je to sport, který se stal jejich láskou, zábavou  

a moţná i náboţenstvím. Jeho nepopsatelné kouzlo, které pochopí snad jen ten, komu se 

alespoň jednou v ţivotě podařilo trefit míčem branku a rozvlnit síť, spojuje lidi po 

celém světě - bez rozdílu barvy pleti, vzdělání či víry. Ať chudí či bohatí, mladí či staří, 

vysokoškolák či popelář, ti všichni se stali členy jednoho týmu. Týmu lidí, kteří mají 

rádi fotbal. 

Poslední dobou však dostal fotbalový svět i úplně nový rozměr, zvláště ten na vrcholové 

úrovni. Uţ to není jen zábava pro lidi, společenská událost, při které se scházejí celé 

rodiny. Stal se také obrovským byznysem, ve kterém se točí neuvěřitelné mnoţství 

peněz. Majitelé klubů společně se sponzory staví přepychové stadiony, do kterých lákají 

diváky a nabízí záţitek ze hry. Profesionální fotbalisté se stávají podobnými celebritami 

jako herci či zpěváci. A tak stále roste tlak na hráče, na jejich výkonnost a úroveň 

předváděné hry a to nejen ze strany diváka, ale také od sponzorů a novinářů. Na první 

pohled moţná nemají koordinační schopnosti výrazný vliv na kvalitu a úroveň hry, opak 

je však pravdou. Do nedávné doby byl rozvoj rychlostně-koordinačních schopností dosti 



32 

 

opomíjen a v tréninkovém procesu většiny muţstev mu byla věnována  nedostatečná 

pozornost. Současné studie však prokázaly spojitost mezi koordinačními schopnostmi                

a technikou. A tak se metody rozvoje těchto schopností rázem dostaly do popředí zájmu 

trenérů, protoţe současný fotbal na profesionální úrovni se bez rychlosti a techniky 

neobejde. Neustále rostou poţadavky na individuální i týmový herní výkon, coţ nutně 

vyţaduje zdokonalování koordinačních schopností, které mají vliv na kvalitu 

fotbalových dovedností hráčů. Ale hlavně, není-li technika, nemůţe být kombinace, 

střelba a z ní tolik potřebné branky, které jsou stále tím nejdůleţitějším kořením fotbalu. 

To góly stále přivádí natěšené diváky do varu, góly stále rozhodují o vítězi                                

a poraţeném, góly táhnou na stadiony a k televizním obrazovkám miliony diváků                    

z celého světa. Vţdyť co je pro kaţdého fotbalového fanouška tím nejkrásnějším 

okamţikem zápasu? Kdyţ si můţe zakřičet GÓÓÓÓL!!! 

2.8 Financování sportu a tělesné kultury 

,,Významným úkolem finančního řízení je zajistit dostatek finančních zdrojů a umístit je 

tak, aby byly efektivně využity a přitom byla dosahována finanční rovnováha“ (15, s. 

13). 

Ačkoliv je sport zaloţen zejména na dobrovolnosti, nelze jej provozovat bez peněz. 

Finanční prostředky si sportovní organizace opatřují ze spousty různorodých zdrojů. 

Neziskové organizace jsou většinou při shánění peněz hodně dynamické a flexibilní. 

K tomuto účelu vyuţívají především společenské kontakty a zdroje ze soukromých               

i veřejných rozpočtů (16). 

Zdroje ze soukromých a veřejných financí se často prolínají při financování sportu. 

Státní rozpočet a zdroje z místních rozpočtů jsou zásadní pro financování tělesné 

kultury. I kdyţ veřejné rozpočty sponzorují jednotlivá odvětví tělesné kultury, tak za 

největší zdroj financování můţeme povaţovat financování domácností, a to především 

díky velké oblibě sportu (8). 

Fotbalové kluby při svém rozvoji a budování nových prostor a vybavení mohou také 

potřebovat podnikatelský plán, který musí být srozumitelný, pravdivý a reálný, 

respektovat rizika, být logický a uváţeně stručný – nápady není zapotřebí rozepisovat 

příliš do hloubky, pokud to není pro pochopení dané myšlenky nutné. Proto je dobré se 
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po určitém čase vrátit a znovu si ho pročíst  a díky ucelení nových myšlenek můţete 

provést úpravy či nechat projekt podstoupit připomínkovému řízení (53). 

V České republice je obvyklé, ţe mnoho ţivnostníků, tedy osoby samostatně výdělečně 

činné, zakládají své podnikání bez vytvoření podnikatelského plánu. Sestaví si však 

jednoduchý rozpis odhadu peněţního toku pro omezené časové období (55). 

Podnikatelem můţe být podle platného obchodního zákoníku jak osoba fyzická, tak  

i osoba právnická. Podnikatel je osoba provozující podnikání. Je to osoba, která 

organizuje, plánuje, řídí a kontroluje vyuţití výrobních faktorů podniku (56). 

Mnoţství variabilních nákladů se zvyšuje a sniţuje na základě velikosti produkce. Fixní 

náklady neovlivňuje velikost produkce, protoţe náklad můţeme povaţovat za nájem               

a výši nájmu produkce neovlivní (54). 

 Financování sportu z veřejných zdrojů 

Ústředním orgánem státní správy pro oblast sportu je Ministerstvo školství, mládeţe               

a tělovýchovy (MŠMT). To má za úkol zajištění finanční podpory ze státního rozpočtu, 

vytváření podmínek pro sportovní reprezentaci, zřizování resortních sportovních center, 

a podobně. Rozdělování státních prostředků posuzuje Národní rada pro sport, která svá 

doporučení předkládá k rozhodnutí právě MŠMT. 

Tělesná kultura obsahuje mnoho externalit, a to nejen pozitivních, ale i negativních. 

Převaţují zde však pozitivní externality a díky tomuto faktu je nabídka sluţeb a výrobků 

v trţní ekonomice nedostačující. Z tohoto důvodu je produkce v rámci tělesné kultury 

podporována prostředky z veřejných zdrojů financování. Toto financování je 

zajišťováno v rámci dotací ze státního rozpočtu, dotací z místních (tedy krajských, 

městských a obecních) rozpočtů a financování školní tělesné výchovy. 

Zatímco přímá státní podpora, která tvoří přibliţně jednu třetinu celkových veřejných 

zdrojů, sleduje především financování státní sportovní reprezentace, podpůrných 

programů vrcholového sportu vč. jeho zázemí a vrcholových středisek sportu, doménou 

krajských a municipálních rozpočtů, jeţ přispívají zbylými dvěma třetinami, je 

pohybová rekreace (19). 

Zdroje financování z veřejných prostředků: 

- dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) a evropské unie 
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- dotace z místních rozpočtů (krajů a obcí) 

- financování školní tělesné výchovy (8) 

Dotace ze státního rozpočtu jsou rozčleněny následovně: 

1. Sportovní reprezentace státu a výchova talentované mládeţe ve sportu. 

2. Veřejně prospěšné programy pro neziskové organizace působící 

celorepublikově. 

3. Provoz, údrţba a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení (17). 

Tyto projekty mají jak investiční, tak neinvestiční charakter. V první fázi se dotace 

poskytují na odsouhlasené projekty aţ do výše 100%. V následujících oblastech se na 

projekty vztahuje dotace aţ do výše 70%. Kaţdá ţádost ohledně dotace je důkladně 

prozkoumána a předána expertní komisi pro posouzení. Vedení MŠMT posoudí 

konečné schválení. 

Spolky s celostátním působením podávají ţádost prostřednictvím vyplněného formuláře. 

Tělovýchovné organizace si mohou zaţádat o dotace jenom pomocí tohoto spolku. Ve 

formuláři jsou obsaţeny všechny důleţité informace o členské základně tělovýchovné 

organizace. Dotace z rozpočtu krajů jsou v dnešní době přerozdělovány pomocí 

grantové a negrantové podpory, přičemţ negrantová politika cílí zejména na podporu 

profesionálního sportu a má za úkol především propagovat region, nebo město 

a k vybídnutí obyvatel začít sportovat a podporovat sport. Grantová politika se zaměřuje 

primárně na neziskové organizace, které působí ve sportu (17). 

 Financování ze soukromých zdrojů 

Soukromé, neboli privátní zdroje financování bývají tradičně rozdělovány do pěti 

hlavních kategorií, kterými jsou výdaje domácností na sportování, tedy tzv. rodinné 

rozpočty, výnosy z vlastní činnosti subjektů zabývajícími se tělesnou kulturou, podpora 

institucí ve formě sponzorství, výnosy loterijních a sázkových společností a příjmy 

z reklam. 

U financování sportu je ale také rozhodujícím kritériem druh nebo úroveň 

provozovaného sportu. Pokud budeme mluvit o pohybové rekreaci, tzv. sportu pro 

všechny, nejvýznamnějším soukromým zdrojem financování budou výdaje domácností. 
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Naopak v případě vrcholového sportu půjde o zdroje financí získaných ve formě 

sponzorských darů, reklamy a podobně. 

Sehnání všech údajů o financování sportu ze soukromých zdrojů není lehké, ale je 

zřejmé, ţe největší segment takového financování činí výdaje z domácností. Celkové 

příjmy z hlavní činnosti klubu můţou být osvobozeny od daně, avšak za předpokladu, 

ţe se provádí pro členy daného klubu a jsou v souladu se stanovami klubu (8). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Pro zpracování diplomové práce jsem si vybral fotbalový oddíl TJ Start Brno, který 

spadá pod Tělovýchovnou jednotu Start Brno. Tento oddíl jsem si vybral z toho důvodu, 

ţe jsem aktivní fotbalista od útlého dětství a tudíţ se v tomto prostředí pohybuji. 

Z tohoto důvodu mohu uplatnit svoje zkušenosti při zpracovávání této diplomové práce. 

V této kapitole se zaměřím na představení fotbalového klubu TJ Start Brno, jak 

z hlediska historického, tak i z pohledu současného sportovního působení a výsledků. 

3.1 Tělovýchovná jednota START Brno 

Tělovýchovná jednota START Brno, z. s. (dále jen TJ) je spolkem vytvořeným na 

spolkových demokratických zásadách, provozujícím tělovýchovu a sport, organizační, 

osvětovou a hospodářskou činnost. Orgány TJ jsou valná hromada TJ (nejvyšší orgán), 

výkonný výbor TJ, který je výkonným orgánem valné hromady, předseda, jako orgán 

statutární a kontrolní komise TJ, jako orgán kontrolní. 

Tělovýchovná jednota sdruţuje oddíly tenisu, kopané, lukostřelby, golfu, odbíjené, 

lyţování a turistiky. Celý areál TJ Start Brno se skládá z fotbalového hřiště s tribunou 

pro cca 80 diváků, 7 tenisových kurtů s antukovým povrchem, 2 tenisové kurty 

s povrchem umělé trávy, hřiště pro minigolf, víceúčelovou sportovní halu, která slouţí 

pro tenis (tenisový povrch DECOTURF), odbíjenou, malou kopanou, aerobic, florbal 

(nový povrch GRABOFLEX). Před areálem je také prostorné parkoviště, které pojme aţ 

50 automobilů. 

Charakter spolku a jeho účely: 

 provozovat a organizovat sportovní činnost a tělovýchovné aktivity, vytvářet 

materiální a tréninkové podmínky 

 věnovat péči výchově mládeţe, sledovat talentované jedince a podle svých 

moţností vytvářet jim podmínky dalšího výkonnostního růstu 

 vytvářet ekonomickou základnu pro zabezpečení vlastního poslání a úkolů, a to 

zejména vlastní hospodářskou činností, dle podmínek českého právního řádu 

 vytvářet široké moţnosti uţívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeţe 
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 budovat, udrţovat a provozovat tělovýchovná a jiná zařízení, která TJ vlastní 

nebo uţívá, 

 vést své členy k dodrţování základních etických, estetických a mravních 

pravidel, umoţnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury, 

 hájit zájmy sdruţených oddílů uvnitř a navenek, spolupracovat s orgány České 

unie sportu města Brna, 

 rozvíjet v souladu se svými zájmy a potřebami různé formy osvětové, kulturní           

a společenské činnosti, které směřují k propagaci a rozvoji sportu a tělovýchovy, 

 k naplnění svých účelů můţe TJ dosahovat zisku, vstupovat do obchodních 

vztahů, zaloţit nebo se podílet na zaloţení jiné právnické osoby. 

3.2 TJ START BRNO 

 

Název klubu: TJ START BRNO 

Sídlo: Loosova 1b, 638 00 Brno-Lesná 

IČO: 00544884 

DIĆ: CZ00544884 

Právní forma: Zapsaný spolek 

Vznik: 1957 

 

Obrázek 5: Logo Fotbalového oddílu TJ Start Brno (24) 
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Představení fotbalového klubu 

Fotbalový klub TJ START Brno je klub s šedesátiletou historií a v současnosti patří 

mezi úspěšné kluby ve městě Brno. Fotbalový klub je situován v městské části Lesná, 

kde se nachází celé zázemí klubu. Pro svou činnost vyuţívá zatravněného hřiště a kryté 

tréninkové haly, která je rovněţ v areálu oddílu. 

Poslání a cíle klubu 

Poslání a cíle klubu jsou součástí stanov klubu. Jejich znění jsou následující: 

 Klubová prezentace Brna na sportovním poli, 

 Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, vytvářet 

pro ni materiálové a tréninkové podmínky, 

 Vést své členy k dodrţování základních etických, estetických a mravních 

pravidel, 

 Hájit zájmy klubu navenek i uvnitř klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány 

obce, kraje, státu. 

Předmět činnosti fotbalového klubu 

 Poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb v oblasti fotbalu 

 Organizování sportovních soutěţí 

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení. 

Orgány fotbalového klubu, organizační struktura 

Fotbalový klub TJ Start Brno je neziskovou organizací, občanským sdruţením. Jeho 

činnost je vykonávána jako občanské sdruţení. Sdruţují se zde muţstva fotbalového 

klubu – přípravka, muţi. TJ Start se hlásí k tradicím sportu a tělovýchovy na Lesné. Je 

nástupcem a pokračovatelem pro zachování myšlenek a práce svých předchůdců. 

Strukturu dle platných stanov Startu určují orgány občanského sdruţení. 

