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Abstrakt  

Autor diplomové práce se zabývá aplikací metod a rizikovou analýzou pro financování 

sportovního klubu. Cílem je analyzovat a popsat současný stav financování sportovního 

klubu. Výstupem práce je návrh vedoucí ke zlepšení finanční situace v klubu. 

Abstract  

Author of this diploma thesis deals with application methods and risk analysis for financing of 

the sport club. The goal is to analyse and describe the present situation of financing the sport 

club. Output of this thesis is the proposal leading to improvement of the financial situation of 

the club. 

Klíčová slova  

Sportovní klub, Riziko, Skórovací metoda, Porterův model pěti sil, SLEPT analýza, SWOT 

analýza 

Keywords 

Sport club, Risk, Scoring method, Porter five forces analysis, SLEPT analysis, SWOT 

analysis 
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 ÚVOD 

Sport je fenomén a patří mezi nejrozšířenější aktivity dnešní doby. Téměř všichni 

prožívají úspěchy vrcholových sportovců na velkých sportovních akcích. Mnozí lidé berou 

sport jako možnost se odreagovat od psychicky náročné činnosti v zaměstnání. Ať už v rámci 

tělesné výchovy, nebo jen jako fanoušek, se sportem se setkal každý z nás. Mnohé sportovní 

výkony se staly motivací a inspirací do další práce. Obecné povědomí o funkčnosti 

sportovních klubů a jejich zdrojů financování je velmi nízké. Málokdo si uvědomuje finanční 

náročnost sportů. Sport jako jakákoliv jiná organizace však musí mít své zdroje financování 

na pokrytí nákladů. 

Sport představuje dynamické a rychle rostoucí hospodářské odvětví. Neustále jsme 

svědky překonávání hranic lidských možností, inovací materiálů a technologií. Sport je navíc 

úzce propojován se sférou obchodu a můžeme ho považovat za obchodní artikl. Sport je  

s ekonomikou propojen mnoha přímými i nepřímými vztahy. Ty působí obousměrně tak, 

že ekonomika vytváří pro rozvoj sportu příznivé podmínky a sport napomáhá rozvoji národní 

ekonomiky. 

Sportovní dění však není jen o masových sportech a velkých klubech, které můžeme 

pravidelně vidět v televizi. Je hlavně o menších klubech a jednotlivcích, kteří fungují na bázi 

dobrovolnosti. Bohužel tyto menší kluby jsou více či méně závislé na obětavosti dobrovolníků 

a finanční podpoře. Hlavním zdrojem financování je podpora státu z veřejných zdrojů formou 

dotací. Dále je nezbytná podpora ze soukromého sektoru formou sponzorování nebo darů. 

Diplomová práce se tedy zabývá jednou z menších organizací zastupující ne příliš známý 

sport.   
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1 SOUČASNÝ STAV FINANCOVÁNÍ SPORTU 

V současnosti jsme neustále obklopeni množstvím složitostí. Rychlost dnešní 

doby si vyžaduje rychlá a správná rozhodnutí. Ta s sebou přináší spousty rizik. Právě práce 

s nimi je jednou z důležitých předpokladů úspěšnosti. Ani ve sportovním prostředí nejsou 

rizika brána na lehkou váhu. V této oblasti rozlišujeme především dva typy sportovních 

subjektů. Prvním typem jsou velké sportovní kluby zastupující zejména masové sporty. 

V těchto organizacích jsou manažeři, kteří mají na starosti zdroje financování a řízení rizik. 

Cílem je minimalizace dopadu možného výskytu rizika. Druhým typem sportovních subjektů 

jsou malé sportovní kluby, které fungují většinou na bázi dobrovolníků a darů. V těchto 

klubech nenajdeme manažery zaměřující se na rizika. Ta jsou zde řešena spíše intuitivně. 

Vedoucí těchto týmů si většinou neuvědomují nutnost práce s riziky, ale svým chováním se 

snaží o co nejmenší pravděpodobnost jejich výskytu. Dá se tedy říct, že i zde je snaha 

o minimalizaci rizik. 

Základním znakem sportovního klubu je provozování jednoho či více sportů, 

kdy naprostá většina finančních prostředků je čerpána prostřednictvím mateřského 

klubu. Za řízení financování klubu je odpovědný management klubu. Pro snadnější pochopení 

práce managementu nabízím teoretický pohled na věc. Management je nekonečný proces, 

jenž hledá způsoby, jak dosáhnout maximální efektivnosti jednotlivých subjektů organizace. 

Tento proces se zabývá rozmístěním materiálu, lidí a finančních zdrojů. Konkrétní rozhodnutí 

v oblasti managementu pak vždy provádí manažer. Ten je definován jako osoba, která plánuje 

a dělá rozhodnutí v oblasti informačních zdrojů, organizování, vedení a financování. Manažer 

ve sportu má stejné základní úkoly jako manažer ve výrobní sféře. Pouze jeho činnost je 

zaměřena na jiný sektor. Mezi jeho hlavní úkoly patří plánování, organizování, vytváření 

organizačních struktur, marketing, finance, právní otázky, výběr a vedení lidí [1, 2, 3]. 

Oblast sportu je především brána jako nezisková. Pouze větší kluby si mohou dovolit 

vytvářet zisky, tudíž se setkáváme s pojmem management neziskové organizace. Tento pojem 

chápeme jako neziskové organizace, které produkují statky, které využívají celé skupiny 

obyvatel, aniž by za ně platily [4].  
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1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY SPORTU 

Sport neodmyslitelně patří do dějin lidstva. Pro charakteristiku sportu si vypůjčím 

myšlenku zakladatele olympijských her, kterým byl baron Pierre de Coubertin. Ten řekl: 

„Sport tvoří součást dědictví každého muže a ženy a nelze jej ničím jiným nahradit“ [5]. 

Význam sportu 

Sport představuje společenský a ekonomický fenomén, jenž neustále nabývá 

na významu. Význam problematiky financování sportu, lze pochopit a docenit pouze 

za předpokladu pojmenování hlavních pozitivních efektů, jenž sport nabízí [6]. 

Evropská unie bere sport jako prostředek pro naplnění strategických cílů solidarity 

a prosperity. Sport má široký rozsah, z průzkumu Evropské unie vyplývá, že přibližně 50 % 

obyvatel EU je sportovně aktivních.  

 

Graf 1:  Sportovní aktivita občanů EU [7] 

Hospodářský význam sportu 

Sport je úzce spjat s ekonomickou stránkou jednotlivých zemí. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českým olympijským výborem vylíčilo spojitost 

sportu s ekonomikou v bodech výstavby sportovních objektů a zařízení, modernizace 

infrastruktury související s výstavbou sportovních zařízení, výroby zařízení pro sport 

a pro výstavbu, obchodu se sportovním zbožím, služeb, sportovních aktivit a cestovního ruchu 

za sportem. Z výše uvedeného je tedy patrné, že sport má ekonomický dopad na mnoho 

odvětví. 
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Graf 2: Výdaje státního rozpočtu včetně odvodu loterijních 

společností do oblasti sportu [10] 

 

1.1.2 Finanční podpora v České republice 

Finanční prostředky, které směřují do oblasti sportu prostřednictvím státu, lze rozdělit 

do čtyř kategorií. Konkrétně se jedná o výdaje na sport na úrovni státu (tzv. přímé výdaje 

ze státního rozpočtu), na úrovni krajů a obcí, výdaje do oblasti sportu z loterijních činností  

a nepřímé výdaje státu [8]. 

Finanční podpora ze státního rozpočtu 

Finanční prostředky do oblasti sportu jsou schvalovány ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. V rámci tohoto ministerstva pracuje skupina sportu a mládeže, která 

má na starosti státní sportovní politiku a vyhlašuje dotační programy. Státní podpora je 

rozdělena na dvě hlavní části. První oblast zahrnuje neinvestiční projekty. Zde jsou primárně 

dotace na mládež, prezentaci ČR, všeobecná sportovní činnost a údržba sportovních zařízení. 

Druhou oblastí jsou pak investiční prostředky, které jsou vynaloženy na zlepšení úrovně 

sportovišť a řeší tak zázemí sportovních organizací. 

Hodnota dotací zaznamenala výrazný pokles po roce 1989. Toto je zapříčiněno 

poklesem členské sportovní základny. V následujícím grafu je zobrazen průběh státní podpory 

do oblasti sportu v průběhu let [9]. 
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Graf 3: Veřejné výdaje v EU na sport na jednoho obyvatele [11] 

 

Pro porovnání je možné provést srovnání zemí Evropské unie, které zobrazuje jejich 

veřejné financování sportu na jednoho obyvatele. Z grafu je patrné, že se Česká republika 

nachází mezi posledními zeměmi v tomto ohledu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční podpora z krajských rozpočtů 

Vedení krajů se řídí zákonem § 5 o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. a ve své 

samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport zejména tím, že: 

 Zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, 

 Starají se o výstavbu, rekonstrukci, udržování a provoz sportovních zařízení, 

která spadají pod jejich majetek, 

 Připravují sportovní talenty, 

 Zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených. 

Cílem je rozvoj a propagace sportu na území kraje a obce. Účelem dotací je zajistit 

spolufinancování projektů, kde by nemohlo dojít k pokrytí veškerých nákladů [12].  
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1.2 ŘÍZENÍ RIZIK VE SPORTOVNÍCH KLUBECH 

Každý sportovní klub se řídí určitou strategií řízení klubu. Strategie vytvářejí manažeři 

klubu pro dosažení stanovených cílů, především pro zajištění celkové prosperity klubu. 

Z této strategie řízení klubu se tak odvíjejí veškeré plány a projekty klubu [13]. 

Součástí strategie klubu by mělo být i řízení rizik. Ve velkých klubech proudí velké 

finanční částky především za přestupy hráčů. Každý klub má svůj systém na kontrolu toku 

financí a minimalizaci rizik. Rizika sama o sobě nejsou škodlivá, ale ponechávat je 

neadresované by mohlo mít negativní dopad na sportovní klub. Je nezbytné, aby sportovní 

kluby zaváděly strukturovaný přístup k řízení rizik. Řízení rizik je zásadním aspektem 

moderního pojetí řízení sportovního klubu na všech úrovních [14]. 

 

Řízení rizik v českých sportovních klubech. 

V českých sportovních klubech, které působí na nejvyšší úrovni, musí manažeři umět 

pracovat s riziky. Tak jako každý trenér musí určit správnou taktiku, tak i manažeři musí určit 

dlouhodobý záměr směřování klubu. Manažer by měl být schopný reagovat na neočekávané 

změny a snažit se co nejvíce potlačit možná rizika. Nejvyšší vedení klubu musí řešit problémy 

pod jiným tlakem než pouze tržním. Na management je vytvářen tlak nejen ze strany majitele, 

ale také ze strany fanoušků. Prostředky vynaložené do hráčského kádru se odráží v postavení 

týmu v dané soutěži. Kvalitní výsledky zvyšují tržní cenu hráčů a dělají klub atraktivnější 

pro případné nové sponzory. Zejména v období, kdy se klubu nedaří, je na vedení vytvářen 

velký tlak. V takovém období je riziko neúspěchu vysoké a mohlo by znamenat propad příjmů  

a ztrátu sponzorů. V krajním případě může dojít k bankrotu klubu. Ke snižování rizika je 

potřebná kvalitní predikce příjmů. Klub si musí již na začátku sezony stanovit rozpočet, 

aby mohl finančně pokrýt celou sezónu. 

