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Abstrakt  

Význam sportu v České republice narůstá se změnou životního stylu. Společně s pozitivním 

dopadem sportovních aktivit na zdraví člověka mají tyto aktivity realizované ve volném čase 

významný vliv na jeho integraci do společnosti. Sportovní vyžití je poskytováno různými 

sportovními organizacemi. Převážný počet sportovních organizací tvoří nestátní neziskové 

organizace, které mají podobu občanských sdružení. Financování takových sportovních klubů je 

zabezpečováno z veřejných i soukromých zdrojů. Vytváření marketingových aktivit je důležité 

pro získávání finančních prostředků, které jsou využity k zabezpečení sportovních aktivit a 

naplňován cílů sportovních klubů.   
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Abstract  

The importance of sports in the Czech Republic is increasing with a life-style change. Together 

with the positive effects of the sports activities on human health, these activities pursued during 

one’s leisure time affect significantly his or her integration into the society. Enjoyment of sports 

is provided by various sports organizations. Vast majority of sports organizations is formed by 

non-state non-profit organizations having the form of civic associations. These sports clubs‘ 

financing is secured both from public and private sources. Creating of marketing activities is 

important for raising the funds that are used for securing the sports activities and accomplishing 

the goals of the sports clubs. 
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Úvod  

Sportovní klub je základní organizační jednotkou sportovního hnutí s právní subjektivitou a již 

z názvu “sportovní klub“ je patrné, že je v těchto klubech provozován sport. Z terminologického 

hlediska sport (původ. lat. disportare) znamená bavit se, příjemně trávit volný čas. Sport v širším 

smyslu slova představuje významný společensko-sociální jev s vazbami na jednotlivé oblasti 

společenského života (politika, kultura, umění, právo, ekonomika). Pojem sport je stále více 

upřednostňován před identickým pojmem tělesná kultura. 

  

Tělesná kultura je sociokulturní systém, který zabezpečuje specifickými tělocvičnými prostředky 

uspokojování zvláštních biologických a sociálních potřeb člověka v oblasti fyzického a z něj 

vyplývajícího psychického a sociálního rozvoje. Vedle sportu (zaměřený na výkon, tedy závodní 

– soutěžní) zahrnuje tělesnou výchovu (uskutečňovanou během pedagogického procesu) a 

pohybovou rekreaci (regenerace, aktivní odpočinek).1 Předmětem tohoto příspěvku není 

definovat sport, ale k pochopení vztahu tělesné kultury a sportu uvádím členění dle Hodaně (obr. 

1 – Subsystémy tělocvičné aktivity), které charakterizuje rozhodující a principiální aktivity, 

nebo-li „činnosti“ v systému tělesné kultury. Za nejdůležitější ze všech subsystémů činností a 

aktivit tělesné kultury je nutno považovat subsystém tělocvičné aktivity.2

 

1 Nestátní neziskové organizace (NNO) ve sportu 

V rámci neziskového soukromého sektoru (nazývaného též třetí sektor) působí nestátní 

neziskové organizace (NNO). Za NNO v oblasti sportu s celorepublikovou působností se 

považují subjekty, které: 

a) vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších 

předpisů, 

b) ve svých stanovách mají jako hlavní činnost provozování sportovních a tělovýchovných 

činností, 

c) mají republikovou působnost a pravidelnou organizovanou činnost vyvíjejí nejméně v 10 

krajích.3 

Existence sportovních klubů je páteří sportovního dění v České republice. Sportovní kluby jako 

obchodní společnosti provozují komerční činnost se sportovními produkty jako svoji základní 

aktivitu a sportovní kluby jako občanská sdružení mají obchodní činnost jako doplňkovou 

v mezích především daňových zákonů v ČR.4 Příspěvek je zaměřený na sportovní kluby, které 

mají podobu občanských sdružení a na našem území je takových sportovních klubů dominantní 

                                                 
1 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. a kol. Základy ekonomie sporu. Praha: Ekopress, 2006, s. 9 
2 Tamtéž, s. 11 
3 www.msmt.cz/sport 
4 obdobně viz.: ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha: East West Publishing Company a East Publishing, 
2000, s. 67 



počet. Budeme-li tedy hovořit o sportovních klubech, jsou tím myšleny kluby působící v rámci 

třetího sektoru jako NNO. 