Orgány fotbalového klubu TJ Start Brno jsou valná hromada, revizní komise a výkonný 

výbor. Jedná se především o dobrovolníky, kteří jsou nějakým způsobem spjati 

s klubem, buď za klub hráli, nebo ještě stále hrají, nebo zde vykonávají sportovní 

činnost jejich děti. Valná hromada je nejvyšším orgánem, kdyţ je na valné hromadě 

přítomno více jak 50% členů, můţe být usnášení schopná. Povinností valné hromady je 
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scházet se minimálně jedenkrát ročně. Valná hromada má pravomoc přijímat a měnit 

stanovy, můţe přijímat nové členy, vylučovat členy, nebo můţe vzít na vědomí 

ukončení členství, můţe rozhodovat o způsobu likvidace o zániku sdruţení a převodu 

povinností a práv na právního nástupce, o způsobu či sloučení transformace. Valná 

hromada schvaluje výsledek hospodaření, rozpočet a určuje výši ročního příspěvku pro 

členy. V neposlední řadě rozhoduje o symbolice sdruţení a o názvu. Valná hromada 

volí výkonný výbor na 5 let, který má 5 členů. Při rovnosti hlasů při hlasování 

výkonného výboru rozhoduje hlas předsedy. Revizní komise je tří členná.  Na valnou 

hromadu tělovýchovné jednoty jsou rozdělovány mandáty jednotlivým oddílům 

v poměru 1 mandát za 15 členů. TJ Start vede podvojné účetnictví. Všichni členové, 

kteří působí v klubu, vykonávají svoji práci zadarmo. Jsou to lidé, kteří mají úzký vztah 

se Startem, nebo vztah ke Startu jako fanoušci, nebo bývalí či současní hráči tohoto 

klubu. Fotbalový oddíl má momentálně 102 členů, z čehoţ z tohoto mnoţství je 32 

nadějných mladých přípravkářů v rozmezí 5 – 8 let, kde se ještě pořád formují muţstva 

mladší přípravky a starší přípravky, aby se mohla přihlásit do soutěţí (30). 

Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Obr. Schéma organizační struktury TJ Start Brno (31) 

Výkonný výbor TJS 

Správce areálu TJS 

Trenéři a asistenti 

TJS 

Hráči TJS 

Revizní komise TJS 

Valná hromada TJS 
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3.2.1 Historie 

Amatérský fotbalový klub byl zaloţen v roce 1957 pod názvem TJ START BRNO, 

přičemţ od této doby se název klubu nikdy nezměnil a zůstal stejný aţ doposud. 

V tomto roce byl fotbalový oddíl jedním ze sedmi zakládajících oddílů nově vznikající 

Tělovýchovné jednoty Start Brno. Fotbalisté neměli své hřiště, a proto hráli svá utkání 

na hřišti Slavoje Tesla Na Rybníčku (dnes zde stojí hokejové haly na ulici Sportovní). 

Na začátku šedesátých let má oddíl dvě druţstva dospělých – jedno druţstvo dorostu             

a jedno druţstvo ţáků. Obě druţstva hrají městské soutěţe. V polovině šedesátých let je 

tělovýchovné jednotě nabídnuta moţnost výstavby sportovního areálu v nově 

vznikajícím sídlišti Lesná. 

V roce 1971 fotbalový oddíl zahájil činnost na vlastním pískovém hřišti na Lesné, zatím 

pouze v provizorních šatnách, přičemţ s výstavbou vlastních šaten se začalo následující 

rok a dokončeny byly v roce 1976. S novým hřištěm dochází k rozvoji fotbalu, hlavně 

mládeţnického, kde jsou čtyři druţstva mládeţe a dvě muţstva muţů. 

V osmdesátých letech se začíná projevovat kvalitní práce s mládeţí, ţákovská druţstva 

a druţstva dorostu hrají krajskou soutěţ. V devadesátých letech sídliště na Lesné stárne 

a tím ubývá i dětí, přesto se daří u mládeţnických druţstev povětšinou hrát krajské 

soutěţe. Začátkem devadesátých let muţi hrají na pomezí II. a III. Třídy, poté se však 

do muţstva vracejí někteří odchovanci, přicházejí další hráči a úroveň hry jde nahoru, 

stejně tak i postavení v tabulce a v roce 1996 přichází i postup do I. B třídy „áčko“ se 

stává stabilním účastníkem této soutěţe. Jediným problémem těchto i dalších let se 

stává pískový povrch hřiště (29). 

3.2.2 Současnost 

Na začátku nového tisíciletí ještě přichází vítězství přípravky na mezinárodním turnaji 

ve Francii v roce 2001 pod vedením trenérů Zdeňka Farmačky a Jiřího Pavésky, ale to 

je na dlouhou dobu úspěch poslední. Dochází ke změně ve vedení oddílu. Jak přibývá 

prachu na hřišti, tak ubývá dětí, které zde chtějí hrát, a proto jsou postupně mládeţnická 

druţstva rušena, aţ nakonec zůstává jen dorost. Také muţi mají problémy, po sestupu 

z I. B třídy v roce 2001, sestupují téţ i z městského přeboru a zastaví se aţ v základní 

třídě. Fotbalový klub balancuje na hranici zániku, naštěstí se muţstva v rozkladu ujímají 

trenéři Zdeněk Farmačka a Jiří Pavéska a skládají nový tým z převáţně mladých hráčů 
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ze zrušeného muţstva dorostu. V roce 2010 se muţi vracejí  do městského přeboru               

a i ve fotbalovém oddíle se situace stabilizuje. Díky velmi dobré práci předsedy 

představenstva TJ Iva Rause se podařilo v roce 2012 zajistit financování zatravnění 

fotbalového hřiště, na které celý fotbal na Lesné, tak dlouho čekal. Za  pomoci členů 

fotbalového oddílu, hlavně Bohumila a Jiřího Pavésky je nové travnaté hřiště slavnostně 

otevřeno a v srpnu 2013 Memoriálem Milana Sládka, který na Startu působil od jeho 

vzniku a v roce 2011 tragicky zahynul, se začíná psát nová kapitola historie fotbalu na 

Lesné. 

Do nové sezóny 2013/2014 znovu začínáme pracovat s mládeţí, o kterou se starají 

Marek Brzobohatý, Jiří Hoskovec a Michal Janoušek. V roce 2014 vstupujeme do 

soutěţí s dvěma muţstvy muţů, starší a mladší přípravkou, k nimţ se o rok později 

přidávají i mladší ţáci. Rok 2015 končí áčko muţů na 1. místě v městském přeboru pod 

vedením Jana Kypra. Pro jarní část je jediný cíl a to postup do I. B třídy, který se 

podařilo naplnit a jarem oddíl prochází  bez jediného zaváhání a přesně po dvaceti 

letech hraje znovu I.B třídu (29). 

3.2.3 Členská základna TJ START Brno 

 Sezona 2015/2016  

„A“ tým 

V sezoně 2014/2015 A muţstvo vyhrálo městský přebor a po dlouhých 20 letech opět 

postoupilo do 1. B třídy. Týmu se v této sezoně velice dařilo, z celkových 24 zápasů 

vyhrál 21 a jenom 3 zápasy prohrál. V tomto roce na začátku sezony došlo k veliké 

organizační změně u týmu. Po dnes jiţ zesnulém trenérovi Pavlovi Slámovi se na 

lavičku dostal trenér Robert Křivánek, který má mnoholeté zkušenosti s trénováním 

týmů, především z vyšších soutěţí neţ nyní hraje A muţstvo. S panem Křivánkem 

přišly nejen zkušenosti, ale i noví hráči Martin Čupr, Stanislav Zedníček a Radim 

Vlček. Jak se ukázalo, nové posily měly zásadní vliv na postupu muţstva do 1. B třídy, 

jelikoţ všichni nově příchozí hráči měli zkušenosti s profesionálním fotbalem a jsou 

velkým přínosem pro tým nejen na hřišti ale i mimo něj.  

Především potom Radim Vlček, který pracuje jako asistent trenéra u A týmu 

brněnských extraligových volejbalistek a předává tak mnoholeté zkušenosti ohledně 
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sportu. Jeho hlavní doménou je příprava tréninkového plánu, kondiční příprava a starání 

se o svoje tělo. Stanislav Zedníček v této sezoně vyhrál krále střelců. 

„B“ tým 

V tomto roce B tým hrál 3. třídu městské soutěţe muţů. Velké organizační změny se 

dotkly také B týmu. Na konci sezony tým převzal po dočasném trenérovi Michalu 

Janouškovi velmi zkušený trenér a člen valné hromady pan Jan Kypr, který na Startu 

působí a trénuje jiţ dlouhá léta. V této sezoně se B tým umístil na 8. místě z celkových 

11 muţstev. Výsledek nebyl určitě uspokojivý, ale jelikoţ přišli do A týmu noví hráči, 

tak hráči, kteří neměli odpovídající výkonnost, byli přeřazeni do B týmu. V B týmu 

tudíţ začala být větší kvalita, coţ indikovalo slibný vstup do další sezony. 

Starší přípravka 

V tomto roce došlo také k významné události, na kterou Start Brno tak dlouho čekal. Po 

dlouhých 15 letech se na Startu zase začalo pracovat s mládeţí. Velkou zásluhu na tom 

mají především trenéři Marek Brzobohatý a Radek Toman, kteří se začali starat                    

o výchovu mládeţe na Startu. Tým byl zapsán do druhé třídy městského přeboru pro 

starší přípravky. Celkově v týmu bylo 22 ţáčků. Tým se sice umístil na 8 místě 

z celkových 11 druţstev, avšak z důvodu, ţe se jednalo o nově sestavený tým, který 

spolu hrál pouze krátkou bodu, tak i tento výsledek lze vnímat jako úspěšný. 

Současnost 

V současnosti se celému oddílu vede velice dobře. Především pak u A muţstva, které je 

po první polovině na prvním místě v 1. B třídě na prvním místě a má šestibodový 

náskok po třinácti odehraných zápasech na druhé Pačlavice-Dětkovice. A muţstvo po 

minulé sezoně doplnili nové posily. Do obranné řady přišel Martin Čoupek, který má 

zkušenosti s prvoligovým fotbalem. Do středové linie tým přišel posílit TJ Tatranu 

Starého Lískovce Martin Pařízek a do útoku přišel nejlepší střelec minulé sezony 1. B 

třídy z klubu SK Babice nad Svitavou Martin Kučera. Týmu se zkrátka daří a jeho herní 

projev je atraktivní a oku lahodící pro fanoušky. 

B tým Startu, posílený o střídající hráče z A muţstva je rovněţ na prvním místě v třetí 

třídě městského přeboru muţů. Jeho náskok však činí pouhý jeden bod na druhé 
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Maloměřice. U obou týmů je však velice dobrá tréninková docházka, lze tedy 

předpokládat, ţe budou velice dobře připraveni na druhou polovinu sezony. 

V minulé sezoně se, jak jiţ bylo psáno, začalo pracovat s mládeţí. V letní přestávce se 

pořádal nábor nových talentů. V současnosti má Start cca 70 dětí rozdělených podle 

věkových kategorií. 

U13 mladší ţáci 

Tento tým tvoří především kluci ze starší přípravky, ročník 2004 - 2005, která začala 

hrát minulou sezonu. Trenérem je Marek Brzobohatý. Mladší ţáci jsou po podzimu na 

skvělém druhém místě z celkových dvanácti týmů v soutěţi. Tento fakt jenom 

potvrzuje, jak skvělou práci Marek pro Start dělá. 

U11 Starší přípravka 

Ročník 2006 – 2007. Tento tým trénuje Tomáš Jelínek a hraje městský přebor. Ve starší 

přípravce je celkově 22 ţáků, kteří jsou rozděleni do A nebo B muţstva podle 

výkonnosti. 

 

U9 Mladší přípravka 

Ročník 2008 – 2009. Tento tým trénují Filip Lorenc a Lukáš Králíček a hraje městský 

přebor. 

U7 Mini přípravka 

Ročník 2010 a mladší. Tento tým má na starosti paní Jaromíra Hlaváčová. Děti nehrají 

ţádnou soutěţ, ale teprve se učí základům fotbalu. 

 

3.2.4 Ekonomika klubu TJ START Brno 

TJ START Brno je neziskovou organizací hospodařící na základě vyrovnaného 

rozpočtu. Rozpočet klubu bývá kalkulován na jeden rok dopředu. Na příjmové straně 

stojí příjmy nedaňové, kterých je většina a příjmy podléhající dani, kterých je minimum. 

Struktura příjmů TJ START Brno uznaných jako nedaňové: 

 Účelová dotace z Magistrátu města Brna, 
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 Účelová dotace od Brněnských tělovýchovných sdruţení (BTS), 

 Členské příspěvky, 

 Účelové dotace od partnerů (dary). 

Účelové dotace od města Brna jsou vázány na dotační politiku sportu. Výše dotace pro 

konkrétní sportovní klub závisí na mnoha faktorech (zda je sport klubem provozovaný 

olympijským sportem či nikoli, kolik má klub členů, úroveň sportovní výkonnosti 

klubu, marketingový přínos pro město Brno apod.), z nichţ se vypočítává koeficient, 

kterým je násobena základní výše dotace. 

Největším zdrojem příjmů nepodléhající dani jsou členské příspěvky jednotlivých 

hráčů. Příspěvky jsou kalkulovány tak, aby pokryly náklady konkrétního druţstva. 

Současné výše příspěvků se pohybuje ve výši 1500 Kč za půl roku na jednoho hráče.  

Dary od fyzických osob jsou minoritní částkou rozpočtu v řádu několika tisíc korun 

ročně. Dary pocházejí především od sponzorů. 

Ekonomický stav kubu se ve srovnání s minulými léty zlepšil. Tento fakt je dán hlavně 

tím, ţe klub získal hlavního partnery Auto Pokorný Brno a Progec stav, kteří se 

v nemalé míře podílejí na chodu klubu. 

 Z pátečního rozhovoru z 10. března 2017 s předsedou TJ Ivo Rausem se jedná o 

moţnosti pronájmu hřiště pro tréninkové účely přípravky Zbrojovky Brno, roční 

poplatek za pronájem by se měl pohybovat ve výši 50 tis. Kč. Další významnou 

poloţkou, kterou musí klub hradit je zavlaţování a údrţba nového travnatého povrchu. 

Jelikoţ se v areálu se nenachází ţádný přírodní zdroj vody, je tedy nutné za vodu platit. 

Roční částka za zavlaţování s vodným a stočným se pohybuje okolo 100 tis. Kč, coţ 

rozhodně není zanedbatelná poloţka a pro klub je nezbytné mít kvalitní povrch pro 

pořádání fotbalových zápasů. O stav trávníku se starají čidla, která jsou schopna 

posoudit, zda trávník potřebuje zavlaţit a jaké konkrétní mnoţství vody si jednotlivé 

zavlaţování ţádá (33). 

3.2.5 Zázemí klubu 

Sportovní areál na Lesné patří k  nejhezčím sportovním areálům v Brně. Fotbalový klub 

pouţívá pro svoji sportovní činnost travnaté hřiště, které má rozměry 110 x 70 m a patří 

k největším hracím plochám v Brně. Jelikoţ je trávník nový a trénují na něm pouze 
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muţi a přípravky, nachází se vynikajícím stavu. Pro fanoušky a diváky je zde moţnost 

nekryté tribuny na sezení. Tribuna je velká 15 x 30 m a pojme aţ 80 diváků. Díky 

sponzorům se podařilo tribunu zrekonstruovat a diváci tedy uţ nemusejí sedět na 

starých dlaţdicích, ale mohou vyuţívat nové pohodlné sedačky. Pro občerstvení po 

sportovní aktivitě mají hráči a diváci moţnost osvěţit se ve fotbalové hospodě přímo 

v areálu Startu. 

Hráči spolu s trenéry vyuţívají ke své sportovní činnosti budovu se sociálním zázemím. 