Nositelem produkce klubu jsou především hráči. Nabídka kvalitních hráčů je omezená. 

Z tohoto důvodu je nezbytné řádně vybírat a vytipovat vhodnou posilu. Důležitá je výchova 

vlastních hráčů, která je časově náročná. Tudíž je kvalitní výběr posil nezbytný. Dalším velice 

důležitým faktorem je trenér a členové realizačního týmu. Ti jsou zodpovědní za sportovní 

výsledky klubu [15].  

Hlavním cílem managementu sportovního klubu je vhodně skloubit produkční faktory 

tak, aby bylo dosaženo co nejlepších sportovních výsledků. Kvalita managementu se projeví 
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ve schopnosti prodeje produktu, který klub vytváří na trhu. To je závislé na propagaci, 

atraktivitě a cenové strategii. Sportovní produkt je charakteristický svou nehmotností, 

tedy pouze prodej klubového zboží.  

Dalším důležitým úkolem manažera je odměňování hráčů. Nejlepší hráči berou 

zpravidla několikanásobně vyšší odměny. Tato různorodost má motivovat ostatní hráče 

ke zlepšování svých výkonů. Bohužel ne vždy přináší pozitivní účinek. Management klubu 

musí mzdy hráčů umět regulovat tak, aby nedošlo k bankrotu klubu [16]. 

V českém sportovním prostředí je za tento proces odpovědný sportovní manažer, který 

koordinuje lidské a materiální zdroje tak, aby bylo dosaženo úspěchu. Z pohledu odborné 

definice je sportovní manažer tradičně definován jako osoba, která má na starosti plánování, 

organizování, obsazuje, řídí a kontroluje (monitoruje a hodnotí) postupné kroky vedoucí 

k předem vytyčenému cíli v různých sportovních programech pro lidi všech věkových 

kategorií. Právě sportovní manažer má za úkol minimalizovat rizika v klubu [17].  

Ve sportovní oblasti rozlišujeme tři základní typy manažerů. První je na úrovni vedení 

sportovní činnosti (vedoucí sportovní družstev i jednotlivců ve vyšších soutěžích). Druhý 

se nachází na úrovní řízení určitého sportovního spolku, resp. organizace (členové výkonných 

sportovních a tělovýchovných svazů). Poslední typ manažera je v podnikatelském sektoru 

(výroba sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných služeb). 

Samotná kontrola případných rizik financování je závislá na právní formě organizace. 

Kluby nejvyšší úrovně používají nejčastěji formu akciové společnosti. Akciová společnost 

(a.s.) je typickým představitelem kapitálové obchodní společnosti. Akcionáři se podílejí 

poskytnutým kapitálem, přičemž chod klubu řídí profesionální management. Dalšími atributy 

je i nemožnost ručení akcionářů za závazky klubu či téměř neomezená převoditelnost podílů 

(resp. akcií). Akciová společnost je vhodná především pro správu a provoz větších klubů, 

u kterých je potřeba velká kumulace kapitálu. V našich podmínkách je celá problematika 

akciových společností a akcií upravena zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 

korporacích; ve znění pozdějších předpisů [18]. 
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Obrázek 1: Obecná organizační struktura akciové společnosti  

Tento obrázek zobrazuje obecnou organizační strukturu sportovního klubu, který má právní 

formu akciové společnosti. Veškerá rozhodnutí vrcholového managementu jsou 

pod kontrolou dozorčí rady. Ta je odpovědná za kontrolu finančního toku. Veškeré investice 

jsou schvalovány dozorčí radou, čímž dochází ke kontrole možných rizik [19]. 

Kluby, které nepůsobí na nejvyšší úrovni a sporty, které nejsou brány jako masové  

a fungují spíše na amatérské úrovni, využívají právní formy neziskové organizace. Občanské 

sdružení je nejčastější právní forma neziskové organizace v ČR. Amatérské sportovní kluby 

jsou jejich velkou částí. Sdružení zakládají minimálně 3 osoby, z nichž alespoň jedna musí 

být starší 18 let (tzv. přípravný výbor). Přípravný výbor musí vypracovat stanovy sdružení. 

Ty jsou následně zaslány Ministerstvu vnitra ČR ve dvojím vyhotovení spolu s návrhem na 

registraci. Pokud ministerstvo vnitra ČR nebude mít proti stanovám námitek, obratem zašle 

zpět jedno vyhotovení stanov s razítkem a vyznačeným identifikačním číslem. Tímto 

způsobem je družstvo zaregistrováno. Název sdružení musí být unikátní. Nesmí se shodovat  

s již registrovaným sdružením. Členové klubu si volí svého předsedu, případně předsednictvo, 

které má právo za klub jednat [20]. 
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Obrázek 2: Obecná organizační struktura neziskové společnosti spolku  

 

Následný obrázek zobrazuje obecnou organizační strukturu sportovního klubu, který má 

právní formu spolku. Veškerá rozhodnutí jsou schvalována výborem klubu. Tím dochází 

ke kontrole možného rizika [21]. 

Hlavní nevýhody neziskové organizace v porovnání s akciovou společností jsou 

především v rozdílech v daňové oblasti a ve vyšší administrativní náročnosti. Ta spočívá 

v evidenci jednotlivých druhů činností a s nimi souvisejících příjmů a výdajů. Největší 

výhoda spolků je snadné založení bez nutnosti vložení vkladu. Další výhodou je snadné přijetí 

nových členů [16].   

Řízení rizik v zahraničních sportovních klubech 

Ve většině zahraničních sportovních klubů se dodržuje podobný systém jako v České 

republice. Avšak lze nalézt některé odlišnosti v oblasti managementu a řízení rizik. Jeden 

z příkladů můžeme spatřit ve Španělsku. V těch největších nejvěhlasnějších klubech 

ve Španělsku je upravená vlastnická struktura klubu. Vlastníkem klubu není zámožný majitel, 

ale sami fanoušci. Těmto fanouškům se říká socios (v překladu partner). Jedná 

se o ty nejvěrnější fanoušky, kteří zaplatí členský poplatek a tím se stávají majiteli klubu. 

Nejvěhlasnější klub ve Španělsku Real Madrid vlastní přibližně 91 000 socios. Tito fanoušci 

zaplatí ročně 123 € a kontrolují všechny aspekty klubu. Sami volí prezidenta a jeho 

představenstvo. Prezidentem klubu se může stát pouze člověk, který je v socios více než 10 let 

a zároveň musí být schopen poskytnout nějakou finanční záruku. Klub se tak vyhne riziku, 

že si ho koupí magnát bez vztahu ke klubu. Tímto se zajistí úspěšní lidé ve vedení. Jelikož má 

hlasovací právo více než 90 000 fanoušků, musí být hlasování organizováno. Socios 

si ze svého středu vyberou asi 2 000 členů, kteří je ve volbách reprezentují. Zvolené 
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shromáždění má především finanční pravomoci. Sestavuje rozpočet a opravňuje klub 

k finančním půjčkám. Veškerá rizika jsou tedy pod dohledem nejen dozorčí rady, ale také 

velkého množství fanoušků. Výhodou této struktury je pak snížení daně z 30 % na 25 % [22]. 

Další z odlišností v zahraničním světě můžeme najít v Anglii. Anglická fotbalová liga 

je brána jako nejlepší liga na světě. Proudí zde mnohamilionové částky za reklamy a vysílací 

práva. Hrají zde ti nejlepší hráči na světě. Kluby platí neuvěřitelné množství peněz za hráče.  

Právě takto utracené peníze mohou být velkým rizikem. Investice do hráče je velmi obtížná  

a predikovat, zda se vyplatí, je mnohdy velmi komplikované. Některé kluby ustanovily 

zvláštní přestupovou komisi, aby došlo k minimalizaci. Konkrétním příkladem je FC 

Liverpool. Tento klub patří mezi historicky nejúspěšnější kluby nejen v anglické lize, 

ale celosvětově. V jeho vedení stojí celá řada investorů. Disponuje dozorčí radou a speciálně 

ustanoveno přestupovou komisí. Ta má za úkol schvalování jednotlivých hráčských posil.  

Jelikož je Liverpool klub celosvětového formátu, tak se částky za nákup hráčů pohybují 

v řádech desítek miliónů liber. Nákup hráče je tedy promyšlený. Možná hráčská posila je 

detailně analyzována jak z hlediska zdravotního, tak z hlediska herního. V komisi působí 

trenéři a odborníci, kteří rozhodují o koupi hráčů [23]. 

Bohužel ne vždy klub dokáže správně odhadnout riziko a zapříčiní to jeho konec. 

V zámořských soutěžích je nastaven systém platových stropů, tak aby nedocházelo 

k přeplácení hráčů. Mnohdy se stávalo, že týmy ve snaze být úspěšnými přeplácely hráče  

a dostaly se tak do finančních problémů. Vedení zámořských lig se tak rozhodlo toto riziko 

eliminovat zavedením platových stropů. Vedením ligy je nastaven platový strop 

pro podepisování kontraktů. Tímto krokem došlo ke zmenšení rizika finančních problémů 

klubů. Kontrakty s hráči tvoří jejich hlavní nákladovou složku. Snížení rizika zajišťuje i větší 

vyrovnanost ligy [24]. 
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2 FORMULACE PROBLÉMU  

V diplomové práci se zaměřuji na rizika financování sportovního klubu. Jedná 

se o futsalový klub Atraps – Hombres. Futsal se v ČR potýká s nedostatkem finančních 

prostředků, ani ty nejlepší týmy nemohou dosáhnout na velké množství finančních zdrojů, 

které se točí ve velkých masových sportech. Jelikož se jedná o malý halový sport, kde je 

konkurence velká, obstarávání finančních prostředků je velmi obtížné. 

V následujících kapitolách se pokusím analyzovat možná rizika spjatá s fungováním 

klubu.  Na základě konzultace s prezidentem klubu došlo k identifikaci rizik a jejich 

ohodnocení. Dále pomocí analýz vnějšího a vnitřního prostředí vyberu vhodnou strategii  

a navrhnu opatření, která by měla zlepšit finanční stránku klubu. V poslední fázi pak provedu 

analýzu rizik, jež znázorňuje ohodnocení rizik po provedení navržených opatření.     
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3 MATERIÁLY A METODY 

Nejen společnosti, ale i neziskové organizace sportovních klubů by se měly snažit 

udržet krok se současnými trendy v oblasti kvality a analýzy rizika s ohledem na prevenci 

chyb. Neustálé zlepšování a rychlost vydávat se správných směrem vede ke správnému 

použití techniky a zvládnutí metody. Metod pro zpracování analýz existuje spousta, proto je 

zapotřebí řádně promyslet správný výběr pro danou problematiku.  

Zkoumané byly následující metody a techniky:  

 SLEPT analýza, 

 Porterův model 5 konkurenčních sil, 

 SWOT analýza, 

 Skórovací metoda. 