 

Obrázek 1: Subsystémy tělocvičné aktivity  
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Zdroj: HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. a kol. Základy ekonomie sporu. Praha: Ekopress, 2006, s. 11 

 

Sportovní kluby byly a jsou zakládány na jiných principech, než je maximalizace zisku. Majetek 

slouží k naplňování a rozvoji hlavní činnosti a účelu, pro který byl sportovní klub zřízen. 

Stanovy sportovních klubů jsou registrovány u Ministerstva vnitra České republiky. Většina 

občanských sdružení je soustředěna do vrcholných střešních organizací, z nichž je nejznámější 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV).  

 

2 Financování sportovních klubů 

Zatímco ve Spojených státech amerických jsou organizace třetího sektoru tradičně financovány 

ze soukromých zdrojů, na evropském kontinentě se na dotacích poskytovaných organizacím 

obecně prospěšného charakteru (tedy i sportovním klubům) významným způsobem podílí stát a 



jeho orgány.5 V případě sportovních klubů může mít příspěvek z veřejných rozpočtů rozhodující 

vliv na realizování sportovních aktivit. Je nutné říci, že převážná část sportovních klubů je 

odkázána na práci dobrovolníků, kteří pracují pro klub bez nároku na jakoukoliv formu odměny, 

což má za následek absenci odborníků dané problematiky a zažádání o dotace se stává 

nedostižnou záležitostí a sportovní klub tak přichází o důležité finance z veřejných zdrojů. 

S touto skutečností je bohužel spjat také problém získávání finančních prostředků ze 

soukromých zdrojů. Marketing je úspěšně realizován ve sportovních klubech fungujících jako 

obchodní společnosti (s.r.o., a.s.). Tyto sportovní kluby mají dostatek finančních prostředků k 

najmutí marketingových odborníků. 

 

Formy podpory tělesné kultury z veřejných zdrojů:6

- dotace ze státního rozpočtu sledované v kapitole Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy 

- prostředky z disponibilního zisku a.s. Sazka, který je rozdělován občanským sdružením  

- dotace občanským sdružením z rozpočtu obcí a okresních úřadů 

- financování školní tělesné výchovy 

 

Financování tělesné kultury ze soukromých zdrojů: 

- výnosy z vlastní činnosti 

- výdaje domácností 

- výnosy z reklamy 

- výnosy sportovních loterií (Sazka) 

- podpory podniků 

 

Naznačené schéma (obr. 2) je zobecněním všech zdrojů existujících ve sféře sportu (veřejných i 

soukromých). Vícezdrojový systém vytváří disponibilní fond. Veřejné rozpočty se svými výdaji 

zde mají také místo7, jak ukládá zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb.: „Tento zákon 

vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly 

ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře 

sportu“.8 Záleží na úrovni prováděného sportu. V tělesné kultuře obecně hrají dominantní roli 

výdaje místních rozpočtů a částečně i centrálního státního rozpočtu a naopak u vrcholového 

sportu převládají především poplatky z televize, příjmy z reklamy a podpora podniků 

(sponzoring).  

 

                                                 
5 DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, 1996, s. 92 
6 NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: ISV nakladatelství, 2000, s. 67 
7 Tamtéž, s. 57 
8 Blíže viz. zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 



Obrázek 2: Disponibilní fond sportu  
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Zdroj: NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: ISV nakladatelství, 2000, s. 57 

 

Finance do pokladen sportovních klubů plynou tedy ze soukromých i veřejných zdrojů (obr. 3).  

