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Úvod 

 

Rozvoj a podpora sportu jsou hlavně na menších městech důležitým prvkem sportu 

samotného. Jsou o to důležitější, pokud tato města sídlí v těsné blízkosti takového města, 

jako je krajské město Plzeň. V Plzni mají oddíly v menších městech poměrně velkou 

konkurenci. Jde o konkurenci v podobě hráčské základny, propagace, přístupnosti ke 

sportu, nebo i věcech finanční roviny. 

Pro to, aby mohly sportovní oddíly v menších městech fungovat, je velmi důležitá právě 

jejich podpora. Ta může být chápána v několika formách, může jít o podporu finanční, 

která je oddílu zprostředkovávána například městem, nebo sponzory. Další důležitou 

formou podpory jsou osoby, které se o chod daného sportovního oddílu starají. Může jít o 

trenéry, funkcionáře, rodiče dětí, či správce sportovního areálu. Bez takovéto podpory by 

sportovní oddíly na menších městech fungovat nemohly.     

  V mé práci se budu konkrétně zabývat sportovními oddíly, které sídlí ve městech 

Třemošná a Dobřany. Obě dvě města se nacházejí v těsné blízkosti Plzně a právě na jejich 

příkladě ukážu, jak důležitá je podpora a rozvoj sportu v menších městech. 

Samotné sportovní oddíly jsou i spolky a právě o spolcích je první část mé práce. V té se 

zabývám vznikem spolku, jeho zásadami, účely a předměty činnosti, dále členstvím a jeho 

podmínkami, nebo i zánikem spolku. Důležitým prvkem, který v první části práce také 

nechybí, jsou orgány spolku.          

  Dvě kapitoly mé práce se zabývají čistě spolky ve světě sportu a největší 

sportovní unií v České republice Českou unií sportu. V kapitole 1.6 Spolky a jejich vývoj 

ve světě sportu pojednávám o sportovních klubech a oddílech na území České republiky, o 

růstu zájmu o sport na začátku 90. let a s ním spojenému nárůstu registrovaných sportovců. 

Dostane se ale také řádků o sportovním úpadku konci první dekády 21. století. 

 Součástí mé práce je i otázka dotací a podpory svazů, či unií pro sportovní oddíly. V této 

kapitole se zabývám nejen tím, co to vlastně dotace je a jak je financemi z dotací 

podporován sport, ale i dalšími způsoby, kdy je sport podporován jinak, než přímo  

financemi. Jde například o programy, které sportovním oddílům a klubům zajišťují 

materiální základ například pro nábory nových členů, zájmové kroužky nebo může jít i o 

nejnovější tréninkové vybavení. Ohledně dotací a jiných programů zmiňuji také jejich 
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problematiku podání samotné žádosti o dotaci a formy, jakými může být dotace pro 

jednotlivé sportovní oddíly a kluby udělena.  

V druhé části práce se již dostávám ke konkrétním příkladům sportovních oddílů 

z Třemošné a Dobřan. Popisuji jednotlivé rekonstrukce, nebo rovnou stavbu nových hřišť a 

sportovních areálů.  

Dále se zabývám tím, jaká je v Třemošné a Dobřanech podpora sportu od vedení města, 

nebo svazů, pod kterými provozují svou činnost. Zabývám se ale i tím, jak třemošenské a 

dobřanské oddíly fungují v konkurenci oddílů z Plzně, jak pracují s mládeží, jaké jsou 

jejich cíle, ale i problémy, čím jsou způsobeny a jak z nich ven. Sportem, který se v mé 

práci objevuje nejčastěji, je hokejbal. Obě dvě města a jejich kluby totiž byly, nebo stále 

jsou tzv. hokejbalovými baštami, většina jejich týmů hrají ve stejných soutěžích a oba dva 

kluby mají v nedaleké Plzni konkurenci. Věnuji se tak i porovnání sportu ve velkém městě 

a malém městě, v čem je práce okolo sportu na menším městě lepší, nebo horší, jaké jsou 

rozdíly v práci s mládeží.  

V Závěru poté shrnuji poznatky ohledně spolků a jejich fungování, dotací a jiných 

programů pro oddíly, či zmiňuji i to, jak je jakákoli podpora sportu na menších městech 

důležitá. Bez takové podpory by sportovní oddíly, navíc v blízkosti takového města jako je 

Plzeň, fungovat prostě nemohly. V příloze práce přikládám rozhovory s představiteli 

sportovních oddílů a také rozhovor s členem zastupitelstva města Třemošná. Z odpovědí 

všech dotazovaných jsem v této práci také těžil. 
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1  Spolky 

 

Spolky jsou nástupcem dřívějších občanských sdružení. Veškerý smysl a další náležitosti 

však zůstaly zachován.1 Spolek je založen alespoň třemi osobami se společným zájmem, 

k jehož plnění má právě spolek sloužit. Jde o samostatný a dobrovolný svazek členů. 