Vybrané metody jsou běžně používané a jejich výsledky jsou velmi dobře ověřitelné 

z předešlého použití [25, 26].   

3.1 CHARAKTERISTIKA ANALÝZY SLEPT 

Analýza SLEPT vychází z poznání minulého vývoje a snaží se o předvídání  

a analyzování budoucích vlivů prostředí v pěti hlavních faktorech a to: 

Sociální (social) -  průměr sociálních změn dovnitř organizace, součástí jsou i kulturní vlivy 

jako je životní styl, mobilita, rozdělení příjmů, úroveň vzdělání, životní hodnoty 

Legislativní (legal) -  vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy 

Ekonomické (ekonomical) – patří sem trend DPH, úroková míra, množství peněz v oběhu, 

inflace, nezaměstnanost a výška investic 

Politické (Political) – polistická stabilita, daňová politika, pracovní právo 

Technologické (Technological) – výše výdajů na výzkum a vývoj, podpora vlády v oblasti 

výzkumu, nové technologické aktivity, objevy a vynálezy a rychlost technologického pokroku 

[27].   

Základním cílem SLEPT analýzy identifikace oblasti, jejichž změna by mohla mít 

dopad na podnik, a odhadnout, k jakým změnám v těchto klíčových oblastech může dojít. 

Současně je třeba odlišit, které změny ovlivní všechna odvětví rovnoměrně, se stejnou 

intenzitou na podnik i na konkurenty, a které změny ovlivní různé podniky různě, protože 
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právě ty změní konkurenční pozici podniku. Pochopit změny v prostředí je velmi důležité, 

protože upozorňují na příležitosti a varují před riziky [28].   

 

Obrázek 3: SLEPT  

 

3.2 CHARAKTERISTIKA PORTEROVY ANALÝZY 5 

KONKURENČNÍCH SIL 

Porterova analýza je model, který slouží ke zmapování konkurenční pozice firmy. 

Vychází z přesvědčení, že strategická konkurenční pozice firmy působící v určitém odvětví je 

především určována působením následujících pěti sil: 

 Vyjednávací vliv zákazníků, 

 Vyjednávací vliv dodavatelů, 

 Hrozba vstupu nových konkurentů, 

 Hrozba substitutů, 

 Rivalita firem působících na daném trhu [29].   
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Obrázek 4 : PORTER  

 

 

3.3 CHARAKTERISTIKA SKÓROVACÍ METODY 

Skórovací metoda je často využívanou kvantitativní metodou na ohodnocení rizik. 

Tato metoda má tři základní fáze. V první fázi dochází k identifikaci rizika, poté se riziko 

ohodnotí a na základě toho se provedou návrhy na opatření ke snížení rizika. Identifikace 

se provádí prostřednictvím rizikových faktorů. U každého faktoru se ohodnotí možnost 

výskytu a jeho dopad pomocí desetibodové stupnice. Tato metoda využívá expertního odhadu 

pro jednotlivá skóre. Každý člen expertního týmu stanoví svůj odhad hodnoty nezávisle 

na ostatních. Výsledné skóre se vypočte jako aritmetický průměr všech odhadů. Hodnota 

rizika je dána součinem skóre pravděpodobnosti a skóre dopadu. Na závěr se sestaví mapa 

rizik, kterou je dvojrozměrná matice ve tvaru bodového grafu a pavučinový graf [30].    
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3.4 CHARAKTERISTIKA SWOT ANALÝZY 

Nejjednodušší analýzou, která nám určí silné a slabé stránky a vymezí příležitosti  

a hrozby přicházející z vnějšího prostředí je SWOT analýza. Silné a slabé stránky se vztahují 

k vnitřní situaci firmy. Příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí. Praktické 

provedení analýzy může mít více podob. Pravidla, kterými se tato analýza řídí, určí zadavatel. 

Nejčastěji se analýza provádí pro skupinu odborníků [31]. 

 

Obrázek 5: SWOT [32] 

3.5 PŘEDSTAVENÍ KLUBU ATRAPS - HOMBRES 

Sportovní klub Atraps - Hombres Brno vznikl v roce 2000. Jeho specializací je Futsal. 

V prvních letech existence klub nefiguroval v žádných oficiálních soutěžích, účastnil se pouze 

turnajů. Zlom nastal v roce 2006, kdy se klub přihlásil do první oficiální soutěže. Po roce 

stráveném v Kuřimské lize se vedení klubu rozhodlo přestěhovat klub do Brna a účastnit 

se soutěží řízených pod hlavičkou města Brna.  

V prvních sezónách odehraných v oficiální soutěži se klub pohyboval v nižších ligách.  

Během těchto let došlo ke spojení s několika dalšími kluby a tím se rozrostla hráčská základna 

klubu. Na to klub reagoval založením rezervních týmů hrajících také nižší soutěže. Klub 

si získával stabilitu a budoval si své jméno u množství klubů působících na brněnsku. 

Nejvýraznější posun klubu se uskutečnil v roce 2016. Vedením celostátní soutěže byla 

nabídnuta klubu licence pro účast v druhé nejvyšší soutěži. Vedení klubu se rozhodlo tuto 

nabídku přijmout a nastal tak největší rozmach klubu v jeho dějinách. 
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Hráčský kádr se výrazně obměnil, zkvalitnil a rozšířil. Angažován byl také zkušený 

trenér, jenž je zároveň hlavním trenérem juniorského reprezentačního týmu, a veškeré zázemí 

se zkvalitnilo. Založeny byly i dva juniorské celky, jež hrají nejvyšší juniorskou soutěž. 

Z týmu hrajícího nižší soutěže se tak stal tým, který je svým zázemím a stabilitou druhým 

nejúspěšnějším v Brně.  

Vzhledem k profesionalizaci klubu bylo založeno občanské sdružení Hombres z.s. , 

které se stalo provozovatelem sportovního klubu Atraps - Hombres Brno.  

Největší úspěchy Atraps - Hombres Brno 

Únor 2017 konečné 4. místo ve 2. lize v kategorii mužů 

Březen 2017 Vítězství v Brněnském poháru 

Leden 2018  konečné 2. místo v ČR v kategorii juniorů 

Březen 2018 konečné 4. místo ve 2. lize v kategorii mužů 

Charakteristika klubu  Atraps - Hombres Brno 

Občanské sdružení Hombres Brno je dobrovolným sdružením občanů, v němž 

se sdružují hráči futsalu, trenéři, vedoucí a další osoby. Občanské sdružení bylo založeno 

v roce 2012 podle zákona č 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Od tohoto okamžiku 

se občanské sdružení Hombres stalo provozovatelem futsalového klubu Atraps - Hombres 

Brno. 

Jednotlivé týmy futsalového klubu Atraps - Hombres Brno se účastní ligových soutěží, 

které zastřešuje fotbalová asociace Čech a Moravy (dále jen FAČR). V klubu působí 

výkonnostní družstva, která se účastní celostátních soutěží, dále jsou v klubu družstva 

rezervní, která se účastní krajských soutěží. 

První tým mužů využívá pro trénink a mistrovské zápasy sportovní halu v Bohunicích. 

Rezervní a juniorská mužstva využívají pro trénink a mistrovské zápasy sportovní halu 

v Maloměřicích. Rezervní a juniorské týmy trénují spolu. Vzhledem k finanční náročnosti 

(např. 1 hodina tréninku ve sportovní hale Maloměřice stojí 1100 Kč/h) není možné, 

aby rezervní týmy trénovaly odděleně. 
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Členská základna Atraps - Hombres Brno 

V současné době je klub tvořen 5 družstvy, které se účastní ligových soutěží. 

Konkrétně se jedná o tři družstva mužů a dva juniorské týmy. Celkovou členskou základnu 

tvoří cca 100 registrovaných členů. 

Tým mužů působící v ligových soutěžích pod vedením FAČR byl založen v roce 

2006. Od roku 2016 působí v druhé nejvyšší soutěži. Vzhledem k rozvoji členské základny  

a nutnosti přípravy jednotlivých hráčů byly založeny také dva rezervní týmy. Záložní tým 

působí v krajském přeboru Jižní Moravy, což je čtvrtá nejvyšší soutěž. Tento tým slouží 

k přípravě hráčů k jejich možnému zapojení do hlavního týmu. Dále je součástí druhé rezervní 

mužstvo, které hraje krajskou soutěž. Zde se dává prostor mladým hráčům a slouží k adaptaci 

mladých hráčů s dospělým futsalem. 

Juniorské týmy byly založeny v roce 2017 a jsou rozděleny podle věku na dva týmy 

(U19 a U17). Oba týmy byly založeny poměrně nedávno z důvodu nutného rozvoje klubu 

z hlediska mládeže. Hned ve svém prvním roce fungování se zde vytvořila poměrně velká 

členská základna tvořící zhruba třetinu z celkového počtu členů družstva [33]. 

Tabulka 1: Vývoj členské základny [autor] 

Rok (údaj k 1.1) 2015 2016 2017 2018 

Počet členů celkem 45 54 84 92 

z toho mládež 0 0 21 28 

Z tabulky je zřejmý nárůst počtu členů Atraps - Hombres Brno. Důvodem je postup 

do vyšší soutěže a s ní i nutnost rozšíření a zkvalitnění kádru a také založení juniorských 

celků. 

Získávání hráčů do výkonnostních družstev má několik zdrojů. Většina hráčů elitního 

mužského týmu přišla z konkurenčních týmů. Část také tvoří hráči juniorského týmu. 

Juniorské týmy tvoří z větší části odchovanci, ale také zde přichází velké množství hráčů 

z jiných klubů, kteří vidí v Atraps - Hombres Brno větší možnost rozvoje a prosazení 

se ve futsale. Vedení klubu se snaží o aktivní práci s mládeží, tak aby hráči mohli být použiti 

pro potřebu elitního mužského týmu.  

Hráči A-týmu mužů i týmu juniorů bývají pravidelně součástí juniorských 

reprezentačních výběrů a vytváří tak dobré jméno klubu Atraps - Hombres Brno.  
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 Poslání a cíle klubu 

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

Základním posláním klubu Atraps - Hombres Brno je:  

 Klubová reprezentace futsalu na sportovním poli, 

 Organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni dostatečné podmínky jak z hlediska 

tréninkového, tak materiálního, 

 Vést členy k dodržování základních pravidel (mravních, etických… atd.), 

 Spolupráce s ostatními sportovními kluby, 

 Rozvoj futsalu na Jižní Moravě, 

 Přitáhnout k futsalu mládež s cílem umístění na předních příčkách v soutěži, 

 Spolupráce s dětským domovem s cílem podpory výchovy dětí. 

Konkrétní cíle pro jednotlivé týmy jsou vždy určovány před sezonou a jsou vždy 

výsledkem jednání vedení týmu. Vše je podřizováno elitnímu mužskému týmu, jenž má vizi 

do tří let postoupit do nejvyšší soutěže. Ostatní týmy slouží především k výchově hráčů 

pro potřeby A- týmu. Jejich celkové umístění není pro klub podstatné, hlavní je rozvoj hráčů 

[33]. 