 

Obrázek 3: Zdroje neziskových sportovních klubů 
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3 Marketing neziskových sportovních klubů 

Marketing se prosazuje v oblasti sportu především od roku 1989, kdy v České republice spolu se 

změnami politickými nastala i změna v hospodářství. Rozdíly mezi neziskovými organizacemi a 

podnikatelskými, komerčními organizacemi spočívající jak v odlišném poslání, tak v rozdílné 

organizaci, majetkových poměrech, získáváni zdrojů i zákazníků apod. se musí logicky projevit i 

v odlišnostech pokud jde o filosofii, strategii realizací marketingových aktivit.9

Realizace marketingu v neziskových sportovních klubech by měla být rozvíjena na základě přání 

a potřeb zákazníků. Zákazníky občanských sdružení v oblasti sportu jsou zejména ti, kdo 

využívají služeb a produktů sportovních klubů;   

• sponzoři, média, diváci 

• dále také členové, rodiče, příslušné státní orgány. 

Pro sportovní kluby věnující se výchově dětí mládeže je vhodné k zabezpečení sportovních 

aktivit užívat sociálního marketingu, jehož doménou jsou plánované činnosti k ovlivnění 

jakéhokoliv lidského chování ne ve prospěch obchodníka, (v tomto případě sportovního klubu), 

ale ve prospěch příslušné skupiny zákazníků (děti a jejich rodiče). Pokud bude SK aktivní 

v získávání grantů na podporu činnosti sportovních klubů a mládeže, budou dalším zákazníkem i 

příslušné orgány místní samosprávy a marketingové, převážně komunikační aktivity by měly 

směřovat i tímto směrem. Jedním z velmi důležitých zákazníků jsou obchodní společnosti, které 

sportovní kluby podporují sponzorskými příspěvky. V tomto ohledu jsou marketingové aktivity 

sportovních klubů obzvlášť důležité. Sportovní kluby by měly vědět co podnikům za sponzorský 

příspěvek nabídnout, tzn. že musí znát svůj produkt, cenu tohoto produktu, podstatu své 

existence, své cíle, atributy apod. Vše by mělo být součástí marketingových plánů a konceptů.  

Hlavním cílem neziskové organizace je tedy sloužit zákazníkovi a tato patří společně 

k základním pilířům marketingu spolu s vzájemně výhodnou směnou. Marketing je pro 

neziskové SK důležitý a potřebný, protože lidé/zákazníci požadují informaci, chtějí vědět co jim 

sportovní klub nabízí, kde sportovní klub najdou a kolik budou za členství platit (viz. obr. 4) 

 

Obrázek 4: Struktura marketingu 

 
Zdroj: HANNAGAN, J.T. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996, s. 29 

 
                                                 
9 DUBEN, R.: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti, Codex Bohemia, Praha 1996, s. 218 



Marketingový plán (MP)  

Pokud členové klubu dospějí k závěru, že je potřebné vytvářet marketingové aktivity, je 

nezbytně nutné vybrat kompetentní osobu, která se bude o marketing starat. S tímto je spjat 

problém organizování. Nedostatky v organizační struktuře (např. zdvojené vykonávání některých 

funkcí nebo naopak absence jejich realizace) stojí mnoho peněz a nepodporuje plnění cílů 

sportovní organizace.10 Již výše byla naznačena potřeba marketingu směrem ke sponzorům 

(převážně z ekonomických důvodů) a v tomto případě je sofistikovanost obzvlášť důležitá, neboť 

sponzoři chtějí vědět, na jaký účel byly použity jejich sponzorské příspěvky. Součástí 

marketingového plánu (viz. níže) je tedy i delegování pravomocí a odpovědnosti za jednotlivé 

sekce (např. sportovní příprava, zajišťování závodů a soustředění a táborů, nábor členů, realizace 

soutěží, samostatné vedení obchodní činnosti, marketingové aktivity apod.) Mezi 

marketingovým a organizačním plánováním je nezbytná vzájemná součinnost. Jednotlivé části 

marketingového plánu jsou uvedeny v tab. 1. 

 

Tabulka 1: Obsah marketingového plánu 

Shrnutí a stručný obsah Představuje stručný přehled navrhovaného plánu. 