Nachází se zde 6 hráčských kabin, která kaţdá je schopna pojmout 16 členů. Nyní jsou 

vyuţívány pouze tří kabiny, z nichţ jedna je určena pro „A“ tým, druhá pro „B“ 

tým a třetí pro novou mladou generaci hráčů. Ostatní kabiny jsou prozatím nevyuţité. 

Součástí budovy je prostor, kde se skladují pomůcky pro hřiště (praporky, sítě, atd.), 

garáţ pro traktor na sekání trávy a kabina pro rozhodčí. Představenstvo  klubu sídlí 

v samostatné budově uprostřed areálu, která je součástí tenisové haly. Jelikoţ kabiny a 

sociální zařízení bylo v nevyhovujícím stavu, proběhla v roce 2007 renovace těchto 

prostor, avšak i nadále by bylo třeba tyto prostory opravit, aby vyhovovaly moderním 

standardům. 

3.2.6 Rekonstrukce hrací plochy 

V této kapitole autor popíše skutečné finanční plnění akce a finančních zdrojů. V první 

etapě se jedná pouze o rekonstrukci hrací plochy, příslušenství (branky, sítě, střídačky) 

budou popsány následně. V sezoně 2012/2013, kdy probíhala rekonstrukce hrací 

plochy, hráli muţi A i B svá mistrovská soutěţní utkání v Maloměřicích. Během této 

doby  na hřišti probíhaly terénní úpravy a přípravy na osetí hřiště. Nejdříve se odstranily 

branky, střídačky a plevel na hřišti a kolem hřiště. Poté byla navezena první část 

zeminy. Dále byla navezena další hlína, která byla rozmístěna a zarovnána po hřišti. Ve 

finální verzi byla navezena poslední část hlíny a písek. Vše se promíchalo a povrch se 

zarovnal. Během prací na povrchu byly provedeny práce, které umoţňují zavlaţování 

povrchu. 

Ve druhé etapě se muselo zakoupit příslušenství, bez nichţ by se ţádný fotbalový 

stadion neobešel, přesněji branky 50.000 Kč, sítě do branek 2x7000 Kč, střídačky 

15.000Kč, ploty kolem hřiště 150.000Kč, ochranné sítě za brankami 2x15.000 Kč, 

traktor na sekání trávy 113.000Kč, vozík na hnojení, hrabě a další pomůcky na údrţbu 
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hřiště 25.000 Kč. Všechny práce jako postavení střídaček, pověšení sítí prováděli 

dobrovolníci bez nároku na honorář.                                                                              

Popis skutečného finančního plnění akce a finančních zdrojů. 

Dotace – Jihomoravský kraj, z programu zkvalitnění sportovního prostředí 200.000,- Kč 

Dar – FOTBALOVÁ ASOCIACE ČR program „Zelený trávník 2012“:500.000,- Kč 

Z vlastních zdrojů TJ Start Brno:108.739,50 Kč 

Dotace – ÚMČ – sever (účelová dotace – závlaha):       478.830,-Kč 

Dotace – Magistrát města Brna (školství, sport):           550.000,- Kč 

Konečná cena včetně DPH: 1.832.916,- Kč 

Celkem: 1.839.569,50 Kč 

Navýšení o částku 4.653,50 je způsobeno nárůstem DPH o 1% v roce 2013 (33). 

3.3 Analýza poptávky 

Zákazníkem fotbalového klubu TJ START Brno je široká veřejnost, protoţe fotbal se 

řadí mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější sporty. Je moţné ho hrát v kaţdém věku a není 

k tomu třeba ţádné sloţité nebo nákladné vybavení. Vzhledem k příspěvkům, které se 

pohybují ve výši 1500 Kč za pololetí, se nejedná ani o finančně nákladný sport. 

Fotbalový klub se nachází v krásné a klidné lokalitě brněnského sídliště Lesná a jeho 

sluţeb a zázemí je vyuţíváno klienty různých věkových a výkonnostních skupin. Řadí 

se mezi ně děti a mládeţ, kteří se zúčastňují tréninků pod dozorem trenérů, které se 

konají dvakrát týdně. Tak i také „old boys“ pro které fotbal představuje způsob, jak se 

udrţovat ve fyzické kondici a společenskou událostí. Fotbal je událost, pomocí níţ se 

střetávají lidé z různých společenských vrstev, neboť pro ně představuje způsob, jakým 

se můţou odreagovat od svých kaţdodenních starostí a moţnost pobavit se s přáteli. 

Mezi hráče fotbalového klubu se řadí převáţně lidé ze sídliště Lesná, neboť zde má klub 

své působiště, ale také lidé z přilehlého okolí. Fotbalový klub je velice dobře dostupný 

městskou hromadnou dopravou a nabízí také parkoviště přímo u areálu klubu, kde je 

moţnost odstavit vozidlo. V areálu se také nachází Bistro Start, kde se můţou příznivci 
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fotbalu občerstvit. Vedle fotbalového se nachází tenisové kurty a minigolf, to můţe být 

moţnost aktivního odpočinku pro rodiče, kteří přivezli své dítě na trénink. 

Momentálně zájem o fotbal nepatrně upadá, jelikoţ v současné době je trendem spíše 

florbal nebo futsal, ale v TJ START Brno je zájem téměř konstantní.  Je to dáno 

zejména polohou fotbalového klubu. 

Vývoj zájmu o klub znázorňuje níţe uvedená tabulka, ve které je znázorněn vývoj členů 

od roku 2008 do  dnešní doby.  

Tabulka 2 : Vývoj počtu členů fotbalového klubu TJ START Brno 

Rok Počet členů 

2005 45 

2006 47 

2007 44 

2008 51 

2009 48 

2010 48 

2011 49 

2012 50 

2013 51 

2014 70 

2015 92 

2016 112 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (32) 

Z tabulky i z grafu je zřejmé, ţe počet členů rapidně vzrůstá od roku 2013. Tento fakt 

lze přisuzovat nově poloţenému travnatému koberci, jehoţ rekonstrukce probíhala 

právě v sezóně 2012/2013. V předchozích osmi letech je počet členů konstantní bez 

větších početních výkyvů.  
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Graf 1: Vývoj počtu členů fotbalového klubu (32) 

Z této analýzy je patrné, ţe poptávka po fotbale na Lesné se v jednotlivých letech nijak 

významně neměnila a vzhledem k poloze klubu v klidné lokalitě s dobrou dopravní 

dostupností a kvalitním travnatým povrchem by zájem o tento fotbalový klub měl 

vydrţet i do budoucna. 

3.4 SLEPTE ANALÝZA 

SLEPTE analýza, zkoumá vliv makrookolí na klub. Akronym SLEPTE je tvořený 

začátečnými písmeny faktorů, které tato analýza zkoumá. P- značí politické faktory, E- 

ekonomické faktory, T- technologické dopady, L- legislativní faktory (10). 

3.4.1 Sociální faktory 

S touto oblastí souvisejí faktory zabývající se ţivotním stylem, významem fotbalu jako 

sportu, vztahem populace k tomuto sportu, vedení a výchovy mládeţe ke sportu, vztahy 

veřejnosti ke konkrétnímu fotbalovému klubu a vybranými demografickými ukazateli. 

Fotbal jako sport 

Fotbal se jiţ dlouhá léta těší velké přízni z řad veřejnosti a je uznávaný jako celosvětově 

nejpopulárnější kolektivní sport. O tomto faktu hovoří nejenom členské základny 

jednotlivých národních fotbalových federací, ale také dostupnost a nenáročnost tohoto 

sportu  a jeho celosvětová sledovanost, která při fotbalovém mistroství světa přesahuje 

sledovanost olympijských her (34). 
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Další kladnou vlastností fotbalu je, jak dokáţe svoje fanoušky vtáhnout do hry. Kaţdý 

se můţe při sledování této hry na devadesát minut odreagovat od svých dennodenních 

povinností pozorováním této nádherné hry. Fotbal je celospolečenský fenomén a pro 

mnoho lidí se stal nedílnou součástí jejich ţivota. 

Ovlivňování výchovy mládeţe 

Drtivá většina dětí se s ním poprvé setkala uţ na základní škole při hodinách tělesné 

výuky. Některé z nich u fotbalu zůstali a dále se mu aktivně věnují na různých úrovních 

v rozdílných soutěţích. Mnoho dalších se věnuje fotbalu pouze pasivně. Smysluplné 

vyuţívání volného času, přispívání k pozitivnímu formování osobnosti, získávání 

správných návyků pro další ţivotní styl a naučení se odpovědnosti vůči kolektivu, to vše 

jsou další výhody navštěvování fotbalového klubu mládeţí. 

Příznivce fotbalu najdeme ve všech společenských vrstvách. Mezi jeho fanoušky paří 

bohatí i chudí, ţeny i muţi, právník i skladník. Jednou z největších předností fotbalu je, 

ţe se pomocí něho střetávají různé sociální vrstvy, kde i děti z nízkopříjmových rodin 

jsou podporovány, protoţe se podílejí na výsledku hry. Avšak sportování má mnoho 

jiných kladných stránek, vyjma zdravého ţivotního stylu, jistě stojí za zmínku i sociální 

kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek. 

Zvláště pak děti a mladiství v raném věku si hledají své ideály a touţí se co nejvíce 

přiblíţit svým fotbalovým idolům. Z tohoto důvodu jsou fotbalisté v tak hojné míře 

vyuţíváni pro marketingové účely značkami z různých oblastí. Zároveň s tím přichází              

i zodpovědnost. Známý fotbalista by měl jít svým chováním příkladem, aby jeho 

chování bylo dobrým vzorem pro děti a mládeţ, pro které je hvězdou, ke které se chtějí 

přiblíţit. Bohuţel ne kaţdý fotbalista si je tohoto vědom a snaţí se dle toho chovat. 

Zdravý ţivotní styl 

Děti jiţ od útlého věku je třeba vést a učit k různým pohybovým aktivitám, zejména 

v době, kdy mezi aktuální problémy moderní společnosti patří obezita, která je také 

označována jako civilizační choroba. Lidé jsou čím dál víc línější  a díky různým 

technickým vymoţenostem se sníţil zájem populace o pohybové aktivity uţ od raného 

věku. Tyto faktory právě přispívají ke vzniku obezity. 
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V poslední době se však čím dál více mluví o zdravém ţivotním stylu, který se stává 

moderním trendem. Zdraví ţivotní styl je souhrn všeho co daný jedinec provozuje. 

Zahrnuje především zdravou stravu, která by měla být pestrá (35). 

I Jihomoravský kraj chce být Zdravým krajem, proto se zaměřuje nejen na motivaci              

a podporu aktivit municipalit JMK, které se týkají udrţitelného rozvoje, zdraví obyvatel 

a kvality veřejné správy, ale sám jde také příkladem (36). 

Vztah veřejnosti k fotbalu 

Jenom v České republice je 318 tisíc registrovaných hráčů, coţ je jasné postavení před 

ostatními sporty jako je hokej, tenis či florbal, který získává postupně na popularitě 

(37).  

Tento fakt potvrzuje také průzkum společnosti SportCentral.cz z roku 2012, která na 

základě 3457 dotazovaných respondentů vypracovala zajímavé ţebříčky populárních 

sportů na území České republiky, které charakterizují níţe uvedené obrázky (38). 

      

Obrázek 7 : Nejoblíbenější sport v ČR (38)  Obrázek 8 : Nejčastěji provozovaný sport v ČR (38) 

To je velká členská základna a velký marketingový potenciál. Profesionálnímu fotbalu 

je pravidelně věnován velký prostor ve sdělovacích mediích, se kterým je u nás pouze 

měřitelný lední hokej. Bohuţel i přes všeobecnou popularitu se v poslední době 

vyskytly korupční aféry. Ta největší je z roku 2004, do které bylo zapleteno několik 

klubů, kdy jejich funkcionáři upláceli rozhodčí, aby ovlivňovali zápasy v jejich 

prospěch. Kluby byly potrestány odečtem bodů a funkcionářům a rozhodčím byly 

rozděleny finanční pokuty a zakázána činnost ve fotbale. Na dobré pověsti fotbalu 
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nepřidala jistě ani prominutí poloviny trestu Ivanu Horníkovi, který byl hlavní postava 

celé aféry a nyní působí jako generální manager v Bohemians Praha (39). 

Bezpečnost na fotbalovém utkání je dalším faktorem, který je s fotbalem často 

spojován. Násilnosti a výtrţnictví na fotbalových stadionech je společností vnímáno 

jako negativní jev, který fotbalu škodí. Dle zákona je fotbalové utkání soukromou akcí, 

proto bezpečnost na stadionu zajišťuje pořadatel. Kluby si v praxi najímají soukromé  

pořádkové sluţby, které mají na starost bezproblémový chod utkání (40). 

Vztah lidí ke konkrétnímu fotbalovému klubu 

Pro kaţdý fotbalový klub je důleţité, aby se v něm jeho členové a hráči cítili dobře, byli 

spokojeni, rádi a pravidelně ho navštěvovali. V tom případě vzniká kladný ohlas na 

klub, coţ láká diváky, kteří se přijedou podívat na konkrétní zápas nebo na pořádaný 

turnaj. V malém fotbalovém klubu jako je TJ START Brno, je klíčové vytvoření 

rodinné atmosféry, a to takovým způsobem, aby se tam kaţdý člen cítil, ţe do klubu 

patří. Téměř všichni členové klubu se navzájem znají, při zápasech si fandí a znají se               

i rodiče hráčů, kteří děti podporují. 

Demografické ukazatele 

 Počet obyvatel a věková struktura 

V roce 2016 bylo v městě Brně 377 028 obyvatel. 

Tabulka 3 : Počet obyvatel v České republice v letech 2010 - 2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Počet obyvatel k  

10 533 10 505 10 516 10 512 10 538 k 31.12 (v tis. Osob) 

Muži  5 169 5 158 5 164 5 162 5 177 
Ženy 5 364 5 347 5 352 5 350 5 361 
Z toho ve věku:           
0-14 1 518 1 541 1 560 1 577 1 601 
15-64 7 379 7 263 7 188 7 109 7 057 
64 a více 1 636 1 701 1 768 1 826 1 880 
Průměrný věk           
Muži  39,3 39,6 39,8 40,0 40,2 
Ženy 42,3 42,5 42,7 42,9 43,1 

Zdroj: vlastní zpracování dle (22) 

Zastoupení osob ve věku 15-64 let v populaci ČR se od roku 2006, kdy bylo dosud 

nejvyšší (71,2%), sníţilo o 4 procentní body na 67%. Počet dětí do 15 let věku má 
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v posledních letech naopak trend rostoucí. Z historického minima 1 476 923 k 31. 12. 

2007 narostl do konce roku 2014 na 1 601 045. Ve srovnání s koncovým stavem roku 

2013 jde o počet o 23,6 tisíce (o 1 %) vyšší. Nejvýrazněji se obměnila skupina dětí ve 

věku 5-9 let, která zesílila taktéţ o 23,6 tisíce, v relativním vyjádření šlo o 4% růst. 

Mírněji vzrostl počet dětí i ve věku 0 a 10-14 let. Proti tomu ubylo dětí ve věkové 

skupině 1-4 roky, zejména těch tříletých, odráţejíce meziroční pokles narozených mezi 

roky 2010 a 2011. Ze tří hlavních věkových skupin dětská sloţka populace tvořila na 

konci roku 2014 nejmenší část populace – 15,2 %. 