Organizační a řídící struktura klubu 

Futsalový klub Atraps - Hombres Brno je v současné době rozdělen na dvě části, 

a to na mládež a dospělé týmy. Výhodou tohoto rozdělení je větší přehlednost finančních 

toků.  Jelikož jsou Atraps - Hombres Brno neziskovým futsalovým klubem, nejsou hráči 

ohodnoceni žádnou finanční odměnou, pouze trenéři a vedení mají nárok na peněžní odměnu. 

Veškeré ostatní aktivity jsou dobrovolné a jsou vykonávány hráči z řad týmů. Tento klub je 

právní formou spolkem, tedy neziskovou organizací. Jejím hlavním dokumentem jsou stanovy 

klubu, od kterých se dále odvíjí její organizační struktura, která udává řídící orgány spolku. 

Nejvyšším orgánem je valná hromada, tu svolává výbor klubu. Valná hromada se svolává 1x 

ročně, výbor má pravidelné schůze 1x měsíčně. Posledním orgánem je trenér zodpovídající se 

výboru. 

Valná hromada  

 Je složena ze všech členů klubu 

Výbor 

 Je složen z předsedy klubu Zdeňka Pekárka, 1. místopředsedy Michala Ryšavého a 

prezidenta Lubomíra Ryšavého  
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o Prezident (Lubomír Ryšavý) – Je majitelem klubu a nejvyšším představitelem. Má 

na starosti především ekonomickou stránku klubu. Je to také generální sponzor klubu. 

V klubu zajišťuje administrativu a právní věci. Má hlavní slovo v rozhodování. 

o 1. místopředseda (Michal Ryšavý) – Je nápomocný prezidentovi v řízení klubu, dále 

je spolumajitelem klubu (se svým otcem). 

o Předseda (Zdeněk Pekárek) – Zajišťuje organizační věci. Spravuje webové stránky 

a zajišťuje marketing klubu. Domlouvá zázemí týmu a komunikuje s vedením ligy.  

o Trenér (Martin Brůna) – Stará se o chod A –týmu a dohlíží na juniorská mužstva. 

Vytváří tréninkový program. Sleduje hráče a volí sestavu na zápasy. Aktivně 

se zapojuje do hráčské přípravy. Zodpovídá se výboru. 

Valná 
hromada

Všichni členové

Výbor klubu

Lubomír ryšavý, Michal Ryšavý, Zdeněk Pekárek

Trenér

Martin Brůna

Hráči
A

Hráči

B

Hráči

C

Obrázek 6: Organizační struktura klubu [autor] 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PREZENTACE KLUBU 

Proto, aby mohla každá organizace správně fungovat a získávat peněžní prostředky, je 

důležité, aby se věnovala samotné propagaci organizace. Základním posláním marketingové 

komunikace je zvýšit povědomí veřejnosti o klubu. Na toto základní poslání jsou navázána 

také dílčí poslání. Mezi tyto dílčí poslání patří snaha o získání hráčů a to především 

v juniorském věku 15-19 let, dále se také klub snaží přilákat diváky na domácí zápasy elitního 

týmu.  

Internetové stránky 

Klub provozuje a spravuje své internetové stránky, na kterých informuje o novinkách 

a celkovém dění v klubu. Pro případné zájemce o nábor do klubu jsou zde uvedeny potřebné 

kontakty. Dále slouží stránky k prezentaci klubu. Jsou zde uvedeny největší úspěchy klubu 

a uvedeni zde jsou i všichni sponzoři. Nedílnou součástí internetových stránek jsou pak 

pozvánky na jednotlivé zápasy všech týmů. Stránky jsou přehledné, uživatel zde najde vše, 

co potřebuje vědět. 

Facebook 

Další složkou marketingové komunikace je sociální síť Facebook. Klub zde pravidelně 

informuje o novinkách, akcích, a to jak budoucích, tak minulých. Jsou zde vystaveny také 

fotky a videa nejen ze zápasů, ale také ze zákulisí klubu. Dále jsou zde prezentovány 

informace o klubu, rozhovory s hráči a trenéry, a to i prostřednictvím sdílení jiných stránek. 

Uživatelé této sociální sítě pak mají možnost se k jednotlivým akcím prostřednictvím této sítě 

vyjádřit. V dnešní době, kdy je rozmach této sociální sítě obrovský, je velmi podstatné, 

aby se klub na této síti uměl dobře prezentovat. Protože je sociální síť využívána především 

mladší generací, tak si vedení klubu dává na jednotlivých příspěvcích záležet, tak aby oslovil 

případné zájemce o tento sport. 

Propagace 

Jelikož je klub neziskovou organizací, jeho chod a rozvoj je závislý na získávání 

peněz, a to především od sponzorů. Získat si pozornost sponzorů zvláště v tak malém sportu, 

jakým futsal je, bývá velmi složité. Proto, aby klub navázal spolupráci s jinými subjekty, musí 

být schopen nabídnout určitou protihodnotu, v našem případě se jedná o kvalitní reklamu. 

Na domácích zápasech jsou propagováni sponzoři pomocí reklamního banneru. 
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 V tomto ohledu se snaží klub o maximalizaci počtu návštěvníků na domácích 

zápasech. Proto je před každým zápasem vytvořena pozvánka na domácí utkání a ta se pak 

šíří na sociálních sítích. Dále se každému utkání věnuje největší futsalový web efutsal.cz, 

který přináší preview každého zápasu. Současně je vysílána upoutávka na nejbližší domácí 

zápas na Hitrádiu City, které je mediálním partnerem klubu. Klub také zajišťuje textové 

přenosy z každého domácího zápasu prostřednictvím serveru onlajny.com. 

Součástí propagace je také práce výboru klubu, který vyhledává a kontaktuje 

potencionální partnery, seznamuje je s klubem a výhodami, které je klub schopen nabídnout  

a jaké přínosy to pro daný subjekt bude mít.  

Významnou roli v oblasti propagace pak představují jednotlivé úspěchy klubu. Pokud 

klub nebude dosahovat ve své soutěži dobrých výsledků, bude jak pro diváka, tak i pro 

případné sponzory neatraktivní. Díky kvalitnímu zázemí a dobré práci s mládeží 

pod dohledem reprezentačního trenéra mládežnických celků klub vykazuje úspěchy 

v mládežnických kategoriích. Vytváří si tak dobré jméno a také hráčskou základnu 

pro mužský A- tým. Výsledky tohoto elitního týmu jsou pak nejdůležitější pro přilákání 

sponzorů a diváků. 

Mým názorem je, že prezentace a marketingová komunikace klubu jsou na dobré 

úrovni. Důkazem je dobrá divácká návštěvnost na domácích zápasech. Slabinu spatřuji 

v získávání sponzorů pro klub. Dle mého názoru je to způsobeno nedostatečným úsilím 

ze strany vedení mužstva a nedostatečnými zkušenostmi s touto činností. V tomto ohledu také 

spatřuji problém z hlediska velikosti výboru klubu, klub by toto vedení měl rozšířit. Další 

problém vidím ve velikosti sportu, protože futsal nepatří mezi nejmasovější sporty a získávat 

tak finanční prostředky je velmi složité.  
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4.2 EKONOMIKA KLUBU ATRAPS - HOMBRES 

 Atraps - Hombres Brno je právní formou spolkem, tedy neziskovou organizací, 

která hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Rozpočet klubu se stanovuje vždy před startem 

nové sezony, tedy s ročním předstihem. Finanční prostředky proudící do klubu rozdělujeme 

na daňové a nedaňové. 

 

Struktura příjmů Atraps - Hombres Brno uznaných jako nedaňové: 

 Členské příspěvky, 

 Dotace od partnerů (dary). 

Jedním z důležitých zdrojů, který nepodléhá dani, jsou členské příspěvky hráčů. 

Velikost členských příspěvků je nastavena rozlišně u dospělých týmů a u juniorských 

mužstev. Bere se zde v potaz, že mladší hráči nemají možnost větších příjmů. U dospělých 

týmů velikost příspěvků činí 2000 Kč/os. za sezónu. Hráči juniorských mužstev pak platí 

500 Kč/os. za sezónu. 

Dary od fyzických osob tvoří minimální část v rozpočtu. Řádově se jedná zhruba  

o jednotky tisíc. Jedná se většinou o drobné finanční dary od přátel klubu. 

Struktura příjmů Atraps - Hombres Brno uznaných jako daňové: 

 Příjmy z vlastní sportovní činnosti a z organizování této činnosti (příjmy od FAČR, 

organizování turnajů), 

 Příjmy z reklamy, 

 Příjmy z přestupů. 

Jedním z příjmů podléhající dani z příjmu patří příjmy z vlastní sportovní činnosti. 

Tyto příjmy rozdělujeme na dvě části. První část tvoří příjmy získané svazem, tu druhou část 

pak tvoří příjmy za organizaci přípravných turnajů pro ostatní družstva. 

Příjmy získané od svazu futsalu patří mezi důležité součásti příjmů. Velikost 

této částky závisí na více faktorech. První faktor je sportovní výsledek. Naše juniorská 

mužstva hrají nejvyšší juniorskou soutěž a dosahují zde skvělých výsledků, a tak, vzhledem 

k tomu, že má svaz nastavenou politiku podpory mládeže, přináší do klubové kasy značnou 

částku a díky tomu jsou juniorská mužstva soběstačná a nepotřebují další finanční podporu. 

U mužských týmů je situace složitější. Ze strany svazu nedochází k velké podpoře týmů 
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hrajících mimo nejvyšší soutěž. Jediným zdrojem ze strany svazu jsou bonusy za fair play. 

Tým, který vyhraje tabulku slušnosti (obdrží nejméně disciplinárních trestů a v zápasech příliš 

nefauluje), obdrží od svazu bonus v řádu tisíců korun.  

Příjmy ze sponzoringu jsou páteří rozpočtu klubu. Tyto příspěvky do klubové kasy 

musí být dle zákona 586/1992 Sb. zdaněny, pokud jejich výše překročí částku 300 000Kč 

za rok. V našem případě se jedná pouze o jeden případ a to o firmu S.O.K group. jež je 

hlavním sponzorem Atraps - Hombres Brno. U dalších sponzorů se jedná o menší částky, 

a tak nedochází k jejich zdanění.  

 

Struktura nákladů Atraps - Hombres Brno: 

 Nájemné za halu, 

 Zajištění chodu klubu, 

 Cestovné na utkání, 

 Stravné a ubytování, 

 Pořádání domácích utkání, 

 Rozhodčí a delegát, 

 Startovné soutěží, 

 Pokuty, 

 Přestupy, 

 Zdravotní prohlídky, 

 Materiální vybavení, 

 Odměny trenérům, 

 Služby, 

 Ostatní mzdové náklady. 

Největší položkou z hlediska nákladů tvoří nájemné hal. Vzhledem k nedostatku hal 

v Brně a množství halových sportů se cena pronájmů hal pohybuje na velmi vysoké cenové 

hladině. Elitní tým mužů trénuje v hale v Bohunicích dvakrát týdně a to hodinu a půl. Jeden 

trénink tedy přijde zhruba na 1500 Kč. Stejné nároky na trénink mají také junioři a zbylí 

členové týmu, ti trénují v hale v Maloměřicích a jejich náklady na trénink jsou stejné. 