Současná marketingová situace Základní údaje o trhu, produktu, konkurenci, distribuci a 

makroprostředí. 

Analýza SWOT a analýza sou- 

vislostí 

Identifikuje hlavní příležitosti, ohrožení, silné a slabé stránky. 

Cíle  Definuje cíle (ekonomické, sportovní a sociální), kterých chce 

sportovní organizace dosáhnout. 

Marketingová strategie Představuje marketingový přístup, který bude využíván pro 

dosažení stanovených cílů.  

Akční programy Představují specifické marketingové taktiky.  

Prohlášení o projektovém zisku Prognóza očekávaných finančních výsledků.  

Kontrola Určuje, jak bude sledováno a vyhodnocováno plnění plánu. 
Zdroj: KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 104 (upraveno autorem) 

 

Tento Kotlerův přehled je možné implementovat i pro potřeby neziskového sportovního klubu. 

Marketingový plán by měl začínat přehledem plánovaných cílů a priorit. Dále je zpracován 

přehled jednotlivých částí marketingového plánu. 

- Současná marketingová situace: V této části marketingového plánu by měly být údaje o 

sportovním trhu (kolik činí výdaje rodinných rozpočtů na sportování svých členů, kolik bylo a je 

vyčleněno ve státním a místních rozpočtech na sport, kolik lidí vyhledává sportovní aktivity), o 

nabízených produktech/službách (množství, kvalita, přínos), o klientech či zákaznících. Z této 

                                                 
10 ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha: East West Publishing Company a East Publishing, 2000, s. 46  



části MP by mělo být patrné, zda-li existují v okolí konkurenční sportovní kluby z hlediska 

velikosti, cílů, produktů a jejich kvality a dalších charakteristik umožňujících rozeznat jejich 

chování a záměry. Dále by měly být popsány trendy v makroprostředí (vyhledávají-li občané 

sportovní aktivity, proč a jaké, mají na sport peníze a čas) a neméně důležitá je otázka 

distribučních cest (umístění sportovního klubu, otevírací doba, doprava na soutěže apod.).  

- Analýza SWOT a analýza souvislostí: Kompetentní osoba identifikuje hlavní příležitosti a 

hrozby. Např. u tenisového klubu může být za příležitost považována atraktivita tenisového 

sportu, ale hrozbou může být konkurenční klub v blízkém okolí, který nabízí přípravku mládeže 

za minimální členský poplatek (peníze na tuto aktivitu získá od sponzorů). Osoba pověřena za 

marketing analyzuje silné a slabé stránky. Zůstaneme-li u tenisového klubu, za silnou stránku 

může být považována vysoká kvalita tenisového dvorce a mezi slabá místa může patřit krátká 

otevírací doba. Samozřejmě je nutné dát všechny okolnosti do souvislostí a specifikovat 

problémy, které je potřeba řešit. 

- Cíle: V podmínkách sportovního klubu se cíle člení na tři skupiny:11  

- Sportovní cíle 

- Ekonomické cíle 

- Sociální cíle 

Dále by si sportovní kluby měly uvědomit v jakém časovém horizontu plánují dosáhnout  

stanovených cílů. Vhodná je diferenciace na dlouhodobé (nad 3 roky), střednědobé (1 – 3 roky), 

krátkodobé cíle (roční).  

- Marketingová strategie: Tato část marketingového plánu je spojena s otázkou, jak sladit úkoly a 

cíle se zdroji a možnostmi trhu.  

- Akční programy: Řeší, jakým způsobem se bude marketingová strategie realizovat a hlavně 

kdo je odpovědný za její zajištění. Např. za soutěž pořádanou klubem za účelem zviditelnění 

činnosti a prezentace sponzorů je odpovědný předseda klubu, za kvalitu sportovní přípravy a 

účast na soutěžích (naplňování sportovních a potažmo i ekonomických cílů) odpovídá trenér. 

- Prohlášení o projektovém zisku: Přestože nejsou sportovní kluby jako občanská sdružení 

zakládána za účelem zisku, je pochopitelné, že jsou prezentovány finanční zdroje sloužící 

k realizaci záměrů daných stanovami.  