Fotbal je sice moţné hrát v jakémkoliv věku, ale nejvíce je lukrativní pro mládeţ. 

Z tohoto ohledu je právě stárnutí populace pro fotbal nepříznivý trend. 

Tabulka 4 : Demografický vývoj v Brno - město v letech 201-2015 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel k 31.12. 371 399 379 871 378 962 378 327 377 507 377 440 377 028 

Z toho ve věku:               

0-14 57 433 67 487 65 978 64 360 63 306 64 580 65 241 

15-64 215 612 215 123 215 615 215 455 215 354 214 581 214 269 

65 a více 98 354 97 261 97 369 98 512 98 847 98 279 97 518 
Zdroj: vlastní zpracování dle (41) 

Z výše uvedené tabulky, ve která nám udává demografický vývoj obyvatelstva v rozpětí 

let 2010 aţ 2016. Pro sportovní kluby je důleţitý především údaj o populaci ve 

věkovém rozpětí od narození po čtrnáctý věk dítěte, protoţe právě v tomto období 

začíná s výběrem sportu. Čím větší je základna nově narozených dětí, tím větší je 

potenciální počet členů sportovních klubů. Z výše uvedené tabulky je patrná klesající 

tendence v počtu obyvatel této věkové skupiny. Sniţující se počet populace v rozmezí 

této věkové hranice je dán dopíváním generace narozené na počátku devadesátých let            

a následným poklesem porodnosti od roku 1994. Od roku 2013 počet narozených dětí 

mírně stoupá, nedosahuje však úrovně narozených dětí na počátku devadesátých let. 

 Příjmy obyvatelstva 

Průměrná hrubá mzda činila v roce 2016 v České republice 27 006 Kč. 

V Jihomoravském kraji pak činila 25 857 Kč. Přání dítěte má podle rodičů velký vliv na 

výběr jeho sportovní aktivity, ve finálním rozhodnutí však nejvíce rozhodují finance a 

časová náročnost sportu. České domácnosti utratí za sport dětí v průměru 624 korun 

měsíčně, coţ vyplynulo z rozsáhlého průzkumu agentury NMS Research. Z níţe 
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uvedené tabulky pak jasně vyplývá, ţe fotbal zatíţí měsíčně rodinnou kasu o přibliţně 

420 Kč (42). 

Ve srovnání s jinými sporty, jako například s ledním hokejem nebo tenisem není fotbal 

tolik finančně nákladným sportem. Konkrétně ve srovnání s tenisem jde o polovinu 

méně nákladnější sport, jak znázorňuje níţe: 

 

Obrázek 9 : Reálná roční cena sportů (43) 

 Ţivotní úroveň obyvatelstva 

Ekonomika České republiky rostla v minulém roce nejrychleji od roku 2007 a hrubý 

domácí produkt se zvýšil o 4,2%. V roce 2015 se oproti předcházejícímu roku zvýšily 

čisté příjmy na osobu průměrně o 4 900 Kč a k reálnému zvýšení příjmů došlo 

meziročně o 2,8%. Ţivotní podmínky domácností se zlepšily také z důvodu sníţení 

počtu domácností s malou pracovní intenzitou (42). 

Jihomoravský kraj je v hodnocení krajů dle ţivotní úrovně na 4. místě (za Prahou, 

Královéhradeckým a Středočeským krajem). Vzhledem k popsaným nákladům 

v kapitole Příjmy obyvatelstva by finanční náročnost fotbalu neměla být překáţkou pro 

zapsání dítěte do fotbalového klubu. Zároveň lze přihlédnout i k faktu, ţe sídliště Lesná, 

kde sídlí fotbalový klub TJ Start Brno má 20 500 obyvatel, tudíţ je zde velmi malá 

vzdálenost, kterou by děti (nebo jejich rodiče) museli trávit dojíţděním za sportem, 

neboť se nachází přímo v adrese jejich bydliště (44). 
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3.4.2 Legislativní faktory 

Legislativní prostředí v české republice se dá povaţovat za poměrně stabilní. Nejvyšším 

orgánem sjednocujícím všechny kluby je Fotbalová asociace České republiky (FAČR). 

FAČR spadá po d několik národních sdruţení, jako je například Český svaz tělesné 

výchovy (CSTV), která je hlavním partnerem pro dotační tituly od Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT). 

Sportovní organizace v České republice vycházejí ze základních právních norem, 

kterými jsou Ústava ČR, občanský zákon, příslušné daňové zákony a zákon č.115/2001 

Sb. O podpoře sportu. 

Mezi omezující faktory patří například městská vyhláška omezující sekání trávníku 

pouze na určité dny a hodiny nebo vyhláška o omezení při zápasech. Mezi pozitivní 

faktory patří moţnost vyuţití sníţené sazby DPH. Díky tomu, ţe klub vykonává 

sportovní činnost, můţe vyuţít sníţenou 14% sazbu DPH na sportovní sluţby a zboţí 

(45). 

3.4.3 Ekonomické faktory 

Pozitivní bilance příjmů a výdajů, to je hlavní cíl kaţdé organizace. Nejinak je tomu           

u sportu, a proto jsou ekonomické faktory pro chod klubu klíčové. Do ekonomických 

faktorů se však promítají také politické faktory (dotace od města) nebo výše DPH. 

Sport se podílí na tvorbě HDP a zaměstnanosti. Ve vyspělých západoevropských 

zemích je podíl sportu na konsolidovaných veřejných výdajích v rozmezí 0,4 - 1,7%, při 

započítávání výnosů z loterijních her narůstají státní výdaje aţ na 3 -3,5 % celkových 

veřejných výdajů. Přínos pro stát ve formě tzv. „sportovního“ HDP činí 1,5 -2 % 

celkového HDP. V ČR není moţné tyto údaje z dostupných zdrojů zjistit. V roce 1990 

se odhadoval počet pracovních míst vytvořených sportem, na cca 1,48%, coţ je údaj 

srovnatelný s vyspělými západoevropskými zeměmi. Problém nastává při ohodnocování 

dobrovolníků pracujících v oblasti tělesné výchovy a sportu. Hodnota jejich práce je 

vysoká, ale vzhledem k tomu, ţe neprochází trhem, tak není evidovaná ve statistikách             

a tím pádem ji neumíme ekonomicky ocenit (46). 

Největšími poloţkami v příjmové čísti jsou hlavně příspěvky od sponzorů, dotace od 

města Brna, členské příspěvky a pronájmy. Spolu se zatravněním hrací plochy na TJ 

Startu Brno a postoupením do vyšších soutěţí přišla i celá řada nových sponzorů. 



55 

 

Působí zde hlavní sponzor Auto Pokorný Brno, který přispívá v řádech statisíců ročně. 

Dále zde působí řada menších sponzorů (celkem 20)např.: RI Okna, Steinex, VTrade, 

Znakom, AB Klimatizace, Komfort, a.s.,Chironax, Pekařství Makovec, Teplárny Brno, 

DAGISPOL,s.r.o., které přispívají v řádech desetitisíců ročně (od 10 tis. – 40 tis. Kč) 

(33). 

 Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (HDP) se pouţívá pro stanovení výkonnosti ekonomiky                       

a vyjadřuje se v peněţních jednotkách. Je to suma celkové hodnoty statků a sluţeb nově 

vytvořených v daném období (obvykle jeden rok) na určitém území. Jedná se o součet 

korunové hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů a čistých vývozů. (47). 

Tabulka 5 : Vývoj HDP v ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle (46). 

Výše uvedený graf nám udává vývoj HDP v ČR a v Evropské unii (EU) od roku 2004. 

Z výše uvedeného grafu je patrný největší pokles v roce 2009, který byl zřejmě 

způsoben celosvětovou krizí v roce 2008. Přitom vysoce nad hladinou dlouhodobého 

průměru v ČR (zelená čára) byl HDP v roce 2006. Přitom v posledních letech HDP opět 

roste a směřuje k celorepublikovému dlouhodobému průměru. 

 Míra inflace 

Inflace znamená znehodnocování hodnoty peněz v čase. Míra inflace se vyvíjí v čase. 

Pro zjišťování inflace se sleduje tzv. cenová hladina, která se měří prostřednictvím 

spotřebitelského koše. V tomto koši se porovnávají jednotlivé poloţky sluţeb a zboţí 

(48). 
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Graf 2 : Vývoj míry inflace v letech 2003 – 2015 (vlastní zpracování dle (48)) 

Míra inflace za rok 2015 byla průměrně 0,3 procenta. V roce 2014 byla průměrná výše 

inflace o desetinu procentního bodu, tj. 0,4 procenta. Jen pro srovnání, inflace v roce 

2013 činila 1,4 procenta, o rok dříve, tedy v roce 2012, pak 3,3 procenta. Pro fotbalový 

klub je nízká míra inflace pozitivní v tom, ţe ušetří peníze za energie a také je to 

výhodné pro dojíţdějící hráče, jelikoţ ušetří náklady s dojíţděním spojené. 

 Míra nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna nebo ochotna 

najít si placené zaměstnání. Míra registrované nezaměstnanosti je počítána jako podíl 

počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce 

k ekonomicky aktivním osobám. Jedná se tedy o významný ukazatel, který ovlivňuje 

ţivotní úroveň lidé a zároveň jejich kupní sílu. V současné době je nezaměstnanost 

5,5%, přičemţ v Jihomoravském kraji je o něco vyšší. Nezaměstnanost ovlivňuje 

negativním způsobem příjem jedince a tedy je méně finančních prostředků na 

dobrovolníky, kteří by se věnovali aktivitám ve volném čase, protoţe volnočasové 

aktivity jsou špatně marketingově podporovány. V případě provádění kvalitního 

marketingu sportovními kluby, tak by se doporučovalo všem, aby chodili do klubu a 

začali sportovat a trénovat a budou mít lepší fyzický stav a kondici. Dalím důleţitým 

faktorem pro komfort hráčů je vybavení zázemí. I přes fakt, ţe šatny a sociální zařízení 

jiţ prošlo v minulých letech modernizací je i nadále nutné tyto prostory pro hráče 

zrekonstruovat (49). 
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Tabulka 6 : Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR a v JMK 

  Míra nezaměstnanosti (v %) 

Rok ČR JMK 

2010 7,3 6,9 

2011 6,7 7,9 

2012 7 8 

2013 7,1 6,7 

2014 6,1 5,8 

2015 5,2 4,2 

2016 5,5 6,8 
Zdroj: vlastní zpracování dle (21) 

 

 

Graf 3 : Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR a v JMK (vlastní zpracování dle (21)) 

Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe výše nezaměstnanosti od roku 2013 nepatrně 

klesá, coţ pozitivně ovlivňuje vývoj ekonomiky. Pro fotbalový klub to znamená, ţe 

zapsat dítě do fotbalového klubu, si bude moci dovolit stále více rodin a pro fotbalový 

klub tedy rozvíjet a budovat svoji vlastní členskou základnu od nejmenších chovanců. 

3.4.4 Politické faktory 

Politické faktory ovlivňují především současné rozloţení sil, městském zastupitelstvu. 

Nejdůleţitější je, jestli je město nakloněno sportovní činnosti, konkrétně fotbalu. Můţe 

ho totiţ výrazně podporovat svými dotacemi. Město také můţe znepříjemnit nebo 
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naopak usnadnit fungování fotbalového klubu svými vyhláškami. V posledních letech je 

politická situace stabilizována. 

Oblast sportovní reprezentace, včetně péče o sportovní talenty, je podporována 

prostřednictvím veřejně vyhlášených programů Státní podpory sportu pro příslušný rok. 

Jedná se o: Program I. – Sportovní reprezentace ČR, o Program II. – Sportovní centra 

mládeţe, o Program III. – Sportovní talent a Program IV. – Sportovní střediska. 

Současně je podporována činnost resortních sportovních center MO, MV a MŠMT                  

a příprava sportovních talentů na Sportovních gymnáziích a gymnáziích s třídami se 

studijním oborem Sportovní příprava (50). 

Jihomoravský kraj je zastoupen hejtmanem JUDr. Bohumilem Šimkem. Do funkce 

primátora města Brna byl 25. listopadu 2014 byl jmenován Ing. Petrem Vokřálem. Oba 

politici vystupují za politickou stranu Hnutí ANO (51). 

Dne 7. 3. 2017 Zastupitelstvo města Brna na zasedání č.Z7/26 schválilo poskytnutí 

dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2017 (jednoleté) a na roky 2017 

– 2020 (čtyřleté) (52). 

3.4.5 Technologické faktory 

Technologický faktor se v souvislosti s touto problematikou musí řešit trochu jiným 

způsobem neţ je tomu např. u výrobního podniku. Výrobní podnik díky novým 

technologiím vytváří nové hodnoty. Sportovní klub poskytuje v podstatě určitý druh 

sluţeb, proto se zde na to musíme dívat z jiného úhlu pohledu. Jednou z moţností jak 

mohou nové technologie ovlivnit sportovní klub, je pomocí technologií, které dopadnou 

na kvalitu stadionu či zázemí. Ale nemůţeme tvrdit, ţe kvalitní sprchy ovlivní výsledky 

na hřišti. Kvalitní zázemí můţe být na druhou stranu lákadlo pro nové hráče, a tím se 

zvýší potencionální moţnost výchovy nových hráčů a budování široké hráčské 

základny. 

Sport ovlivňují více technologie ve sportovní výbavě a potřebách. Všechny významné 

značky se předbíhají ve vývoji nových technologií pro sportovce. I kdyţ se dle mého 

názoru jedná o marketing, který výkon sportovců neovlivní, tak je v posledních letech 

velmi rozšířený. Tento technologický vývoj ovšem přímo nesouvisí s marketingovou 

strategií klubu, ale spíše ovlivňuje dění sportu v obecné rovině. 
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Patně největší volnost je v posledních letech kladena na komunikaci s fanoušky, 

příznivci klubu a sportem jako takovým. Komunikační kanály pouţívané pro fanoušky 

se mohou různit. Mnozí z nich v současné době vyuţívají chytrá mobilní zařízení, která 

mají různé mobilní aplikace zaměřené na sport nebo sociální sítě. Hodně klubů dnes 

uvaţuje, jaký komunikační kanál bude pro jejich klub nejvýhodnější. V současné době 

je standardem, ţe kaţdý klub má svoje webové stránky, kde návštěvníci těchto stránek 

se chtějí dozvědět všechny dostupný informace o klubu, např. rozhovory s hráči, noví 

hráči klubu, hodnocení zápasů od trenéra. 

Důleţitým faktorem je zázemí klubu. V případě dobrého a kvalitního zázemí a vybavení 

klub uspokojuje své fanoušky ale také v neposlední řadě své hráče, kteří pak nemají 

tendence přecházet do jiného klubu. Tento faktor má pozitivní účinky na okolí. Kdyţ 

ostatní kluby vidí dobré klubové zázemí, je to pro klub velmi dobrá vizitka a reklama. 