Pronájem hal je také nutné platit při domácích zápasech, zde je povinnost daná řády soutěže, 

že musí být pronájem zajištěn nejméně na dvě hodiny. 
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Jako chod každé organizace, tak i chod futsalového klubu Atraps - Hombres Brno je 

spjat s mnohými administrativními úkony. Ty sebou přináší drobné náklady, ty však celkový 

rozpočet příliš nezatěžují. 

Vzhledem k tomu, že mužské a juniorské týmy hrají vyšší soutěže, je s nimi spjato  

i cestování k zápasům. Soutěže, které hrají juniorské týmy a hlavní A-tým, jsou rozdělené 

na západ a východ. Oba týmy tedy cestují pouze po východní části republiky. Mužský A-tým, 

hraje své zápasy večer a tak u něj odpadá nutnost ubytování, to junioři hrají své zápasy již 

dopoledne a proto je na delší vzdálenosti potřeba zajistit i ubytování  

a stravování v místě konání zápasů. 

Pořádání domácích utkání je poměrně náročnou činností, která sebou nese i množství 

výdajů. Zejména pořádání zápasů druhé ligy je technicky náročné a je potřeba zajistit 

dostatečný počet lidí na jednotlivé funkce. Mezi členy organizačního týmu, který pořádá 

domácí zápasy, řadíme lékaře, hlavního pořadatele, zapisovatele, kameramana, zapisovatele 

online přenosu a další. Většinu těchto funkcí zastávají hráči širšího kádru nebo rodinní 

příslušníci hráčů. Klub díky tomu ušetří a vzniklé náklady tak nepředstavují velkou zátěž. 

Na každý mistrovský zápas je svazem delegována i dvojice rozhodčích s delegátem. 

Tým jim pak proplatí cestovné a odměnu za jejich výkon. Odměna je závislá na dané soutěži. 

Vzhledem k vysokým náhradám za cestovné jsou tyto náklady značné a v rozpočtu patří mezi 

nejvyšší. 

Každý z týmů, ať už se jedná o mužský či juniorský tým, je povinen před začátkem 

zaplatit startovné soutěže. To se samozřejmě odvíjí od úrovně soutěže. Jedná se o jednorázový 

náklad před sezonou a jeho výše rozpočet velmi nezatíží. 

Pokud si klub neplní svoje povinnosti, dostává peněžní sankce od svazu. Velikost 

sankce závisí na míře provinění. Klub Atraps - Hombres Brno se snaží o to, aby měl všechny 

náležitosti v pořádku, ovšem ne vždy se to podaří. Tyto sankce jsou v řádu stovek korun,  

a proto rozpočet nijak nezatíží. 

Přestupy jsou nedílnou součástí politiky každého sportovního klubu. Vzhledem 

k tomu, že se chce klub pravidelně pohybovat na nejvyšších příčkách, musí také investovat 

do nových kvalitních posil. Vzhledem k tomu, že je futsal poměrně malý sport, se přestupové 

částky pohybují v řádu tisíců korun.  

Každý z hráčů prochází před sezonou sportovní zdravotní prohlídkou, ta má za účel 

posoudit způsobilost pro vrcholový sport a případně odhalit zdravotní problémy, 
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tak aby se pak předešlo vážnějším komplikacím. Jedná se o jednorázový náklad v řádu tisíců 

korun. 

K tomu aby bylo dosahováno vysokých sportovních výsledků, je potřeba tým 

materiálně zabezpečit. Ať už se jedná o dresy, nebo třeba o tréninkové vybavení.  Zde 

se využívá spolupráce s internetovými obchody na sportovní oblečení top4footbal.cz  

a lionsport.cz, které poskytují klubu slevu ve výši 40 % na nákup nového vybavení. Sami 

hráči se pak podílí na koupi tréninkového oblečení. 

V klubu Atraps - Hombres Brno působí dva hlavní trenéři. Hlavní trenér se stará 

o hlavní mužský tým a druhý trenér se stará o juniorské týmy. Dále v klubu působí několik 

asistentů bez nároku na honorář. Náklady na trenéry se pohybují v řádu tisíců korun za měsíc 

a tvoří jednu z větších částí nákladového rozpočtu [34]. 

4.3 SLEPT ANALÝZA 

Tato analýza by měla být zaměřena na zkoumání budoucího vývoje vnějšího prostředí 

klubu. Splnění této podmínky je podmíněno specifickým zaměřením analýzy, tzn. že je 

potřeba si všímat skutečností, která nám daný klub ovlivňují. Velkou roli zde mají použité 

metodické postupy použité při analýze [29]. 

4.3.1 S – Sociální faktory 

V České republice je nejoblíbenější sport fotbal. Jeho halová odnož futsal si však 

získává na své oblíbenosti a začíná být mezi sportovními fanoušky populární. V jeho 

začátcích chodilo jen pár desítek diváků, v posledních letech však dochází k nárůstu počtu 

fanoušků na tribunách. Futsal začíná dostávat prostor v televizi a s nárůstem oblíbenosti 

sociálních sítí se zlepšuje i jeho webová prezentace. Z pohledu veřejnosti futsal netrpí 

žádnými korupčními kauzami [35]. 

Důležitým faktorem je pak komunikace klubu s fanoušky.  Klub by se měl zaměřit 

na ztotožnění týmu s fanoušky. Jedním z hlavních bodů by mělo být navázání na tradici a sílu 

klubu. Atraps – Hombres se snaží své věrné příznivce nalákat podporou dobročinných akcí  

a dále odměňováním věrných fanoušků týmovými šálami. 

Celkový demografický vývoj nemá na návštěvnost příliš vliv. Významně se projevuje 

porodnost a počet předškolních dětí a dětí školního věku. Děti mají v současné době na výběr 

z velké řady sportů a sportovních aktivit. Tím dochází k úbytku dětí ve všech odvětvích 

sportu včetně futsalu. 
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4.3.2 L – Legislativní faktory 

Sportovní organizace se řídí základními právními normami, kterými jsou Ústava, 

občanský zákoník, živnostenský zákon, daňové zákony a zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře 

sportu [36]. 

Většina klubů včetně Atraps – Hombres je neziskových, a tak se řídí zákonem 

586/1992 Sb., z nějž vyplývá, že jde o organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. 

[37]. Ústředním orgánem sdružující všechny futsalové kluby je fotbalová asociace České 

republiky (FAČR). Tato asociace pak patří do České unie sportu (ČUS), jež je partnerem 

pro dotační programy ministerstva školství. Fotbalová asociace pak vydává různá nařízení 

a předpisy pro jednotlivé kluby prostřednictvím stanov a řádů. Těmi nejdůležitějšími jsou 

soutěžní, disciplinární a registrační řády. Ty jsou pak závazné pro kluby [38]. 

4.3.3 E – Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, které ovlivňují chod klubu, musíme zařadit především 

ty, které mají vliv na příjmovou a výdajovou složku. Mezi tyto faktory patří hrubý domácí 

produkt. Růst HDP má příznivý vliv na ekonomickou stránku klubu, jelikož dochází 

ke zvýšení zisků, například z prodeje klubového zboží. V následujícím grafu je zobrazen 

vývoj HDP.  

 

Graf 4 Vývoj HDP [39]. 
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Další vliv na příjmy klubu pak můžou mít vyhlášky na daném území. Vyhláška města 

Brna o zrušení hazardu ve většině částí města způsobila menší příliv peněz z této činnosti, 

které se vynakládaly na sport, a tak došlo k jejich úbytku [40]. 

Jedním z vlivů je pak také velikost členské základny klubu. Jelikož si hráči část 

nákladů platí sami formou příspěvků, počet hráčů v klubu se také promítá v celkovém 

rozpočtu klubu.  

4.3.4 P - Politické faktory 

Tyto faktory jsou zastoupeny stabilitou zahraniční a politické situace. Každý klub 

ovlivňuje některé z politických omezení. Tato omezení mají na chod klubu vliv 

prostřednictvím cenové politiky a dalších opatření zaměřených například na ochranu 

zaměstnanců, či spotřebitelů. 

V rámci politických faktorů je podstatný především důraz na politické rozložení sil  

v rámci samosprávných celků – Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Oběma 

územním celkům vládne koalice s dominantním zastoupením ANO, představované zejména 

JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem kraje a Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města 

Brna. Zejména pan primátor je pověstný svým kladným přístupem ke sportu a jeho podporou. 

4.3.5 T – Technologické faktory 

Návštěva furalového zápasu by se měla stát určitým druhem zážitku. Na to má vliv 

kromě předvedených výkonů také hala. Pohodlná místa k sezení a možnost občerstvit se zvýší 

atraktivitu pro diváka. V současné době se klub Atraps – Hombres nachází v ne příliš moderní 

hale v Bohunicích. Pro klub je důležité, aby neustále sledoval nové technické a technologické 

změny, aby mohl divákovi nabídnout větší komfort. 

4.4 PORTEROVA ANALÝZA 

V oblasti sportu působí velké množství subjektů, které se liší svojí činností. 

Tyto subjekty mezi sebou bojují a vytváří konkurenční prostředí, které má přímý vliv na chod 

subjektu. 

4.4.1 Vyjednávací vliv zákazníků 

Zákazníky sportovního klubu Atraps-Hombres lze rozdělit do dvou kategorií. 

Tou první jsou zájemci o aktivní sport. Do klubu vstupují především hráči juniorského věku. 



36 

Futsal je mladý rozvíjející se sport a zejména v období zimy nahrazuje fotbal. Z řad mládeže 

je tedy stále větší poptávka po tomto sportu.  

Obecně platí, že do klubu může vstoupit kdokoliv po splnění určitých podmínek, 

zejména zaplacení příspěvků. Výjimku tvoří elitní tým, jenž si své hráče shání sám, zejména 

formou přestupu. 

 

Tabulka 2: Vývoj členské základny svazu futsalu [41] 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet členů v ČR 13662 18214 18097 17427 17375 16602 

Počet členů v JMK 1223 3178 3184 3168 3356 3293 

Počet členů v Brně 780 2221 2202 2162 2252 2304 

Druhou kategorií tvoří diváci, kteří mají zájem o tento sport a účastní se futsalových 

zápasů přímo v hale. Pro diváka je nejpodstatnější zážitek, který mu utkání přinese. Hlavní 

kritérium je atraktivita a kvalita hry. Dalšími faktory pak jsou i atmosféra uvnitř haly 

či možnost občerstvení. V následující tabulce je uveden průměrný počet diváků 

navštěvujících domácí zápasy. Jak je patrné, klub si drží svou diváckou základnu zhruba 

na stejné úrovni. V porovnání s ostatními týmy v soutěži se jedná o čtvrtý nejnavštěvovanější 

tým. 

 

Tabulka 3: Počet diváků na domácích zápasů [41] 

Sezona 2016/2017 2017/2018 

Průměrný počet diváků na domácí 
zápas 

105 114 

4.4.2 Vyjednávací vliv dodavatelů 

Mezi dodavatele můžeme zařadit dodavatele sportovního vybavení, služeb, energií  

a dalších. Jsou to subjekty, které umožňují plynulý chod klubu. Mezi hlavní dodavatele 

sportovního vybavení pro klub Atraps- Hombres patří Lion sport a top4football.  