Nikdo tedy nesmí být nucen účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno spolek opustit. 

Samotný název spolku musí obsahovat slova „spolek“, nebo „zapsaný spolek“. Možností je 

však i zapsání spolu se zkratkou „z. s.“. Hlavní činností spolku je uspokojování, plnění a 

ochrana zájmů, pro které byl spolek založen. Podnikání, nebo jiná výdělečná činnost, však 

hlavní činností spolku být nemohou, to jest zakázáno. Spolek ale může právě podnikání, či 

jinou výdělečnou činnost provozovat jako vedlejší hospodářskou činnost. Účel 

provozování takovéto vedlejší hospodářské činnosti však musí spočívat v podpoře hlavní 

činnosti spolku, nebo v hospodárném užití spolkového majetku. Zisk, který pochází 

z činnosti spolku lze využít jen pro spolkovou činnost, do které patří i správa samotného 

spolku.2  

Spolčování, či sdružování se s jinými ve spolcích je jedním ze základních práv člověka. 

Základem tohoto práva je ustanovení článku 20 Listiny základních práv a svobod.3 Výkon 

práva spolčování, nebo sdružování je každému zaručeno a lze jej omezit pouze v případech 

stanovených zákonem. Lze ho tak omezit pouze v případě, kdy je to nezbytné pro 

bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, nebo v případech, kdy 

se omezením předejde trestným činům nebo kdy se ochrání práva a svobody druhých.4 

Spolek je právnickou osobou.5 Je vytvořen na personálním základě. Personální základ 

spočívá v tom, že jde o sdružení osob, které vystupují s vlastním jménem a vlastní právní 

odpovědností. Tato odpovědnost je v tomto případě odlišná od odpovědnosti osob, které 

                                                             
1 VÁVROVÁ, Zuzana. Založte si spolek [online]. [cit. 31.3.2021]. Dostupný na WWW: 

https://pravopropodnikatele.cz/zalozte-si-spolek/ 
2  Zákon č. 89/2012 Sb., § 214 odst. 1, 215 odst. 1, 216, 217, občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
3  HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

3, ISBN 978-80-7400-523-7 
4  Usnesení č. 2/1993, Listina základních práv a svobod, čl. 20 odst. 1 a 3 
5  HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

5, ISBN 978-80-7400-523-7 
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spolek vytvořily. Spolek je brán jako soukromoprávní osoba a samotné jeho zřízení, 

jakožto právnické osoby, je doprovázeno registračním řízením.6   

Členství ve spolku je primárně nepřevoditelné a ani nepřechází. Není tedy možné ani 

dědění. Důvod k tomu je ten, že členové spolku se spolčují s vidinou společného záměru, 

cíle. Jde tedy o konkrétní osoby s konkrétním zájmem. Následovník, který by členství ve 

spolku dědil, by totiž nemusel mít stejné smýšlení o konkrétním zájmu spolku, jako měl 

jeho předchůdce. Nepřevoditelnost členství však lze upravit ve stanovách daného spolku.7 

           

 Důležitým prvkem spolků je i oddělení majetkové sféry spolku od majetkové sféry člena 

spolku. Majetek spolku není dle právní úpravy nijak závislý na majetku jednotlivých členů 

a platí to i opačně. Spolek totiž sdružuje své členy a nikoliv jejich majetek. Vkladovou 

povinnost, tedy povinnost člena podílet se na majetku spolku, mohou uložit dle zákona 

pouze stanovy daného spolku. Stanovami lze ale i určit například výši vypořádacího, nebo 

likvidačního podílu člena na majetku spolku.7 

Historie spolků sahá až do dob 19. století. Prvními spolky na území dnešní České 

republiky byly spolky tovaryšů8. Tyto spolky plnily takovou činnost, která by se v dnešní 

době nejvíce podobala odborovým organizacím.9 

 

 

 

 

 

                                                             
6  GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, 
str. 120, ISBN 978-80-7380-023-9. 
7 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 5, 

ISBN 978-80-7400-523-7 
8  Tovaryš – bylo původně označení takového učně, který úspěšně složil zkoušky mezi tovaryše a 

poté začal samostatně pracovat ve zvoleném oboru. Mohl se také dále vzdělávat a zdokonalovat a 

po složení mistrovských zkoušek stal mistrem.  