Z hlediska pouţívání technologií je koţné fotbal řadit k poměrně neprogresivním 

odvětvím. Na rozdíl od jiných sportovních odvětví, kde je součástí utkání pouţívání 

kamerových systémů za účasti rozhodčích, jako například v hokeji nebo jestřábí oko 

v tenisu jsou fotbalové zápasy odkázány pouze na lidský faktor. Z tohoto důvodu pak 

vznikají nepřesnosti, které ovlivňují kvalitu celého zápasu, a toto se děje dokonce i na 

těch nejvyšších úrovních. Také registrační systém lze povaţovat za archaický  

a zaslouţilý modernizaci. Svou sloţitostí vytváří velký prostor pro chybování lidského 

faktoru. Veškeré registrace při přestupu hráče či jeho zaevidování v novém klubu je 

prováděna papírovou formou.  

Nároky technologického charakteru se týkají především na fotbalový stadion kvalitu 

hrací plochy. Poţadavky na kvalitu stadionu  a hrací plochy je definována zastřešující 

organizací konkrétní soutěţe, ve které daný fotbalový klub hraje. V případě TJ Startu 

Brno na úrovni, kterou hrajeme, poţadavky splňujeme. Největší technická vybavenost 

je kladena na nově zrekonstruovaný a poloţený travnatý koberec, který byl finančně 

nákladný. Správné zalévání trávníku je řízeno automatickým zavlaţovacím systémem. 

Čidla integrovaná v tomto systému automaticky rozpoznají dobu, kdy je travnatý 

koberec nutno zavlaţit a jak dlouho musí efektivní zalévání trávníku trvat, aby se 

kvalita travnatého koberce udrţovala na vysoké úrovni a tento povrch tak poskytoval 

vysoký herní komfort pro hráče. Dalším faktorem, který hraje významnou sloţku 
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v komfortu pro hráče, je jejich zázemí. I kdyţ šatny a sociální zařízení prošlo 

v minulosti modernizací, je i nadále potřeba jejich rekonstrukce a nástavby, na kterou 

bohuţel klub v současné době mimo finanční moţnosti klubu. 

3.4.6 Ekologické faktory 

Na první pohled nemusí být vztah ekologie a fotbalu patrný, jako u jiných sportovních 

odvětví. Avšak v současné době je kladen velký důraz na ţivotní prostředí napříč 

kaţdým sportovním odvětvím. 

Otázkami ohledně postoje sportu k ţivotnímu prostředí se poprvé začal zabývat 

olympijský kongres v roce 1994. Na tomto setkání vystoupilo 29 diskutujících členů 

z jednotlivých zemí, včetně ĆR. I ČR se zabývá problematikou postoje sportu 

k ţivotnímu prostředí. Tato komise posuzuje vlivy sportovních aktivit na ţivotní 

prostředí a přírodu, zaobírá se ekologickou výchovou a koná expertizní činnost pro 

sportovní kluby. Zastává funkci tzv. poradního orgánu, který pomáhá definovat 

„ekologickou politiku. Komise navrhla ve svém programu text s výzvou jak jednat 

s hlavními ekologickými problémy sportovní činnosti. Navrhla body, které se zaobírají 

řešením. Prvním bodem je dobře hospodařit s vodou, kdy by měl kaţdý racionálně 

pouţívat vodu a nenechat ji zbytečně unikat. Zamezit znečišťování zdrojů a vyuţívat 

v co největší míře dešťovou a uţitkovou vodu. Druhým bodem výzvy jsou energetické 

úspory, kdy by se ve sportovních zařízeních mělo pouţívat úsporných ţárovek, 

dodrţovat odpovídající teplota uvnitř objektu. V dalším bodě se diskutuje o sníţení 

emisí, které škodí ţivotnímu prostředí, je zde popsáno, ţe kaţdý by měl minimalizovat 

odpad, dávat přednost ekologickým výrobkům pro sport, třídit odpad atd. K dopravě by 

se mělo zamezit, aby co nejméně účastníků muselo pouţít auta a pokud je doprava 

autem nezbytná, tak aby klub zajistil kolektivní dopravu. V posledním bodě se 

projednává sama ochrana přírody, kde by kaţdý měl respektovat značené turistické 

cesty a tratě, v chráněných oblastech dodrţovat návštěvní řád a respektovat pokyny 

pracovníků, kteří pracují v chráněných krajinných území. Kaţdý by měl také utuţovat 

vědomosti ohledně ochrany přírodního prostředí mezi trenéry a sportovci (25). 
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3.4.7 Shrnutí SLEPTE analýzy 

Ze SLEPTE analýzy vyplynuly pro fotbalový klub různé faktory, které mají vliv na jeho 

bezproblémový provoz. V níţe uvedené tabulce jsou přehledně uvedeny faktory a jejich 

vliv na fotbalový klub. 

Tabulka 7 : Shrnutí SLEPTE analýzy 

Faktory 

Vliv na TJ START 
Brno 

pozitivní negativní 

  Zdravý životní styl x   

  Vznik nových sportovišť   x 

  Popularita fotbalu u veřejnosti x   

Sociální Nábor nových hráčů x   

  Stárnutí populace   x 

  Životní úroveň x   

  Stárnutí obyvatel   x 

Legislativní Legislativní změny   x 

  Růst HDP x   

  Vysoká inflace   x 

Ekonomické Nízká míra nezaměstnanosti x   

  Dotace od subjektů x   

Politické Náklonnost vedení Brna pro sport x   

Technologické Zastarávání areálu   x 

  Zastarávání sportovního vybavení   x 

Ekologické Změna klimatických podmínek   x 

  Globálí oteplování   x 
Zdroj: vlastní zpracování 

3.5 Porterův model  

Pro účel analýzy oborového okolí klubu jsme pouţili Porterův model konkurenčních sil, 

který zahrnuje zákazníky, dodavatele, konkurenci a substituty, nově vstupující 

konkurenty, rivalitu klubů působících v odvětví. K ucelenějšímu pohledu na mikrookolí 

klubu jsme provedli analýzu specifických faktorů fotbalu, kterým je asociační koeficient 

UEFA. 

3.5.1 Rivalita mezi stávajícími podniky 

Za rivaly lze s ohledem na území brát ve sportovním odvětví jako takovém skoro kaţdý 

sportovní klub, který působí pna Jiţní Moravě, nebo přímo v Brně. Musíme zde také 
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ovšem zahrnout firmy a podniky poskytující sportovní záţitky. Nemluvíme zde jenom o 

fotbalových klubech, ale také o všech sportovních klubech, školách věnující se sportu, 

nebo také o školních klubech. 

Konkurenci můţeme být rozdělena podle činnosti, zdali je taková činnosti provozována 

v určitém období sezony nebo v průběhu celého roku, kolektivně nebo samostatně. Je 

tedy bezesporu zapotřebí soustředit se na takové sporty, které se provozují v průběhu 

celého roku a které se hrají v kolektivu. Za takové sporty můţeme v dnešní době 

povaţovat zejména volejbal, basketbal, hokej, házenou a florbal, kde zejména co do 

financí je hokej nejvíce náročný z finančního hlediska. 

Druhým nejoblíbenějším sportem u nás je florbal, který není tak finančně nákladný jako 

například hokej. Obliba tohoto sportu u nás stále roste. Můţe zato především výborná 

práce florbalové unie, která má hlavně velmi dobře propracovaný marketing. Většina 

oddílů zde odvádí výbornou práci, především díky kvalifikovaným trenérům. Pro TJ 

Start Brno je největším konkurentem právě florbal. V areálu Startu působí florbalový 

tým Hattrick Brno, který má svoji tréninkovou halu přímo v areálu Startu a tudíţ Start 

bojuje s tímto týmem o přízeň nových hráčů. 

3.5.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Riziko vstupu nových konkurentů na tento trh je zde poměrně vysoké. Je zde dobrá 

lokalita a i relativně velký počet obyvatel na sídlišti Lesná. Hlavním faktorem je 

jednoduchost s jakou můţe kaţdá organizace vstoupit na trh. Vstup nového konkurenta 

se promítne hlavně do ekonomické stránky, z tohoto důvodu je důleţité monitorovat 

nové druhy sporů a nové činnosti, jelikoţ tento druh úseku se dostává do podvědomí 

veřejnosti, která o něj začíná mít v poslední době obrovský zájem.  

3.5.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Primárním prvkem kaţdé společnosti jsou především lidé, ve sportovní sféře můţeme 

říci, ţe je to nenahraditelný prvek pro klub samotný. Pro to aby klub mohl nadále 

prosperovat a mohl tak mít ambice na postup do vyšších soutěţí, je nezbytné, aby měl 

k dispozici hráče, kteří mají odpovídající kvalitu a výkonnost. Vyjdeme-li 

z předpokladu, ţe by klub nechtěl nadále kupovat nové hráče, musí začít uvaţovat 

především o výchově nových talentů z vlastních linií. Aby klub mohl vychovávat 

kvalitní hráče, musí však mít kvalifikovaní trenéry a spolupracovníky, kteří mají na 
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starost organizaci. Klub musí mít také bezesporu kvalitní vedení. Na startu v tento 

moment působí nadějná mládeţnická základna fotbalistů, rozdělených podle věkové 

kategorie kam spadají (mladší ţáci, starší přípravka, mladší přípravka). Hlavním úkolem 

klubu je, v tento moment nadále rozvíjet dovednosti mladých fotbalistů, připravit je na 

„velký fotbal“ a nabírat nové naděje, které mají zájem na Startu trénovat a hrát. 

Zejména v mladém věku je důleţité hráče nadchnout pro fotbal, aby se tak pro něj 

fotbal stál nedílnou součástí ţivota. Samozřejmě některé jedince fotbal nenadchne  

a odcházejí. Fakt, ţe se v klubu opět začalo pracovat s mládeţí, je velmi důleţitým 

prvkem pro další existenci a fungování klubu. Můţeme říct, ţe obecně je v České 

republice a Brně mnoho trenérů, avšak není zde mnoho opravdu kvalifikovaných  

a vhodných pro práci s mládeţí. Taková situace u nás ve fotbale je dána především 

faktem, ţe mnoho trenérů, zejména poté v amatérských klubech, jsou pouze 

dobrovolníci, většinou tatínci, kteří nemají nárok na honorář. V současnosti na Startu 

pracují s mládeţí pět trenérů disponujících trenérskou licencí. Na celkový počet okolo 

sedmdesáti děti je to však málo a klub tudíţ usiluje o získání nových kvalifikovaných 

trenérů, jelikoţ mládeţe bude na Startu určitě přibývat. Velkým zájem klubu je také 

udrţení stávajících hráčů, kteří odvádějí pro klub výbornou práci. Zájem je ovšem také 

kladen na ostatní členy, ze kterých by se do budoucna mohli stát kvalitní trenéři, nebo 

spolupracovníci. 

Dodavateli jsou také firmy, které klubu dodávají potřebné sportovní náčiní 

a příslušenství, jedná se zejména o rozlišovací dresy, sítě, fotbalové míče, sítě do 

branek, kuţele apod. V takovéto situaci potom dodavatel disponuje malou silou. 

3.5.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Zákazníci anebo také členové klubu jsou primární kategorií, která je zahrnuta pod 

pojmem odběratelé. Kaţdý člen musí pravidelně platit kaţdého půl roku příspěvky. Za 

placení příspěvků potom očekávají od klubu určitý výkon. Můţeme říci, ţe se o klub 

zajímají v celkovém měřítku, jakými prostoru klub disponuje, kvalita trenérů daného 

klubu, vedení a přístup klubu a za jakou cenu jim můţe klub vše zmíněné poskytnout. 

S ohledem na potencionální zákazníky můţeme konstatovat, ţe fotbal bezesporu patřil  

a patří mezi „levné“ sporty. Díky tomuto konstatování je fotbal vnímán jako jeden 

z nejoblíbenějších sportů po celém světě. Fotbal se hraje skoro všude, proto by si měl 
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kaţdý zákazník fotbalu váţit. Přestupy členů ke konkurenci jsou jednoduché a změna 

substitutů je téměř bezbariérová. Obecně je známo, ţe fanoušek a odchovanec klubu 

většinou neodchází k rivalům, protoţe jej pojí s klubem jistý svazek. Tento svazek není 

a nemusí být vţdy tak pevný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nachází se zde ještě 

jedna proměnná, která by měla být zmíněna. O členech daného klubu nemůţeme 

uvaţovat jako o jednom celku. Vyskytují se zde poměrně velké rozdíly mezi hráči, kteří 

jsou profesionálové a hráči, kteří jsou amatéři. Z logiky věci tedy vyplývá, ţe 

profesionální hráč bude bezesporu disponovat vyšší vyjednávací silou neţ amatér. 

Další důleţitá skupina, která by zde měla být zmíněna, jsou diváci Startu. TJ Start Brno 

je účastník 1. B třídy muţů. Jedná se o třetí nejvyšší fotbalovou soutěţ, zejména pak 

„A“ muţstvo hraje velice líbivý a atraktivní fotbal. V současné době je „A“ muţstvo na 

první příčce s náskokem 6 bodů na druhý tým a vše naznačuje tomu, ţe by „áčko“ mělo 

podruhé za sebou postoupit do vyšší třídy, která se jmenuje 1. A třída. Díky tomuto 

faktu chodí na domácí utkání čím dál tím více diváků. Vyskytuje se tu však jedno 

moţné riziko, za předpokladu, ţe by se týmu přestalo dařit, můţeme očekávat, ţe by 

návštěvnost na zápasy začala pomalu klesat. Z výše napsaného tedy vyplývá, ţe divák 

vládne velkou vyjednávací silou. Kdyby se Startu přestalo dařit, divák má v Brně další 

moţnosti kam za sportem nebo za kulturou. 

Poslední zmíněnou skupinou jsou sponzoři a partneři Startu. Jejich záměr je jasný, 

chtějí zviditelnit svoje jméno pomocí různých reklam a propagačních akcí. Tito 

sponzoři patří do kategorie zákazníků, která poskytuje Startu vysoké finanční obnosy. 

Sponzoři si logicky kladou největší poţadavky a nároky na klub, jelikoţ mu poskytují 

finance. Vyskytuje se zde mnoho aspektů, které sponzory zajímají, především se jedná     

o počet diváků, kteří navštěvují domácí zápasy, úroveň a pořadí klubu v dané soutěţi. 