Na trhu se sportovním vybavením působí velké množství firem. V praxi to funguje 

tak, že základní vybavení se objednává u dvou výše zmíněných firem a další doplňky se řeší 

individuálně. Pro futsal je nezbytná kvalitní obuv, její výběr si zařizuje každý hráč sám 

tak, aby mu vyhovovala.  
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Mezi dodavatele řadíme také pronajímatele sportovišť a veřejné dopravce, 

jež umožňují sehrání venkovních zápasů, zejména u juniorských celků. Důležitým partnerem 

je také pojišťovna VZP, a.s., u níž jsou všichni hráči registrovaní u FAČR pojištěni. 

4.4.3 Hrozba vstupů nových konkurentů 

Analýza konkurence je prováděna na úrovni druhé nejvyšší soutěže mužů, takže 

za potencionální konkurenty bychom mohli považovat kluby hrající třetí nejvyšší soutěž 

a mohly by postoupit do druhé nejvyšší soutěže, dále pak kluby z nejvyšší soutěže, 

které by mohly spadnout o soutěž níže, a nově vzniklé kluby obsahující mládežnické 

kategorie s působností v Brně. Z mého hlediska je toto málo pravděpodobné, protože provoz 

klubu v druhé nejvyšší soutěži je velmi finančně a časově náročný. V současné době se v třetí 

nejvyšší soutěži nenachází žádný klub, který by mohl být v nejbližší době konkurencí. Vznik 

nového klubu vzhledem k vysokým vstupním investicím je nepravděpodobný, 

a proto nepovažuji tuto hrozbu za příliš silnou. 

4.4.4 Hrozba substitutů 

Mezi substituty, jež snižují počet dětí v mládežnických kategoriích, lze považovat 

všechny ostatní sporty, kterým se veřejnost může věnovat. Podle aktuální statistiky je v České 

republice pod ČUS (Česká unie sportu) evidováno 7 252 tělovýchovných jednot a klubů, 

74 sportovních svazů. Celkově je zaregistrováno 1 270 762 lidí. Nejvýznamnější substituty 

futsalu jsou halové sporty (florbal, volejbal, basketbal, házená) a především fotbal. 

V následující tabulce je uveden počet členů v jednotlivých svazech v roce 2017 [42]. 

 

Tabulka 4: Počet členů ve svazech [43] 

Svaz Fotbal Lední 
hokej 

Florbal Volejbal Basketbal Házená 

Počet členů mládeže 159 789 21287 64 561 16 173 19 724 12 651 

Celkový počet 332 966 34 862 40 013 34 597 44 576 21 122 

Celkový počet členů 
mládeže v ČUS 

569 966 

Celkový počet členů v 
ČUS 

1 270 762 

 

V porovnání s uvedenými substituty je na tom futsal tedy nejhůře. Nalákat mládež k tomu, 

aby začala s tímto sportem je velmi obtížné a trenéry to mnohdy stojí velké úsilí.  



38 

4.4.5 Rivalita firem působících na stejném trhu 

Za největší konkurenty se dají považovat dva další druholigové brněnské kluby Nasan 

Brno a Žabinští vlci Brno. Je to dáno nejen jejich podobností s Atraps-Hombres Brno, 

ale i tím že všichni hrají stejnou soutěž, takže spolu svým postavením v tabulce soupeří 

vlastně o titul „krále Brna“. V poslední sezóně se nejlépe umístil Atraps-Hombres Brno, 

když skončil na krásném 4. místě. 

Žabinští Vlci Brno 

 Žabinští vlci jsou klub s dlouholetou tradicí. Patří mezi nejstarší futsalové kluby. 

Jeho vznik se váže k roku 1988. Dlouhodobě se umisťují ve středu tabulky druhé ligy. Jejich 

členská základna je tvořena především odchovanci. 

Nasan Brno 

 Také Nasan Brno patří mezi kluby s dlouholetou tradicí. Tento klub vznikl v roce 

1987. Výsledkově patří spíše mezi kluby ze spodní poloviny tabulky. Tento tým se skládá 

z odchovanců, prakticky bez jakéhokoliv obměnění kádru.  

Síla obou těchto klubů je v rodinném pojetí a přístupu k hráčům i fanouškům. Oba konkurenti 

mají větší tradici a jsou na vyšší úrovni déle, ovšem Atraps - Hombres rychle rostou, 

výsledkově nechali za sebou již oba zmiňované Brněnské konkurenty. Oba kluby si zakládají 

na týmové bojovnosti a hráčské dovednosti. Krátkodobé cíle se u těchto klubů shodují. 

Ale dlouhodobé se u Atraps – Hombres liší tím, že by chtěli vybudovat lepší zázemí 

pro mladé hráče a budovat tak svoji základnu, na které je pak možné stavět dále a rozšiřovat 

své pole působnosti. Ve finančním ohledu si oba konkurenční kluby stojí velmi podobně. 

Oba vycházejí z dotací, sponzorských darů a členských příspěvků, které dohromady vytvoří 

finance potřebné k zaštítění veškerých nákladů pro chod klubu, rozdílem je, že u  Atraps – 

Hombres  počítají s pořizováním hráčských posil nebo dalšího vybavení, na rozdíl od obou 

Brněnských konkurentů. 
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4.5 ANALÝZA RIZIK OVLIVŇUJÍCÍ FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE 

Před samotným ošetřením rizik je nutná jejich důkladná analýza. Analýza obvykle 

spočívá v definování hrozeb, zjištění pravděpodobnosti jejich uskutečnění a odhad dopadu 

na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažností [44]. Při analýze rizik vycházíme 

ze seznamu rizik a snažíme se odhadnout pravděpodobnost určitého nebezpečí a velikost jeho 

dopadu. Pokud nemáme k dispozici tabulky, které by umožnily hodnoty pravděpodobnosti 

stanovit přesně, využívá se expertních odhadů [45]. Metod analýzy rizik je velké množství, 

pro účely této práce se budu podrobněji zabývat skórovací metodou, pomocí ní budu provádět 

samotnou analýzu rizik. Zdrojem informací při této metodě je seznam nebezpečí ze čtyř 

nejdůležitějších oblastí (technické, finanční, personální a obchodní). Každé riziko 

se ve skórovací metodě ohodnotí tak, že se vyjádří možnost výskytu rizikového faktoru 

a dopad tohoto prostřednictvím desetibodové stupnice. Rizikovým faktorem se označuje 

porovnatelný nebo měřitelný ukazatel pro určení stupně významnosti rizika. Ohodnocení 

rizika je vypočítáno součinem skóre pravděpodobnosti a skóre dopadu v rozmezí 1 až 100 

[46]. 

V následujících tabulkách je zobrazeno hodnocení z hlediska významu a výskytu 

rizika. Po vzájemném zhodnocení rizika se pak určí kategorie rizika. 

Tabulka 5: Dopad rizika [autor] 

Dopad rizika   Hodnocení  

Nemá žádný vliv   1 

Málo významné riziko  2-3 

Středně významné riziko  4-6 

Významné riziko  7-8 

Kritické riziko   9-10 

 

Tabulka 6: Pravděpodobnost vzniku rizika [autor] 

Pravděpodobnost vzniku rizika  Hodnocení  

Nepravděpodobný, téměř se nevyskytuje  1 

Malý výskyt  2-3 

Mírný, občasný výskyt  4-6 

Vysoká pravděpodobnost častého výskytu   7-8 

Téměř jisté, že riziko nastane  9-10 
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Tabulka 7: Kategorie rizika [autor] 

Kategorie 
rizika 

Hodnota 
rizika 

Běžné 0 - 33 

Závažné  34 - 66 

Kritické 67 - 100 

 

Analýzu rizik jsem vztáhl k jednotlivým rizikům ovlivňující aktiva. Každé riziko je 

ohodnoceno podle jeho pravděpodobnosti a dopadu. Z toho potom vzešla hodnota rizika. 

Tato hodnota rizika je dále kategorizována do tří skupin na běžné, závažné a kritické riziko. 

Tuto kategorizaci a její hodnotu intervalu jsem zvolil odborným odhadem, který jsem získal 

díky konzultaci s vedením klubu. 

Tabulka 8: Hodnocení rizik [autor] 

  Rizika Pravdě
p. 

Dopa
d 

Hodnota 
rizika 

1 Odchod generálního sponzora 4 9 36 

2 Sestup do nižší soutěže 2 6 12 

3 Nezájem ze strany diváků 5 3 15 

4 Nezájem ze strany hráčů 5 5 25 

5 Inflace 5 5 25 

6 Zvýšení cen pronájmu haly 3 7 21 

7 Rychlá amortizace sportovního vybavení a nutnost jeho časté 
obměny 

6 4 24 

8 Zvýšení cen startovného 3 6 18 

9 Slabý marketing na podporu návštěvnosti 5 3 15 

10 Propad ekonomiky 5 7 35 

11 Nová konkurence 3 5 15 

12 Vysoká míra byrokracie 4 3 12 

13 Nedostatečné množství členů realizačního týmu 8 5 40 

14 Odchod hráčů 6 6 36 

15 Nevýhodné postavení futsalu z hlediska dotační politiky měst 6 7 42 

16 Neochota platit členské příspěvky 5 7 35 

17 Nekompetentní osoby ve vedení 4 7 28 

18 Krádež financí uvnitř klubu 1 6 6 

19 Sankce od FAČR 3 3 9 

20 Nedodržení splatnosti dotací od FAČR 3 2 6 

21 Navýšení administračních poplatků 1 2 2 
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Graf  1: Mapa rizik [autor] 

Na základě analýzy rizik (provedením výpočtu hodnoty rizika z pravděpodobnosti 

jeho vzniku a dopadu) jsem došel k závěru, že se v klubu nenachází žádné kritické riziko. 

Pomocí výpočtu jsem však nalezl pět závažných rizik. Tato rizika jsou graficky znázorněna 

pomocí mapy rizik. Většinu zjištěných rizik nelze přímo organizací ovlivnit. Organizace 

však může snížit negativní dopady rizik systematickým hledáním dalších zdrojů financování 

k její hlavní činnosti. Tomuto bude věnována návrhová část diplomové práce. 
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Graf 5: Pavučinový graf [autor]
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4.6 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza v sobě obsahuje předchozí analýzy. Zaměřuje se na silné a slabé 

stránky a na příležitosti a hrozby. 

Mezi prvky do SWOT analýzy vstupují výsledky ze dvou stran:  

 Z vnitřního prostředí – Do této skupiny řadíme silné a slabé stránky. Podnik může 

jednotlivé prvky ovlivnit.  

 Z vnějšího prostředí – Do této skupiny řadíme příležitosti a hrozby. Podnik nemůže 

jednotlivé prvky ovlivnit a musí se přizpůsobit. 