- Kontrola: Určuje, jak dalece vyhovuje MP cílům sportovního klubu a co bude potřeba změnit.  

 

Kontrola plnění marketingového plánu 

Průběžná kontrola marketingového plánu je důležitá vzhledem ke stále měnícím se podmínkám 

makroprostředí a dalších faktorech, na jejichž základech byla učiněna marketingová rozhodnutí. 

Smyslem kontroly je zjistit, zda klub dosáhl vytyčených cílů. Je to komplexní, systematické a 

nezávislé prověřování marketingového prostředí organizace, jejích cílů, strategií a aktivit 

                                                 
11 GLESK, P. Manažérske aspekty športu. Bratislava: PEEM, 2000, s. 42 



sloužících k identifikaci problémů a příležitostí a k doporučení postupu a činností vedoucí ke 

zlepšení marketingové činnosti.12 Jestliže je současná výkonnost neuspokojivá, jsou nezbytně 

nutná nápravná opatření. Z toho plyne, že by měl být plán revidován, aby nedošlo 

k nekontrolovatelným změnám.13    

Kontrolní systémy: 

- Analýza prodeje: Sportovní kluby využívají analýzy prodeje, provozují-li nějakou komerční 

činnost (např. veslařský klub pronajímá loďky k projížďkám po jezeře) a pro zjišťování údajů  

nekomerčních aktivit.  

- Analýza tržního podílu: Ukazuje, zda sportovní klub ve srovnání s konkurenty získává nebo 

ztrácí. Přežití organizace závisí na zachování  a rozšiřování tržního podílu.  

- Analýza sponzorských aktivit: Jako měřítko výkonnosti může sloužit objem sponzorských 

příspěvků. Při zvýšení počtu členské základny a dobrá práce s dětmi vede k úspěchům na 

sportovních soutěží a případně i kvalifikaci na mezinárodní soutěže a to je skutečnost, která 

sponzory zajímá. Jsou-li v klubu vyvíjeny marketingové aktivity, bývá tento moment podchycen 

ve sponzorských balíčcích14 a klubu tak narůstá podíl finančních prostředků ze sponzorských 

zdrojů.  

- Hodnocení image: Tento kontrolní systém je lehce problematický, protože image je souhrnem 

myšlenek a dojmů, které si lidé o organizaci vytvoří na základě subjektivního vnímání. 

Organizace podnikají kroky ke zlepšení svého image, ale image má svoji setrvačnost – tendenci 

neměnit se ještě dlouho po tom, co se změní okolní realita.15 K vytvoření dobré image ve 

sportovním klubu přispívá: 

- příjemné, čisté, účelné prostředí, 

- vybavenost klubu sportovním náčiním, 

- pozitivní přístup trenérů k dětem a mládeži, 

- dobré výsledky v soutěžích za předpokladu zachování zdraví. 

Vhodným způsobem, jak získat informace o stávající situaci image, je použití marketingového 

výzkumu. Obávám se, že jeho využití sportovními kluby je ale omezeno finančními možnostmi a 

proto sami členové klubu musí chtít slyšet pozitivní i negativní zprávy od okolí. 

 

Závěr 

Existence marketingových aktivit neziskových sportovních klubů je závislá od schopnosti a 

ochotě členů daného klubu pracovat bez finanční odměny. Věřím, že z textu je patrná potřeba 

marketingu v těchto organizacích a byl splněn záměr informovat o významu neziskových 

                                                 
12 HANNAGAN, J.T. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996, s. 184 
13 EVANS, J. R., BERMAN, B. Marketing, 4th ed. New York: Macmillan Publishing Company, 1990, s. 759 
14 Sponzorský balíček – souhrn nabídky výkonů a služeb pro sponzory ze strany sportovního klubu za stanovenou 
cenu.  
15 HANNAGAN, J.T. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996, s. 186 



sportovních klubů z hlediska celospolečenského a o způsobu financování, převážně za pomoci 

marketingových aktivit. 
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