Kaţdý nový sponzor je pro klub jistě výhodou, zejména potom je-li sponzor stabilní              

a nebrání se dlouholeté spolupráci. V současnosti má TJ Start Brno hned několik 

sponzorů zejména auto Pokorný Brno a Progec stav, coţ je velmi dobré, jelikoţ 

v dnešní době je i sport hodně o financích a hráči tak mají výborné podmínky pro 

trénování, regeneraci a reprezentování svého klubu. Díky sponzorům hráči dostali 

například nové tréninkové soupravy, jsou jim propláceny pobyty ve wellness a na 

venkovní zápasy se jezdí autobusem. 
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3.5.5 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je pro Start vysoká. Za hrozby pro klub můţeme zařadit nejenom 

fotbal jako takový, ale i další sporty provozované na území Brna jako je například, 

hokej, florbal, házená, volejbal a obecně kaţdý sportovní klub poskytující svým 

zákazníkům určitý sportovní záţitek jako jsou například lanová centra, horolezecké 

stěny, aquaparky, volnočasové aktivity a fitness centra. Můţeme se zahrnout i kulturní 

akce. Kulturní akce poskytují návštěvníkům určitý záţitek a návštěvník má pocit, ţe se 

stal členem skupiny, která má zájem o to samé, jako příklad zde můţeme zmínit výstavu 

aut nebo koncert oblíbené skupiny. Neměli bychom zde opomenout zmínit ani 

internetové a televizní přenosy, které jsou v dnešní době také velice oblíbené. Pro 

velkou skupinu fanoušků je v současnosti pohodlné sledovat zápasy online z pohodlí 

domova. Fanoušek se také můţe dívat doma na zápasy vyšší kvality, neţ jaké se hrají  

u nás. Tato hrozba by se zcela jistě také měla brát na zřetel. Je si zde potřeba uvědomit, 

co jaký fanoušek v dané lokalitě preferuje a jak toho můţe dosáhnout. 

3.5.6 Závěry z Porterovy analýzy 

Porterova analýza pěti sil patří k základním a nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu 

konkurenčního prostředí fotbalového klubu a jeho dalšího řízení. Z výše uvedených pěti 

sil pro TJ START Brno vyplynuly určité informace.  V konkurenčním prostředí existuje 

v současné době mnoho dalších fotbalových klubů blízkém i vzdálenějším okolí. Z toho 

vyplývá značná stávající konkurence pro TJ START Brno. Konkurenční výhodou pro 

fotbalový klub můţe být kvalitní travnatý, nově poloţený travnatý koberec, nová 

tribuna pro diváky, vlastnictví haly v areálu, která se dá vyuţívat v nepříznivém počasí, 

umisťování jednotlivých muţstev v soutěţích, počet kvalifikovaných trenérů a jejich 

ochota a zájem spolupracovat jak s nejmladšími fotbalisty, tak i s těmi odrostlejšími. 

Hrozba z nové potencionální konkurence je rovněţ vysoká. V kaţdé městské čtvrti 

existuje stávající fotbalový klub, který jak jiţ bylo popsáno, mají také dlouholetou 

tradici jako TJ START a bariéry pro vstup na daný trh nejsou také nijak vysoké. 

 Fotbal můţe být nahrazen jakýmkoli jiným sportem. Jelikoţ mnoţství sportovních 

klubů nabízejících rozmanité sportovní aktivity je v Brně nebo jeho blízkém okolí 

značné, tak i hrozba nahraditelnosti fotbalu substituty je velká. Zejména v posledních 

letech se rozmáhá zájem o florbal a futsal, které jsou stejně jako fotbal finančně 
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nenáročnými sporty a jsou snadno dostupné. Blízkým substitutem je rovněţ i lední 

hokej. 

Vyjednávací síla odběratelů je vysoká vzhledem vysoké konkurenci jak v odvětví tak            

i také v okolí. Vzhledem k dlouholeté tradici a dobré dostupnosti fotbalového klubu je 

trvalý a konstantní zájem o tento fotbalový klub. 

Vyjednávací síla dodavatelů je naopak nízká, protoţe firmy, které dodávají zboţí                    

a sluţby pro fotbalový klub jsou lehce nahraditelné. 

V níţe uvedené tabulce jsou přehledně uvedeny výše zmíněné faktory ovlivňující 

fungování klubu. 

Tabulka 8 : Shrnutí Porterovy analýzy 

Faktory 

Vliv na TJ START Brno 

pozitivní negativní 

Stávající konkurence   x 

Nová potencionální konkurence   x 

Substituční produkty   x 

Dodavatelé x   

Odběratelé x   
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.6 Analýza „7S“ 

3.6.1 Strategie 

Fotbalový klub TJ START Brno je amatérský sportovní klub, který nemá konkrétní 

strategii v ţádné klubové dokumentaci. Strategie je spíše určována z představ  předsedy 

klubu a členů výboru. Můţeme tedy říci, ţe strategií klubu je provozovat a organizovat 

sportovní činnost a tělovýchovné aktivity, věnovat se výchově mládeţe a poskytování 

kvalitních sluţeb, přátelský a zodpovědný přístup k zákazníkům. Na Startu panuje 

klidná a přátelská atmosféra, kde trenéři si navzájem tykají, jezdí se svými svěřenci na 

zápasy a po ukončení sezóny se potkají všichni hráči, trenéři a fanoušci klubu na 

závěrečné oslavě sezóny. 
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Posláním klubu je šíření zdravému ţivotnímu stylu, učení dětí lásce ke sportu. 

Zaměstnaným lidem poskytuje oddechový čas a vytváření rodinné atmosféry ve 

fotbalovém klubu. 

Současná vize fotbalového klubu je především věnovat péči o výchovu mládeţe             

a vytvářet jim podmínky dalšího výkonnostního růstu. Vytvářet ekonomickou základnu 

pro zabezpečení vlastního poslání a úkolů, a to zejména vlastní hospodářskou činností, 

dle podmínek českého právního řádu. 

3.6.2 Struktura 

Fotbalový oddíl Start Brno spadá pod TJ Start Brno a patří k malým nepolitickým                   

a neziskovým sportovním organizacím, v tomto případě pro oblast fotbalu. Z tohoto 

důvodu je zde vyuţívána liniově organizační struktura. 

Nejkompetentnější osobou a statutárním orgánem tělovýchovné jednoty je předseda 

spolku Ivoš Raus. Předseda vykonává právní subjektivitu TJ a zabezpečuje plnění úkolů 

v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Jeho funkční období je 5 let. Předseda 

rozhoduje zejména o základních oblastech, kterými jsou: 

 rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou výlučně v pravomoci valné hromady 

 zabezpečuje plnění usnesení valné hromady 

 organizuje a řídí hospodářskou činnost TJ 

 schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví 

vnitřní vztahy TJ 

 dbá o hospodárné vyuţívání a údrţbu majetku TJ 

 připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu a hlavním 

směrům činnosti 

 spolupracuje se sportovními svazy při řešení problému jednotlivých oddílů 

 zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány města Brna a městských částí, 

podniky, ostatní TJ, ČUS a jeho sloţkami, jinými organizacemi a fyzickými 

osobami (33). 

Nejvyšším orgánem fotbalového oddílu je valná hromada sloţená z jednotlivých oddílů 

TJ starších 18let. Valná hromada se koná jednou za kalendářní rok a musí se svolat 

nejméně 30 dnů před jejím konáním. Valná hromada zejména: 
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 rozhoduje o vzniku a zrušení TJ s likvidací, v případě zrušení spolku a jeho 

majetkovém vypořádání 

 rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ 

 rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ 

 volí předsedu a kontrolní komisi s funkčním obdobím na 5 let 

 rozhoduje o přijetí nového oddílu nebo organizace, resp. O zrušení nebo 

vyloučení 

 schvaluje a projednává zprávu o činnosti a hospodaření TJ, schvaluje rozpočet 

TJ a zprávu kontrolní komise (32). 

 

3.6.3 Systémy 

Jelikoţ TJ Start Brno není velkým spolkem, nemusí zásadním způsobem investovat do 

informačních systémů. Vyuţívá se zde proto jenom informační systém pro rezervaci 

kurů a tenisové haly. 

3.6.4 Styl řízení 

Ve fotbalovém oddílu je předsedou pan Ivoš Raus, který je zodpovědný za řízení celého 

klubu a vyskytující problémy řeší ve spolupráci se členy výboru. Vyskytnuvší se 

problémy řeší pan Raus podle svého nejlepšího svědomí. Vyuţívá se zde demokratický 

styl řízení. Členové výboru mají zároveň jasně stanovený rozsah činnosti a pravomoci, 

které by měli plnit. 

3.6.5 Spolupracovníci 

Vztah mezi předsedou a členy výboru fotbalového klubu je přátelský a společně pracují 

na bezproblémovém chodu oddílu. Je to dáno především tím, ţe členy výboru jsou 

jenom dlouhodobý členové a odchovanci Startu. Tyto dlouholeté vztahy se ovšem 

mohou stát i nemalým problémem při případném konfliktu mezi členy, kteří mezi sebou 

mohou mít nějaké vzájemné osobní problémy. V současnosti je nesmírně důleţité také 

vybírat trenéry, kteří v klubu pracují, jelikoţ mají zásadní vliv na výchovu mládeţe                  

a vytvářejí tak celkový obraz fotbalového oddílu. Trenéři zde pracují bez nároku na 

finanční ohodnocení, správce kurtu je motivován mzdou, kterou bere jako normální 

zaměstnanec kaţdý měsíc. 
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3.6.6 Schopnosti 

 Jelikoţ je TJ Start Brno malým oddílem, vztahy mezi předsedou oddílu a jeho členy 

jsou velmi dobré a přátelské. Hovoříme zde o velmi blahodárném dlouhotrvajícím 

kolektivu členů, kteří se znají jiţ dlouhá léta a spolupracují spolu kaţdý den. Jak 

předseda, tak i všichni členové jsou vůči klubu loajální, coţ dokazuje fakt, ţe i navzdory 

nabídkám v minulosti od konkurenčních klubů tito „odchovanci“ zůstávají i nadále na 

Startu. 

3.6.7 Sdílené hodnoty 

Fotbalový oddíl TJ Start Brno má jasně danou soustavu názorů a hodnot 

vypracovávanou samotným předsedou klubu, který je povinen seznámit s ní všechny 

členy klubu. Mluvíme zde především o nadprůměrnou kvalitu poskytovaných sluţeb 

zákazníkům a odpovědný přístup. Fotbalový klub si také nechává pro hráče vyrábět 

trička, šály, tréninkové soupravy a mini dresy do auta, aby tak fotbalisté mohli 

reprezentovat svůj klub nejenom na trávníku.  

 

3.7 Financování TJ Start Brno 

Zdroje majetku TJ jsou zejména: 

a) příspěvky členů TJ 

b) příjmy a dotace od orgánů města Brna, sportovních svazů a ČU 

c) dary 

d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti 

 

Struktura jednotlivých poloţek je zachycena v následující tabulce a grafu. Všechny 

poloţky pochází z účetnických výkazů fotbalového oddílu (Příloha 1). 
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Tabulka 9 Struktura jednolivých sloţek financování fotbalového oddílu 

Zdroj financování 
Rok 

2013 2014 2015 

Dotace z města Brno 55 000,00 Kč 70 000,00 Kč 80 000,00 Kč 

Dotace z ČFS 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 9 000,00 Kč 

Členské příspěvky 63 000,00 Kč 128 600,00 Kč 203 500,00 Kč 

Dary 
 

10 000,00 Kč 18 000,00 Kč 

Příjmy z vlastní činnosti 25 300,00 Kč 88 000,00 Kč 146 200,00 Kč 

Celkem 148 300,00 Kč 303 600,00 Kč 456 700,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování dle (příloha 1) 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe největší poloţkou financování jsou členské 

příspěvky členů fotbalového oddílu. V roce 2015 dosáhla hodnota vybraných členských 

příspěvků 203 500,00 Kč, coţ odpovídá faktu, ţe se na Startu rozšiřuje členská 

základna. Procentuální vyjádření jednotlivých poloţek financování fotbalového klubu 

v letech 2013 – 2015 je vyjádřeno v další tabulce. 

 

Tabulka 10 Struktura jednotlivých poloţek financování fotbalového oddílu v % 

Zdroj financování (%) 
Rok 

2013 2014 2015 

Dotace  40,50 25,40 19,50 

Členské příspěvky 42,50 42,40 44,50 

Dary   3,20 4,00 

Příjmy z vlastní činnosti 17,00 29,00 32,00 

Celkem 100,00 100,00 100,00 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (Příloha 1) 
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Graf 4 : Struktura sloţek financování fotbalového klubu (vlastní zpracování dle Příloha  1) 

Ze sestavených tabulek, ale i z grafu je zřejmé, ţe největší poloţkou ve financování 

fotbalového klubu byly členské příspěvky a příjmy z vlastní činnosti. Musíme zde 

vycházet především z faktu, ţe v sezoně 2012/2013 se na Startu budovalo travnaté 

hřiště a Start měl jenom jedno muţstvo muţů, v této sezoně muţi trénovali a hráli své 

domácí zápasy na fotbalovém hřišti v Brně Maloměřicích. Členské příspěvky se od roku 

2013 více neţ ztrojnásobily, je to dáno zejména členskou základnou, která se pořád 

rozrůstá, a můţeme zde reálně říci, ţe se členské příspěvky budou i nadále zvyšovat, 

bude-li TJ Start Brno hrát i nadále atraktivní fotbal a bude zde dostatek kvalitních 

trenérů. Druhou největší poloţkou financování byly příjmy z vlastní činnosti, jedná se 

zde zejména o pronajímání hrací plochy hráčům FC Zbrojovky Brno a výběrů 

vstupného na domácí zápasy A muţstva, kde se jedna vstupenka prodává za 20 Kč a 

v průměru na zápasy chodí okolo 150 platících diváků. Klub se tedy nemusí spoléhat na 

dotace od města Brna a fotbalového svazu, jelikoţ tyto dotace jsou nejisté a dotační 

politika se můţe nebo nemusí sniţovat. Z výše uvedeného vyplývá, ţe by se klub měl 

zaměřit hlavně na nábor nových, nadějných hráčů a na propagaci fotbalu na Lesné, aby 

nové ţáky přilákal do svých řad. Oddíl momentálně nemá ţádnou větší marketingovou 

propagaci, která by vedla o zvýšení zájmu  dětí o fotbal na Lesné. V sezoně 2016/2017 

vstoupili do klubu sponzoři Auto Pokorný Brno a Progec stav a pár dalších menších 
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sponzorů. Auto Pokorný, se stal hlavním sponzorem a byla po něm pojmenovaný                    

i stadion na Startu „Renault aréna“ a přispívá částkou pohybující se okolo 300 tisíc Kč 

ročně. Díky tomuto faktu můţeme očekávat, ţe financování TJ Start Brno se zcela 

změní. Z klubu, který ještě před pár lety hospodařil s vyrovnaným rozpočtem, se 

pomalu ale jistě stává klub s velice dobrým finančním zázemím. Tento velice důleţitý 

fakt nebylo moţné do financování klubu zachytit, jelikoţ ještě není uzavřená účetní 

závěrka. 

3.8 SWOT analýza 

Výsledná SWOT analýza je vytvořená na základě provedených analýz vnitřního                      

a vnějšího prostředí, které na klub působí ze všech stran. Zjištěné silné a slabé stránky 

fotbalového klubu, jeho hrozby a příleţitosti jsou znázorněny ve SWOT analýze. 