 

Tabulka 9: SWOT analýza [autor] 

Hodnotící fáze  

Při hodnocení se navzájem porovnává důležitost jednotlivých znaků. Pro konkrétní porovnání 

je využito třístupňového hodnocení:  

 1 – znak je důležitější oproti porovnávanému znaku  

 0,5 – váha znaků je rovna  

 0 – znak je méně důležitý oproti porovnávanému znaku 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 Rozvoj mládeže W1 Starší a nemoderní hala 

S2 Široká členská základna W2 Závislost na hlavním sponzorovi 

S3 Kvalitní odborné zázemí W3 
Nedostatečné množství členů realizačního 

týmu 

S4 Velmi dobré sportovní výsledky W4 Vysoké členské příspěvky 

Příležitosti Hrozby 

O1 Zisk finanční podpory od města, kraje T1 Odchody hráčů do vyšší soutěže  

O2 Zvyšování popularity futsalu T2 Propad ekonomiky 

O3 Demografický vývoj T3 Nová konkurence 

O4 Spolupráce s fotbalovými kluby T4 
Nevýhodné postavení futsalu z hlediska 

dotační politiky měst 
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Tabulka 10: Váha silných stránek [autor] 

  S1 S2 S3 S4 Součet Váha 

S1 x 0,5 0 1 1,5 25% 

S2 0,5 x 0 0 0,5 8% 

S3 1 1 x 1 3 50% 

S4 0 1 0 x 1 17% 

Celkem 1,5 2,5 0 2 6 100% 

 

Tabulka 11: Váha slabých stránek [autor] 

  W1 W2 W3 W4 Součet Váha 

W1 x 0 0 0,5 0,5 8% 

W2 1 x 1 0,5 2,5 42% 

W3 1 0 x 0 1 17% 

W4 0,5 0,5 1 x 2 33% 

Celkem 2,5 0,5 2 1 6 100% 

 

Tabulka 12: Váha příležitostí [autor] 

  O1 O2 O3 O4 Součet Váha 

O1 x 1 1 0,5 2,5 42% 

O2 0 x 0,5 0,5 1 17% 

O3 0 0,5 x 0,5 1 17% 

O4 0,5 0,5 1 x 2 33% 

Celkem 0,5 2 2,5 1,5 6 100% 

 

 

Tabulka 13: Váha hrozeb [autor] 

  T1 T2 T3 T4 Součet Váha 

T1 x 0 0,5 0 0,5 8% 

T2 1 x 0,5 0,5 2 33% 

T3 0,5 0,5 x 0 1 17% 

T4 1 0,5 1 x 2,5 42% 

Celkem 2,5 1 2 0,5 6 100% 
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S1 S2 S3 S4 ∑ O,T/S W1 W2 W3 W4 ∑ O,T/S

O1 5 3 4 3 15 3 4 3 4 14

O2 5 4 2 3 14 -2 1 2 1 2

O3 4 4 1 0 9 0 2 1 1 4

O4 4 4 1 4 13 0 2 3 2 7

18 15 8 10 51 1 9 9 8 27

T1 -4 -4 -1 -4 -13 0 -2 -3 -3 -8

T2 -4 -2 -3 -3 -12 -3 -4 -3 -5 -15

T3 -4 -4 -1 -3 -12 -1 -2 -2 -2 -7

T4 -5 -3 -1 -3 -12 -3 -5 -2 -5 -15

-17 -13 -6 -13 -49 -7 -13 -10 -15 -45

Interní faktory

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

K
lí
čo

v
é 

ex
te

rn
í 
fa

k
to

ry

Součet S,W

 

Tabulka 14 Hodnocení intenzity vzájemných vztahů [autor] 

 

 

Tabulka 15: Vyhodnocení vzájemných vztahů [autor] 

  Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti  51 27 

Hrozby -49 -45 

 

Nejintenzivnější vztah je mezi silnými stránkami a příležitostmi. Z provedené SWOT analýzy 

tedy vyplývá, že by se klub měl soustředit na strategii Maxi Max (SO) 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY 

V návrhové části se věnuji různým formám financování klubu. Financováním 

se rozumí nejenom samotné získávání finančních prostředků, ale také snížení nákladů 

a vhodná distribuce zdrojů. Pro klub je přínosem i dobrovolnická pomoc a dary, které ušetří 

finanční zdroje klubu.  

5.1 VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ 

Klub je v současné době financován především díky hlavnímu sponzorovi. Drtivá 

většina závazků je financována právě prostřednictvím jeho zdrojů. Odchod hlavního sponzora 

by pro klub mohl znamenat ztrátu vedoucí k jeho zániku. Proto by klub měl využívat 

vícezdrojové financování. 

Je to způsob financování, při kterém příjmy plynou z několika různých zdrojů. Tento 

způsob financování se jeví pro klub velmi výhodně. Nespoléhá se pouze na jednoho hlavního 

sponzora, ale své příjmy může rozložit do více zdrojů a v případě výpadku některého z nich, 

je nahrazen nějakým jiným, případně vlastními prostředky. 

Podkapitola je rozdělena na dvě části. První se zabývá návrhy, jak získat nové zdroje 

pro klub za jeho působení ve stávající lize – druhé nejvyšší. Pro realizování návrhů z druhé 

části je třeba splnit předpoklad, že tým postoupí do nejvyšší soutěže.  

 

5.2 NOVÉ ZDROJE A SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ V RÁMCI 2. LIGY 

Jak bylo zmíněno výše, tato část návrhu se zabývá návrhy, které by zajistily klubu 

další příjmy v rámci působení ve 2. lize. 

Dotace na mládež 

Město Brno každý rok rozděluje peníze ze svého dotačního programu. Nejen 

pro sportovní kluby tak vzniká možnost podání žádosti o dotaci pro jejich mládežnické celky. 

Částky, které kluby obdrží, záleží na sportu, ve kterém působí. V rámci města Brna 

tak největší dotace získávají pravidelně kluby Kometa Brno a Zbrojovka Brno, které působí 

v divácky nejoblíbenějších sportech. Futsalové kluby do této skupiny nepatří, 

a tak se dotovaná částka pro klub, který navíc působí ve 2. lize, pohybuje přibližně ve výši 

20.000 Kč. I tento obnos je ovšem vzhledem k velikosti ročního rozpočtu klubu přínosem.  
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Symbolické vstupné 

Klub Atraps – Hombres v nynější situaci neprodává vstupenky. Diváci se tedy mohou 

na zápasy přijít podívat, aniž by zaplatili jakoukoli částku. Nynější průměrná návštěvnost 

se na domácí zápasy pohybuje okolo jednoho sta diváků. Kdyby se zavedlo i symbolické 

vstupné, například 20 Kč, bylo by možné z této částky pokrýt pronájem haly. Ta je třeba 

na každý zápas pronajmout na 2 hodiny, což stojí 2000 Kč. Kluby z nižších soutěží se často 

obávají snížení návštěvnosti při zavedení vstupného, zkušenosti těch, které se odváží, bývají 

pozitivní a jejich návštěvnost to negativně neovlivnilo.  

Hala v Maloměřicích 

Nutno říct, že je stávající hala, ve které klub Atraps – Hombres hraje, zastaralá, 

má malou kapacitu a není v ní například ani stánek s občerstvením. Její kapacita je 

400 diváků. Přesun do nové haly, která se nachází v Brně – Maloměřicích, by nabídla mnohé 

výhody. Hala je novější a modernější, má větší kapacitu, obsahuje zmíněný stánek 

s občerstvením, navíc poskytuje pro diváky zdarma Wi-Fi připojení. Nabízí i LED panely, 

na které lze umístit reklama sponzora. I přes značný rozdíl mezi těmito halami je pronájem 

stejný, měl by ovšem přivést více diváků, což by při zavedení předchozího opatření přivedlo 

do klubové kasy více prostředků.  

Spolupráce s fotbalovými kluby 

Podobnost fotbalu a futsalu je nepopiratelná. Mezi dvěma kluby těchto sportů je 

možnost zavedení spolupráce. Zástupci futsalového klubu se mohou účastnit tréninků klubu 

fotbalového, popřípadě zápasu. Z hráčů pak vybere ty, kteří by se typově hodili pro jejich 

klub. Fotbalovému klubu pak navrhne hostování v rámci zimní přestávky. Fotbal má totiž 

v České republice zimní přestávku, která bývá v době, kdy probíhá převážná část sezóny 

futsalové. Fotbaloví hráči pak mohou během této přestávky zůstat v zápasovém tempu, 

udržovat kondici, ale hlavně rozvíjet jejich technické schopnosti, které mohou dále uplatnit 

ve fotbale. Futsalový klub tak ušetří na přestupech. 

Spolupráce s jinými futsalovými kluby 

Spolupráce s jinými futsalovými kluby spočívá ve sdílení nákladů na cestovné v rámci 

juniorských turnajů, když se více týmů z Brna vydává do jiného města. Dva kluby mohou 

pronajmout jeden autobus a ušetřit tak náklady na cestu.  
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5.3 NOVÉ ZDROJE ZÁVISLÉ NA POSTUPU DO 1. LIGY 

Pro získání dalších zdrojů je třeba postoupit do 1. ligy, kde kluby obecně operují 

s větším rozpočtem. Pro postup je ovšem potřeba vyhrát druhou ligu. V současné době 

to znemožňovalo více faktorů. Hlavním z nich je odchod nejlepších hráčů, kteří jsou pro klub 

oporou, do klubů hrajících první ligu. Atraps - Hombres v letošní sezóně skončil 3 body 

za postupovým prvním místem. Pro postup v dalším roce je tak stěžejní, aby týmu neodešli 

další klíčoví hráči a tým se vhodně doplnil. Následně by bylo možné získat následující zdroje. 

Noví sponzoři 

Postupem do 1. ligy by klub jistě přilákal nové sponzory, kteří by mohli přispívat více 

penězi. Sponzorů by mohlo být i více. Hlavnímu sponzorovi by připadlo místo na hrudi, 

ostatní by mohli mít svoje loga umístěna na rukávech, či zádech dresů. Při záběrech zblízka 

(např. opakované záběry, fotografie v článcích) by byla jejich reklama zřetelně vidět. Logo 

by bylo pochopitelně menší, pro sponzory je ovšem důležité dostat se do povědomí diváků. 

Pro sponzory by byla jistě lákavá vidina zviditelnění se v médiích, kterými jsou: 

 televize 

Zápasy 1. ligy jsou vysílány ve veřejnoprávní televizi, ale také na televizích 

internetových. Případný sponzor by měl zajištěnou reklamu, která by mohla 

oslovit značně větší skupinu potenciálních zákazníků.  

 internet 

První liga je více pokrytá na různých webech (např. i idnes.cz, isport.cz). Je 

psáno více článků, kde je klub zmiňován, stejně tak jsou ke článkům 

přikládány fotografie.  

 noviny 

O futsalu primárně píší regionální deníky (např. Regionsport), články o něm 

jsou ale pravidelně i v celostátních novinách (např. Dnes, Sport) 

 futsalové weby 

Internetové stránky zaměřující se pouze na futsal by mohly přilákat společnosti 

nabízející pouze futsalové vybavení. 

Klub má v současné době slevu 40 % na sportovní vybavení. Po přechodu do první 

ligy by se sleva zvýšila, při lepším umístění v soutěži je běžné, že společnosti 

vybavení klubu věnují.  