3.8.1 Silné stránky 

 příchod nových sponzorů – ekonomická stabilita 

 fotbal je součástí ţivota mnoha lidí v Jihomoravském kraji 

 fotbal postihuje všechny věkové kategorie 

 fotbal je oblíbeným tématem medií 

 příchod talentovaných a zkušených hráčů 

 progresivní sportovní výkonnost - postup do 1. A třídy 

 dobrá dopravní dostupnost 

 hezké prostředí areálu, ve kterém se TJ START nachází 

 nízké členské příspěvky 

 fungování mládeţnických muţstev 

 stabilní zázemí 

 poměrně velká fanouškovská základna 

 fotbal je finančně nenáročný sport 

 

3.8.2 Slabé stránky 

 nedostatek kvalifikovaných trenérů 

 nedostatečné vyuţívání propagačních prostředků 

 nedostatečná reklama - marketing 
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 malá aktivita na sociálních sítích 

 malý počet kabin 

 absence tréninkového hřiště 

 absence fanshopu. 

3.8.3 Příleţitosti 

 propagace sportu – zdravý ţivotní styl 

 popularita fotbalu u veřejnosti 

 vytvoření fanshopu 

 nábor nových hráčů – mládeţ 

 pořádat den dětí 

 moţnost sponzoringu 

 dotace 

 postup do vyšších soutěţí 

 oslovení studentů sportovních škol pro získání praxe v klubu na různých např. 

trenérských pozicích 

3.8.4 Hrozby 

 nenalezení trenérů pro mládeţ 

 nezájem o fotbal na Lesné 

 odchod sponzorů 

 sniţování dotací 

 konkurence 

 hrozba substitutů – rozmach florbalu 

 zastarávání areálu 

 růst vyjednávací síly odběratelů 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

V této části budou popsány návrhy a jejich řešení pro fotbalový klub TJ Start Brno, 

které by měli zlepšit současnou situaci v klubu. Návrhy jsou zformulovány na základě 

provedených analýz, jejichţ výsledky jsou popsány ve SWOT analýze. 

4.1 Poslání a cíle klubu 

Ve spolupráci s předsedou fotbalového klubu TJ Start Brno Ivošem Rausem byly 

definovány následující vize a cíle, kterých by chtěl klub dosáhnout v horizontu tří let: 

 zvyšování aktivní členské základny, především mládeţe 

 zvýšení počtu kvalifikovaných trenérů, 

 pořádání dětských a sportovních akcí, 

 zkvalitnění tréninkového procesu mládeţe, 

 rozšíření povědomí o fotbalovém klubu v blízkém okolí, 

 zlepšení propagace a marketingu klubu, 

 stabilizace více zdrojového financování klubu, 

 postup A muţstva do 1. A třídy, pokud bude moţnost postup i v následujících 

letech. 

Ze stanovených vizí a cílů povaţuji za klíčové tyto: 

 Zlepšení propagace a marketingu, 

 dětský den s fotbalem. 

Protoţe bez alespoň částečné realizace zlepšení propagace a marketingu a dětského 

fotbalového dne nelze splnit další stanovené cíle. To, ţe klub stále nemá pořádně 

propracovanou marketingovou strategii, propagaci je brzdou jeho rychlejšího  

a efektivnějšího rozvoje a brzdí tím i vytvoření získání dalších finančních zdrojů, ať uţ 

vytvořením větší fanouškovské základny a především hráčské základny. Orientace by 

měla být zaměřena na skupinu mládeţe, která je jednak perspektivní jako členská 

základna a prostřednictvím dětí lze oslovit i rodiče a děti jsou opět potencionálními 

členy klubu. Větší fanouškovská i hráčská základna znamená vyšší zdroje příjmů a ať 

uţ ve formě dodací či z další klubové činnosti, z nichţ některé způsoby zlepšení 

propagace jsou uvedeny v následující části. 
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4.2 Zlepšení propagace a marketingu 

Marketingová propagace klubu je stále v začátcích, jelikoţ tomu bude teprve třetí rok, 

kdy se Start odlepil ze dna a klub by se jistě měl zlepšovat v tomto odvětví. Obecně 

můţeme podotknout, ţe marketing a propagace je tzv. „achillova pata“ kaţdého 

amatérského sportovního klubu v ČR. To, ţe klub stále nemá pořádně propracovanou 

marketingovou strategii, propagaci je brzdou jeho rychlejšího a efektivnějšího rozvoje    

a brzdí tím i vytvoření získání dalších finančních zdrojů, ať uţ vytvořením větší 

fanouškovské základny a především hráčské základny. Orientace by měla být zaměřena 

na skupinu mládeţe, která je jednak perspektivní jako členská základna                                    

a prostřednictvím dětí lze oslovit i rodiče a děti jsou opět potencionálními členy klubu. 

Na domácí zápasy aktuálně chodí okolo 250 platících diváků. Větší fanouškovská  

i hráčská základna znamená vyšší zdroje příjmů, ať uţ ve formě dodací, či z další 

klubové činnosti, z nichţ některé způsoby zlepšení propagace jsou uvedeny 

v následující části.  

4.2.1 Klubové předměty 

Identifikace s klubem a jeho rozpoznatelnost je navenek realizovaná pouze 

prostřednictvím klubových předmětů, kterými se hráči i fanoušci ztotoţňují 

s fotbalovým klubem. Doposud existující klubové předměty šála a mini dres do auta 

mají pouze hráči a pár skalních fanoušků. Tento nedostatek  znamená, ţe normální 

fanoušek, nebo i zájemce (dítě), které začíná chodit na fotbal, nebo by mělo zájem se 

stát členem, tyto předměty neobdrţí. Nemůţe je ani koupit ani dostat jako propagační 

materiál. Je nezbytné tento sortiment učinit jednak dostupným, kde fanoušci mohou mít 

slevy, ale tento sortiment je třeba i rozšířit. Osvědčený můţe být příklad brněnského 

fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno, jehoţ fanoušci mají šály, dresy, čepice, mikiny  

a nespočet dalších doplňků v barvách fotbalového klubu. Primární kolekci věcí nebo  

i její části by si měl kaţdý moţnost koupit. S tím souvisí i koncept klubových předmětů.  
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Obrázek 10: Klubová šála a mini dres (foto autor práce) 

Koncept klubových předmětů 

Prozatím klub disponuje dvěma hlavními předměty, šálou a mini dresem. Tuto primární 

škálu je potřeba rozšířit tak, aby byla přitaţlivá pro zákazníky a učinit ji zcela 

dostupnou formou nákupu ve fanshopu, který bude umístěn na internetových stránkách 

klubu. Je však nutné dbát o to, aby škála nebyla příliš široká, coţ by znamenalo zvýšení 

nákladů, více jednotlivých druhů by přineslo vysoké náklady a nesmí být ani příliš úzká. 

Je však moţno ji obnovovat a tím dosáhnout udrţení poptávky. Můţe se stát  

i sběratelským předmětem, například šála s datem roku, která můţe být kaţdý rok 

obnovována. Vzor je jiţ daný, tudíţ náklady na vzor nebudou velké a náklad na dotisk 

je minimální.  

Doporučuji sortiment rozdělit do tří kategorií: 

 Oblečení 

 Doplňky 

 Fandění  

 

Oblečení bude dostupné ve všech velikostech, bude se lišit jen v určeném provedení. Do 

této kategorie jsem zařadil následující předměty: 

 Tričko 

 Mikina 
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Do kategorie doplňky jsem zařadil následující předměty: 

 Mini dres 

 Kšiltovka 

 Přívěsek na klíče 

Do poslední skupiny fandění jsem zahrnul tyto předměty: 

 Šála 

 Nafukovací tleskač 

 

Všechny uvedené předměty by byly vyrobené ve dvou kvalitních barevných 

provedeních, z  příjemných materiálů. U jedné varianty by převaţovala červená nad 

bílou, tato varianta je určená na domácí zápasy a můţeme ji vidět na obrázku, u druhé 

varianty by převaţovala bílá nad červenou, tato varianta je určená na venkovní zápasy.  

S ohledem na to, ţe stávající design šály a mini dresu je hráči i fanoušky povaţován za 

atraktivní je nezbytné nutné, aby se tyto předměty neustále vyráběly ve stále stejném 

designu. 

Pět prodaných vstupenek platícího diváka bude vylosovaných a divák dostane tričko, 

šálu, nebo místenku do autobusu na venkovní zápas A muţstva. Na venkovní zápasy 

jezdí A tým autobusem, ve kterém je celkově 50 míst, z čehoţ 20 míst je pro hráče  

a realizační tým. Celkově je zde tedy 30 volných míst pro fanoušky klubu. 

Do dalších let si klub můţe udělat představu o tom, o který další sortiment by měli 

fanoušci zájem pomocí například pomocí anket, nebo dotazníků na domácích zápasech. 

Dotázaní by odpovídali na spokojenost s předměty, popř. jaké další předměty by 

uvítaly, apod. 

4.2.2 Fanshop 

Za předpokladu, ţe by klub začal vyrábět klubové předměty, naskýtá se nám otázka, 

kde by si je mohli potencionální zákazníci koupit. Hlavní distribuční cestou je přímý 

prodej na zápase. 

 Druhá vhodná cesta distribuce k zákazníkovi vede skrze hospodu na Startu. Zde by 

mohly být předměty vystaveny a byly by dostupné k zakoupení. Hospoda sice nepatří 
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Startu, má ji však v pronájmu dlouholetý člen Startu a trenér mládeţe Marek 

Brzobohatý, který po společné konzultaci s tímto krokem souhlasil. Výhodu této 

varianty shledávám v propojení současného provozu hospody a nových produktů. 

Jelikoţ je hospoda situovaná hned vedle hřiště a je otevřená kaţdý den, většinou kaţdý 

návštěvník, nebo fanoušek by měl moţnost vidět vystavované předměty a popřípadě si 

je i rovnou zakoupit. Zaloţení kamenné prodejny zde nepřichází v úvahu, jelikoţ by se 

pro klub jednalo o zcela zbytečnou investici. O takové investici by se dalo uvaţovat 

jenom v případě, kdyby byla po předmětech velká poptávka, coţ není ze začátku moc 

pravděpodobné. 

Poslední vhodnou alternativou jsou internetové stránky, kde by se vytvořila podsekce 

nebo banner fanshop. Tam by se popsané předměty dali prohlédnout a posléze objednat 

přes klasický a jednoduchý e-shop, který by poskytoval pohodlí našim potencionálním 

zákazníkům. Jako výborná a z počátku nejjednodušší varianta se mi jeví zaloţení 

klasického objednávacího systému pomocí emailu. Tato strategie mi z počátku přijde 

rozumnější a především levnější, jelikoţ nevíme, jak velký bude a nabízené předměty ze 

strany fanoušků a hráčů zájem. S tím spojené jsou také náklady, které by byly určitě  

i poznání niţší neţ při zavedení e-shopu. Pokud by se zjistilo, ţe je zájem o předměty, 

mohlo by se posléze přejít na klasický e-shop. 

4.2.3 Vylepšení webových stránek 

Moderní technologie v dnešní době vyuţívají veškeré nástroje, které jsou pro marketing 

a propagaci klubu zásadní. Internetové stránky jsou jedním z jeho nástrojů. Na první 

pohled se sice můţe zdát, ţe internetové stránky jsou v pozadí za sociálními sítěmi                 

a jedná se tak o starý nástroj komunikace, webové stránky jsou zásadním 

komunikačním kanálem, spojující média a jiné sociální prvky na internetu. 

Stránky Startu jsou napohled pěkně graficky zpracované, přehledné a optimalizované, 

například pří zadání klíčových slov do vyhledávače „fotbal v Brně“, se nám zobrazí TJ 

Start Brno na třetím místě hned za první Zbrojovkou a druhou Moravskou Slavií coţ 

povaţuji za velice dobrý výsledek. Jako velkou nevýhodu vidím v tom, ţe stránky 

v sobě nezahrnují mládeţ, respektive je zde jenom odkaz na web mládeţe, na stránkách 

jsou jenom kategorie pro A muţstvo, B muţstvo a „old boys“. Internetové stránky 
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mládeţe však vypadá velice zastarale, neatraktivně a z mého pohledu jsou zcela 

nedostačující. 

Jako jeden z návrhů, jak vylepšit stránky je sjednocení internetových stránek pro 

všechny muţstva Startu a ne odděleně, jak je tomu doposavad. Další návrhem by bylo 

větší zaměření na odehrané zápasy muţů. Stránka se sice aktualizuje po kaţdém 

odehraném zápase o výsledek a fotky, ale chybí zde především komentář k zápasu, tak 

aby i fanoušek, který nemohl být na zápase přítomen, se mohl dozvědět, jak zápas 

probíhal. Takový komentář by mohli psát například sami hráči, nebo trenéři. Také bych 

zde přidal moţnost přidávat komentáře pro kohokoliv a vkládat videa. Píši zde jenom  

o muţích, protoţe si myslím, ţe pro mladé hráče nejsou zas tak důleţité výsledky                     

a statistiky ze zápasů, ale především radost z předvedené hry a pohyb. U kaţdého hráče 

bych také přidal tabulku s jeho osobním profilem a statistikami, které by znázorňovali 

jeho výkonnost v daném ročníku. Všechna tato čísla jsou dostupná v internetové 

aplikaci můj fotbal, takţe by nebyl ani moc pracné aktualizovat data po kaţdém zápase 

pro kaţdého hráče a nikdo by si tato data nemusel zapisovat přímo při zápase. Údaje 

v tabulce by se mohli upravit podle potřeb klubu, a aby s nimi byli hráči samotní 

spokojeni. 
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Jméno hráče             

                Fotka hráče 

     

  
Výška: cm 

    

  

Váha:  kg 

    

  

Post:   

    

  

Číslo dresu:   

    

  

Datum narození:   

    

  

Místo narození:   

    

  

Aktuální statistiky 

 
    

  
Sezóna Z MIN G A ŽK ČK 

2016/2017             

Zápasy v aktuální 
sezóně 

     

  

Utkání MIN G A ŽK ČK 
  

11.3.2017 TJ Start Brno vs soupeř             

4.3.2017 Soupeř Brno vs TJ Start Brno              
Obrázek 11: Karta hráče Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jako poslední návrh na vylepšení stránek je rozšíření o fanouškovskou sekci, obsahující 

klubové předměty a moţnost jejich zakoupení. Přidal bych také záloţku blogy, kde by si 

mohli fanoušci psát své vzájemné postřehy o klubu, nebo o zápasech. Vylepšení 

internetových stránek by mělo mít za následek lepší zpřístupnění stránek pro 

stakeholdery klubu, kteří by se tak mohli podílet ve větším zájmu na obsahu 

fotbalových stránek. 