49 

Je třeba zmínit, že nárůst sponzorů by pravděpodobně nebyl okamžitý. Někteří 

by mohli projevit zájem hned v první sezóně, větší nárůst by měl být očekáván 

až v té nadcházející, kdy klub potvrdí, že je schopen hrát v nejvyšší soutěži pravidelně. 

Zisk dotací na vrcholový sport 

Dotaci na vrcholový sport je možné získat získat také z krajského rozpočtu. Částky 

jsou oproti dotacím, které dává město mládežnickým celkům, značně vyšší. Nutno 

podotknout, že výše dotace se ještě odvíjí od umístění v ligové tabulce. Dotace ovšem nemůže 

získat každý, je třeba splnit následující požadavky: 

 Průměrná návštěvnost na domácích zápasech 500 diváků 

 Účast v nejvyšší soutěži 

Sportovní manažer 

Hledání nových zdrojů financování je velmi složité. Často se klub potýká 

s neodborností při vyjednávání. Angažování sportovního manažera by měla 

přinést jak ekonomickou odbornost, tak orientaci ve sportovním prostředí 

a snazší vyjednávání s ostatními kluby. Sportovní manažer by měl na starost 

chod celého klubu jak po stránce sportovní tak i ekonomické.  

Nová hala Maloměřice 

Přesun do nové haly v Maloměřicích je popsán výše, při postoupení do první 

ligy je to ovšem podmínka pro získání zmíněných dotací. Současná hala 

má kapacitu 400 diváků, pro dotaci je povinná průměrná návštěvnost 

500 diváků. Ani vyprodání stávající haly by tedy nestačilo ke splnění 

podmínky. Kapacita haly v Maloměřicích nabízí 550 míst. Zmíněné LED 

panely by byly v rámci 1.ligy pro sponzory atraktivní proto, že jejich reklama 

by byla v každém zápase, tudíž by byla vidět ve zmíněných médiích každý 

týden. 

Dražší lístky 

V rámci postoupení do nejvyšší soutěže by si klub mohl dovolit zvednout cenu lístků. 

Vyšší atraktivita soutěže by jistě přilákala více diváků a klubu by se tak zvýšil rozpočet 
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Větší příspěvky od FAČR 

Každý klub dostává od FAČR příspěvky na svůj chod. Je samozřejmé, že čím vyšší 

soutěž, tím vyšší jsou příspěvky. Postup do nejvyšší soutěže by do klubu přinesl více peněz. 

Větší částky z přestupů 

V nejvyšší lize se ceny hráčů pohybují ve značně jiných sférách, než v nižších 

soutěžích, z čehož plynou i vyšší příjmy. 
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6 ANALÝZA RIZIK PO ZAVEDENÍ OPATŘENÍ 

Pro zohlednění provedených opatření se použila tabulka z analytické části. 

V této tabulce se však snížila hodnota rizika díky upravení hodnot pravděpodobnosti vzniku 

a dopadu nalezených rizik. Tato všechna rizika se upravují pouze za předpokladu, 

že futsalový klub postoupí do první ligy. Hodnota rizika byla snížena díky zavedení 

vícezdrojového financování. 

 

Tabulka 16: Hodnocení rizik po zavedení opatření[autor] 

  Rizika Pravděp. Dopad Hodnota 
rizika 

1 Odchod generálního sponzora 2 5 10 

2 Sestup do nižší soutěže 1 6 6 

3 Nezájem ze strany diváků 2 4 8 

4 Nezájem ze strany hráčů 2 5 10 

5 Inflace 5 5 25 

6 Zvýšení cen pronájmu haly 3 2 6 

7 Rychlá amortizace sportovního vybavení a nutnost 
jeho   časté obměny 

6 1 6 

8 Zvýšení cen startovného 3 1 3 

9 Slabý marketing na podporu návštěvnosti 2 1 2 

10 Propad ekonomiky 5 3 15 

11 Nová konkurence 3 5 15 

12 Vysoká míra byrokracie 4 3 12 

13 Nedostatečné množství členů realizačního týmu 4 6 24 

14 Odchod hráčů 3 4 12 

15 Nevýhodné postavení futsalu z hlediska dotační 
politiky měst 

6 3 18 

16 Neochota platit členské příspěvky 5 2 14 

17 Nekompetentní osoby ve vedení 2 8 16 

18 Krádež financí uvnitř klubu 1 6 6 

19 Sankce od FAČR 4 5 20 

20 Nedodržení splatnosti dotací od FAČR 3 1 3 

21 Navýšení administračních poplatků 1 1 1 

 

Nejenom závažná rizika, která byla analyzována, ale všechna rizika byla díky zavedení 

vícezdrojového financování minimalizována. Díky tomuto financování se snížila nejen 

pravděpodobnost jejich vzniku (v některých případech se pravděpodobnost zvýšila), ale také 

dopad těchto rizik. Snížení hodnoty těchto rizik lze vidět i v graficky znázorněné mapě rizik. 



52 

 

 

Graf 6: Mapa rizik po zavedení opatření[autor] 

 

Pomocí následného pavučinového grafu se graficky znázornil rozdíl velikostí hodnot 

jednotlivých rizik. Díky tomuto grafu lze také vyvodit, že při použití vícezdrojového 

financování, došlo ke snížení pravděpodobností a dopadů jednotlivých rizik. V grafu je modře 

znázorněn stav před zavedením opatření. Červenou barvou je potom vyznačen graf 

po zavedení opatření. 
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Graf 7: Pavučinový graf po zavedení opatření [autor] 
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DISKUZE 

V diplomové práci je řešena problematika analýzy a vyhodnocení rizik ve sportovním 

klubu Atraps – Hombres, který hraje ve 2. lize české futsalové soutěže. Práce je směřována 

do oblasti chodu klubu a rizik, která s ním souvisí. V úvodní části práce jsem se zaměřoval 

na témata spojená s financováním sportu, na význam sportu pro společnost. Sport je 

významnou součástí kultury jak v České republice, tak mimo ni. Kromě nejvyšších lig 

a vrcholových klubů, které v nich působí, ale existuje mnoho lig nižších, a to v každém 

sportovním odvětví. Jelikož je jejich popularita daleko menší, je pro management takových 

klubů velmi obtížné získávat prostředky pro jejich chod. Je třeba zmínit, že chod těchto klubů 

neobstarávají žádní profesionálové, ale lidé působící zde dobrovolně, nejsou nijak placení 

a dělají to jen pro vášeň ke sportu.  

V současné době je chod klubu Atraps – Hombres odkázán na největšího sponzora. 

Ten přispívá ročně částkou, která se rovná přibližně třem čtvrtinám celkového rozpočtu klubu. 

Nutno podotknout, že jeho příspěvky jsou vázané na působení syna majitele společnosti, která 

tímto největším sponzorem je. Dlouhodobé zranění tohoto hráče, popřípadě jeho odchod 

do jiného týmu by postavilo klub do existenční krize.  

Ve druhé části práce je práce provedena analýza a vyhodnocení rizik zmíněného 

klubu. Data pro analýzu byla získána z interních dokumentů klubu. Pomocí skórovací metody 

analýzy rizik byla rizika ohodnocena. Naprostá většina rizik se týkala finanční stránky klubu, 

načež byla dále vypracována opatření, která by hodnoty rizik snížila. Opatření byla rozdělena 

na dvě části, přičemž první byla zaměřena na současné působení klubu ve druhé lize. 

Navržená opatření by klubu nepřinesla na první pohled značný finanční obnos, ale na této 

úrovni by byla velkou pomocí. Opatření ve druhé části jsou podmíněna postupem klubu 

do první ligy. Jakmile by byla tato podmínka splněna, klubu by se otevřelo mnoho možností, 

jak klub financovat, jak získat více sponzorů. Právě pro ty by bylo atraktivní vidět logo jejich 

společnosti v masových médiích jako je televize, nebo celostátní noviny. Nejedná 

se však pouze o sponzory. FAČR klubům z nejvyšší soutěže poskytuje více finančních 

prostředků, je možnost získat dotace od EU, přivedl by se sportovní manažer, který by mohl 

pomoci návrhy zprostředkovat, přivést větší profesionalitu do klubu.  
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Tyto návrhy byly předneseny prezidentovi klubu, který se k nim vyjádřil: 

„Samozřejmě, že si současnou situaci uvědomuji. Bylo pro mě ale přínosem, že jsem ji 

viděl podrobně rozepsanou v předložené práci. Člověk ví o jednotlivých aspektech, daný celek 

mi ale poskytl kvalitní přehled. Popsané návrhy mohou za současné situace určitě pomoci. 

Musím se přiznat, že některé z nich jsem už zvažoval, některé ovšem ne. Líbí se mi nápad 

s přesunem domácích zápasů do nové haly. Myslím si, že by lepší hala přilákala více diváků, 

Wi-Fi a stánek s občerstvením je jednoznačným plusem. 

Postoupit do 1. ligy je mým snem a byl bych hrdý, kdyby se tak stalo. Udělat z našeho 

klubu klub profesionální, je můj cíl. Jelikož mám ale spoustu práce se současnou situací 

v klubu, neměl jsem zatím čas ani příležitost zjišťovat, jaké by mohly být pro klub možnosti 

získání dalších peněžních prostředků. Sponzoři, dotace od EU, pozornost médií a možné 

najmutí sportovního manažera by můj sen jistě pomohlo dovést k realizaci.  

V letošní sezóně jsme byli k postupu velmi blízko. Naším cílem je postoupit do první 

ligy v následující sezóně. V jejím průběhu budu jistě zvažovat opatření, která se stále ještě 

druhé ligy týkají, a pracovat na jejich zavedení. Kdyby se nám postup povedl, jsem rád, 

že mám přehled a částečný návod k tomu, jak postupovat v oblasti finanční stránky v první 

lize [34].“  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo získání většího množství zdrojů financování pro vybraný 

sportovní klub Atraps – Hombres. S uvedenou problematikou souvisí řada rizik, které jsem 

v rámci práce hodnotil a následně navrhoval opatření pro jejich snížení. Hlavním opatřením je 

vícezdrojové financování, pod které spadají uvedené body: 

- nové zdroje a snižování nákladů v rámci 2. ligy, 

- nové zdroje závislé na postupu do 1. ligy. 

Rozdělení je zde proto, že se klubu nepodařilo postoupit do nejvyšší soutěže. Klub 

disponuje s omezeným rozpočtem, který je z velké části závislý na největším sponzorovi. 

Tento fakt je značně znepokojující. Vedení klubu si je tohoto rizika vědoma a strategickým 

plánováním se snaží o jeho eliminaci. Pro lepší fungování klubu by bylo vhodné postoupit 

do nejvyšší soutěže, která nabízí větší možnosti zisku finančních zdrojů. V rámci sportovní 

strategie by se klub rád pokusil postoupit již v příští sezoně, avšak vzhledem k tomu, že je zde 

velká sportovní konkurence, nebude to mít lehké. Pro začátek je vhodné začít naplňovat 

opatření v rámci druhé nejvyšší soutěže. Ta by do klubu měla přivést finanční zdroje, jež by 

pak napomohly k případnému postupu do nejvyšší soutěže.  
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