 

 

http://www.fczbrno.cz/statistiky.asp?sezona=2017&cast=1
http://www.fczbrno.cz/zapas.asp?id=2386
http://www.fczbrno.cz/zapas.asp?id=2386
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4.3 Dětský den s fotbalem 

Popis akce 

Z výše uvedených analýz vyplynulo, ţe pro budoucnost a úspěšné fungování 

fotbalového klubu je důleţité vychovávat si své hráče od útlého věku. Jako moţností, 

jak zvýšit povědomí a přivést na Start nejmladší hráče je pořádání akce jim přímo 

určené. Jednalo by se o pořádání Dnu dětí, který by se konal v prostorách areálu TJ 

Start Brno. Základní ideou akce je ukázat dětem i rodičům jiné formy trávení volného 

času neţ u počítače. Děti si zde vyzkouší, různé fotbalové dovednosti a budou mít 

moţnost si zkusit, zda by byl fotbal tím správným krouţkem pro ně. Na akci jsou 

trenéři. Rodiče se hned na místě mají moţnost informovat na moţnosti zapojení jejich 

dítěte, případně mohou dítě rovnou na místě dítě přihlásit. Základem odpoledne je 

sportovní hra – u hlavního stánku (stanoviště) si děti vyzvednou startovní listinu, ve 

formě hrací karty, na kterou budou sbírat razítka po splnění úkolu a nasbírání razítek se 

vrací zpět na výchozí stanoviště, kde získávají odměnu. Rodiče by dítě přihlásili na akci 

přes formulář, který by byl na webových stránkách fotbalového klubu. Zde by rovněţ 

měly příleţitost zaplatit poplatek za akci ve výši 100 Kč na osobu a hlasovat  

o podporovaném zvířeti. 

Propagace akce 

O propagování akce by se staral fotbalový klub. Je zřejmé, ţe propagace celé této akce 

by musela být velice povedená a zvládnutá jak ve virtuální podobě (webové stránky 

fotbalového klubu, jeho sociální sítě), tak i podobě materiální. Zde by se jednalo                   

o plakáty, které by byly rozvěšeny v okolí městské části Brno-Lesná, tak i na 

nástěnkách zdejších základních škol. 

Start a program 

Akce se bude konat v sobotu 4. června s oficiálním zahájením v 14:00 hodin odpoledne 

předsedou oddílu. Hodinu před zahájením by probíhala registrace účastníků. Vstupné na 

akci pro děti je symbolických 100 Kč. Výtěţek z celé této akce by šel na sponzorování 

zvířete v Brněnské zoologické zahradě, které by si zvolili sami účastníci v anketě, a stal 

by se maskotem. Ukončení sportovního dne je v 18:00 hodin se 

slavnostním  vyhlášením vítězů ve svých věkových kategoriích a oznámení vybrané 

částky a zvířete z Brněnské ZOO, na které je vybraná částka určena.  
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Soutěţní stanoviště 

Hlavní náplní dne je zajištění zábavního a sportovního programu pro děti ve věku 5 aţ 9 

let. Na travnaté ploše budou, rozestavěny jednotlivá stanoviště, na kterých budou 

probíhat hlavní soutěţní disciplíny. Pro zvýšení atraktivity budou v areálu k dispozici i 

nesoutěţní stanoviště jen tak pro radost, které účastníci mohou, ale i nemusí navštívit. 

Jednalo by se konktrétně o skákací hrad, trampolínky, malování na obličej a modelářský 

domek. Pro dospělé by bylo zajištěno občerstvení v průběhu konání akce. 

Hlavní soutěţní klání se odehrává na travnaté ploše, kde jsou rozmístěny stanoviště, na 

kterých musí děti zdárně zvládnout zadané úkoly, aby obdrţely razítko do své kartičky.  

Jednotlivé úkoly na stanovištích budou: 

 slalom s míčem 

 střelba na branku 

 hod na cíl 

 skákání v pytli 

 sprint mezi tyčemi na zemi, sprint a balonem kolem kuţele 

 „noţičky“ – hráč musí udrţet balón nad zemí co nejdéle 

Aby bylo dítě získalo nějakou z odměn, musí úspěšně projít všechna soutěţní 

stanoviště. Aţ hráči úspěšně projdou všechna soutěţní stanoviště a nasbírají potřebná 

razítka, tak v cíli dostanou vstupenku do modelářského domku a na trampolínky. 

Zároveň by děti byly rozřazeny do tří věkových kategorií: 5-6 let, 7-8 let a 8-9 let. Pro 

tři nejúspěšnější hráče v kaţdé kategorii by byl připraven pohár. Pro všechny děti, které 

úspěšně prošly přes zadané stanoviště, by byly připraveny odměny v podobě diplomu s 

logem Startu, trička, mini dres a pár sladkostí. 

 

Nesoutěţní stanoviště 

Jak jiţ bylo nastíněno v předcházející kapitole, na Dětském dnu s fotbalem by byly 

zajištěny pro účastníky i nesoutěţní stanoviště, ve formě zábavných atrakcí pro děti. U 

těchto stanovišť by záleţelo jen na účastnících, zda je chtějí navštívit nebo ne. Pro děti, 
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které úspěšně absolvovaly soutěţní disciplíny a nasbíraly tudíţ potřebná razítka do své 

hrací karty, by tato karta slouţila jako vstupenka na jedno kolo těchto disciplín. Jednalo 

by se o: 

 skákací hrad 

 trampolínky 

 malování na obličej 

 modelářský domeček 

 foto koutek 

 autogramiáda hráčů z A týmu 

Ve foto koutku by zájemci měli moţnost pořízení památečných fotografií a reklamními 

předměty ze Startu (trička, šály). Skákací hrad a trampolínky by byly zdarma na  jedno 

kolo (10 min), pro úspěšné absolventy soutěţních disciplín. Pro ostatní zájemce nebo by 

cena na stejný časový úsek byla 20 Kč. 

Náklady na celou akci jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tabulka 11 : Vyčíslení nákladů na Dětský den s fotbalem 

PŘÍMĚ NÁKLADY   
Cena 
(Kč) 

Poháry (18 x)   1584 

Věcné ceny pro vítěze 6500 

Skákací hrad-zapůjčení 3800 

Trampolínky-zapůjčení (3x) 4500 

Materiál na malování obličeje 300 

Čistící prostředky   100 

Kancelářské potřeby 50 

Příjmové pokladní doklady 80 

Papír     50 

Telefon     200 

PROVOZNÍ REŽIE 

Ozvučení     500 

Doprava materiálu (cen) 100 

Zdravotník   300 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 18064 

SPRÁVNÍ REŽIE 

Pojištění akce (i proti krádeži) 500 
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Pojištění proti úrazům 350 

VLASTNÍ  NÁKLADY VÝKONU 18914 

ODBYTOVÁ REŽIE 

Plakáty     1500 
ZÁKLADNÍ CENA 
VÝKONU   20414 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (33). 

Výnosy z akce 

Výnosy z akce – startovné (cca 60 dětí) je 6000 Kč, které by přispěly na podporu 

vybraného zvířete ze ZOO. Vybrané zvíře by se vybralo pomocí dotazníků a zároveň by 

bylo zvoleno maskotem klubu. Maskot klubu by slouţil jako identifikace fanoušků a 

především mládeţe s klubem. Po vzájemné diskuzi s předsedou oddílu by byl Sportovní 

den s fotbalem financován některým ze sponzorů fotbalového klubu, který by na této 

akci měl příleţitost pro svoji reklamu a zviditelnění své značky.  

4.4 Zvýšení trenérské kvalifikace 

Hlavním zájmem klubu by měl být zejména kvalifikovaný trenér, který pomáhá 

s výchovou mladých fotbalistů. Na Startu většina trenérů, kteří působí u mládeţe vlastní 

trenérskou licenci „C“, nebo ţádnou. Trenérská licence „C“ je základem pro všechny 

trenéry, kteří se rozhodnou trénovat. Cena kurzu je 500 Kč. Kurz se skládá z 10 hodin 

praxe, 12 hodin teorie a závěrečné zkoušky, která trvá přibliţně hodinu. Zájemci                    

o trenérskou licenci „C“ získají základní vědomosti o pravidlech fotbalu, zdravovědy             

a trénování mládeţe. Pro začátek trenérské kariéry je tato licence nezbytná, v zájmu 

kaţdého trenéra by však mělo být postupné sebevzdělávání a motivace k získání vyšší 

licence.  

 Všem trenérům bych doporučil, aby se přihlásili do  kurzu o vyšší licenci. Jednalo by 

se o licenci UEFA „B“, Tato licence je zaměřená na rozvoj trenérů v mládeţnických 

kategoriích a dorostu. Cílem takového studia je zlepšení dosaţených praktických                

i teoretických vědomostí. Doba trvání této licence je 160 hodin. Harmonogram školení 

se skládá ze tří bloků. První blok teorie trvá 70 hodin, praxe trvá 85 hodin a poslední 

zkouška na závěr trvá 5 hodin. Všichni trenéři, kteří se zúčastní proškolení, si rozšíří 

svoje vědomosti o pravidlech fotbalu, informace z etiky a pedagogiky. Kurz však také 

cílí na zlepšení herních dovedností jednotlivce, management a vedení celého týmu. 

Rozvoj trenérů zcela jistě pomůţe zlepšit jejich manaţerské role a práci s hráči. Celková 
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částka za kurz je 6000 Kč. Z mého pohledu  má zejména cena kurzu, neblahý dopad na 

vzdělanost trenérů na Startu. Kurzy jsou drahé a trenér si můţe myslet, ţe jeho 

zkušenosti a trenérská licence „C“ je dostačující pro trénování mládeţe. Z tohoto 

důvodu bych vedení klubu doporučil, aby se zamyslelo nad úhradou celého kurzu, nebo 

aspoň jeho části. Tento fakt by zcela jistě trenéry motivoval pro zapsání se do kurzu                

o vyšší licenci. Jelikoţ znám všechny trenéry mládeţnických kategorií, jsem si jist, ţe 

by je podpora vedení klubu určitě motivovala a přesvědčila k získání lepší licence. 

Kromě získávání vyšších licencí je na trhu mnoho výukových materiálů, především 

publikace a výuková videa na internetu. Po vzájemné diskuzi s trenéry bylo prokázáno, 

ţe všichni trenéři se snaţí o samostudium a sebezdokonalování ve své trenérské 

činnosti. Tento fakt je podle mne zcela jistě důvodem, proč trenéry na Startu podporovat 

v jejich činnosti. 
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5 ZÁVĚR 

 

Jako téma mé diplomové práce byla zvolena Analýza Fotbalového klubu TJ Start Brno. 

Jelikoţ působím na Startu jiţ od útlého věku a  ke sportu mám kladný vztah, chtěl jsem 

doporučit a sestavit návrhy pro zlepšení nynější situace klubu. 

Cílem práce bylo pomocí vhodně zvolených metod strategické a ekonomické analýzy 

analyzovat TJ Start Brno. Na základě zjištěných výsledků z provedených analýz 

formulovat doporučení a navrhnout tak opatření, která by umoţnila zlepšení současného 

stavu klubu. 

 Pro splnění tohoto cíle jsem se především musel důkladně seznámit s fotbalovým 

klubem sportovních aktivit jako oboru podnikání. Informace byly čerpány zejména 

z internetových stránek, z odborné literatury, zpráv o hospodaření TJ Start Brno              

a rozhovorů se současným předsedou oddílu a se členy klubu, ale také jsem vyuţil 

vlastních poznatků a zkušeností, získaných během mého aktivního členství v klubu.   

Poznatky ze studia odborné terminologie a analytických metod jsou uvedeny 

v teoretické části práce, která se stala východiskem pro zpracování analýz, obsaţených 

v analytické části práce. 

 Výsledky provedených analýz (analýza poptávky, SLEPTE analýza, Porterův model 

konkurenčních sil, analýza „7S“, financování fotbalového klubu TJ Start Brno a SWOT 

analýza) umoţnily zhodnotit současnou situaci. Navrhl jsem celkově pět návrhů 

(klubové předměty, fanshop, vylepšení webových stránek, dětský den fotbalem, zvýšení 

trenérské kvalifikace) jejichţ uskutečnění povede ke zlepšení současného stavu. Tím byl 

cíl práce splněn. 

Všechny návrhy na zlepšení jsou pro klub důleţité. Klub by se měl především drţet své 

vize a strategie, které by chtěl dosáhnout v horizontu tří let. Další podané návrhy by 

měly především přispět k propagaci a marketingu klubu, náboru nových dětí  

a kvalifikaci trenérů, coţ povaţuji pro klub za nejdůleţitější. Práce bude klubu předána, 

aby se jí mohl inspirovat. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Rozpočet fotbalového klubu v letech 2013 – 2015 

Náklady   2013 2014 2015 

501100 spotřeba sportovního materiálu 39 850,00 Kč 81 362,00 Kč 127 548,00 Kč 

502100 Spotřeba energie-elektřina 5 580,00 Kč 16 531,00 Kč 22 654,00 Kč 

502101 Spotřeba energie-elektř. daňová 980,00 Kč 2 452,00 Kč 3 115,00 Kč 

502200 Spotřeba energie-plyn 1 850,00 Kč 12 651,00 Kč 18 584,00 Kč 

502201 Spotřeba energie-plyn daňová 520,00 Kč 1 215,00 Kč 5 387,00 Kč 

502300 Spotřeba energie-voda 10 250,00 Kč 81 525,00 Kč 60 515,00 Kč 

503100 Spotřeba PHM na údržbu 
 

11 353,00 Kč 11 507,00 Kč 

50x Spotřebované nákupy 59 030,00 Kč 207 089,00 Kč 249 310,00 Kč 

511000 Opravy a udržování budov 
 

1 930,00 Kč 
 512000 Cestovné 

   513000 Náklady na reprezentaci 
 

1 202,00 Kč 
 518000 Ostatní služby 1 320,00 Kč 7 090,00 Kč 47 712,00 Kč 

518100 Pronájem TVZ 70 500,00 Kč 13 700,00 Kč 51 170,00 Kč 

518300 Přestupy, hostování, poplatky 4 500,00 Kč 49 720,00 Kč 79 900,00 Kč 

518500 Náklady rozhodčí 15 650,00 Kč 30 200,00 Kč 17 930,00 Kč 

518800 Nákup drobného HM 2 560,00 Kč 5 028,00 Kč 9 743,00 Kč 

518900 Pojištění podnik. rizik 
   51x Služby 94 530,00 Kč 108 870,00 Kč 206 455,00 Kč 

Celkem 
 

153 560,00 Kč 315 959,00 Kč 455 765,00 Kč 

     Výnosy 
 

2013 2014 2015 

602000 Tržby z prodeje služeb-hlavní 25 300,00 Kč 88 000,00 Kč 60 200,00 Kč 

602100 Tržby z prodeje služeb-daňová 
  

86 000,00 Kč 

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 25 300,00 Kč 88 000,00 Kč 146 200,00 Kč 

681000 Přijaté příspěvky zúčtované mezi 2 528,00 Kč 10 785,00 Kč 25 040,00 Kč 

682000 Přijaté příspěvky-dary 
 

10 000,00 Kč 18 000,00 Kč 

684000 Přijaté členské příspěvky 63 000,00 Kč 128 600,00 Kč 203 500,00 Kč 

68x Přijaté příspěvky 65 528,00 Kč 149 385,00 Kč 246 540,00 Kč 

691100 Dotace z prostř. obce na provoz TJ 55 000,00 Kč 70 000,00 Kč 80 000,00 Kč 

691700 Český fotbalový svaz 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 9 000,00 Kč 

69x Provozní dotace 60 000,00 Kč 77 000,00 Kč 89 000,00 Kč 

Celkem 
 

150 828,00 Kč 314 385,00 Kč 481 740,00 Kč 

     

 

Hospodářský výsledek 2 732,00 Kč 1 574,00 Kč 25 975,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování dle (32) 