– viz.: Kdo je to Tovaryš? [online]. Dostupný na WWW: 
https://kdojeto.superia.cz/historie/tovarys.php 
9  Mgr. Jan Lego Ph.D., Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, KSR/UNS - Právní 

úprava neziskového sektoru, přednáška 22. 10. 2020 

https://kdojeto.superia.cz/historie/tovarys.php
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1.1  Založení a vznik spolku 

 

Jak již stojí v kapitole 1 Spolky, spolek mohou založit minimálně tři osoby za účelem 

naplnění společného zájmu. Založit spolek může osoba fyzická i právnická. Zákon však 

může založení spolku danou osobou vyloučit. Spolek je všeobecnou právní normou pro 

společenství osob, pro své založení a samotnou existenci musí mít pojmové znaky, mezi ně 

patří stejný zájem osob, které jsou zakladateli. Spolčení těchto osob musí být dobrovolné a 

samosprávné. Pokud spolek tyto pojmové znaky před svým založením postrádá, nemůže 

být spolek zapsán do veřejného rejstříku, a tudíž nevznikne. V případě, že by spolek zdárně 

vzniknul, ale některý ze svých pojmových znaků by v průběhu své existence pozbyl, byl by 

to důvod pro jeho zrušení. Zrušení by provedl soud.10 

Založení spolku a vznik spolku bývá často chybně zaměňováno. Vznik spolku se od jeho 

založení liší tím, že vznik spolku je závislý na zapsání spolku do veřejného rejstříku. 

Spolek tedy vzniká až zápisem do veřejného rejstříku.11 Založení spolku tomuto zápisu 

předchází.            

  Samotné založení spolku upravuje právní úprava dvěma způsoby. Jedním z nich je 

založení spolku shodou na obsahu stanov. Druhým způsobem je možnost, kdy je spolek 

založen ustavující schůzí.10 

 

1.1.1  Založení spolku shodou na obsahu stanov 

 

Spolek je zakladateli založen jejich shodou na obsahu stanov. Stanovy jsou výsledkem 

jednání mez zakladateli spolku a jsou jejich smluvním závazkem o účelu, pro který spolek 

zakládají. Obsahují také důležité prvky pro fungování spolku. Mezi tyto prvky patří 

například název spolku, jeho orgány, sídlo, organizační jednotky, povinnosti členů nebo 

způsoby vzniku a zániku spolku.10        

  Stanovy lze považovat za smlouvu, jedná se však o smlouvu netypickou. 

                                                             
10 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

23 a 24, ISBN 978-80-7400-523-7 
11 Zákon č. 89/2012 Sb., § 226 odst. 1, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Přízvisko netypická je v tomto případě uváděno proto, že zákon uvádí, že k této smlouvě 

mohou dále přistupovat další osoby, tedy noví členové spolku. Noví členové jsou vázáni 

stanovami od té doby, co se stali členy spolku. Dalším důvodem pro označení stanov jako 

smlouvy netypické je to, že se stanovy mohou v průběhu času dále vyvíjet a měnit. U 

většiny smluv je přitom požadován opak. Tedy to, že primárním požadavkem při uzavírání 

smlouvy je její neměnnost a stálost jejích účastníků. Stanovy jsou tak svým způsobem 

smlouvami svého vlastního druhu.12  

Stanovy musí být v plném znění uloženy v sídle spolku. Právě sídlo spolku musí stanovy 

dle zákona obsahovat. Dále je ve stanovách zákonem vyžadován alespoň název spolku, 

jeho účel, práva a povinnosti členů vůči spolku i s určením, jak jim budou práva a 

povinnosti vznikat, vyžadováno je také určení statutárního orgánu spolku.13  

Název spolku musí splňovat požadavky na název právnické osoby, to znamená, že se musí 

svým názvem odlišit od jiných spolků a právnických osob a nesmí být klamavý. Nutností 

je uvedení slov „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratky „z.s.“ (viz. kap. 1 Spolky). 

Spolek, jehož členy jsou další spolky, je označován jako svaz. Svazová povaha takovéhoto 

spolku má být vyjádřena v jeho názvu. V názvech takovýchto spolků tedy může být 

uveden jak „svaz“, tak i například „federace“, „asociace“, či „unie“.14   

Sídlo spolku může být zapsáno v bytě. Může se tak stát pouze za podmínky, že to nenaruší 

klid a pořádek v domě. Občanský zákoník upravuje také to, že ve stanovách spolku postačí 

vymezit sídlo jako obec, ve které se sídlo spolku nachází. Je tomu tak z toho důvodu, že 

dokud bude spolek i přes změnu sídla sídlit v stále jednom městě, nebudou se kvůli tomu 

muset měnit stanovy. Úplná adresa sídla spolku je třeba při podávání návrhu na zápis 

spolku do veřejného rejstříku. Jakékoli další stěhovaní sídla z původní adresy by tak mělo 

být neprodleně oznámeno a změněno ve spolkovém rejstříku a to z toho důvodu, aby 

nedocházelo k nedorozuměním a tomu následujícím možným prodlevám a komplikacím.14

         

Ve stanovách musí být i uveden účel spolku a vymezeny práva a povinnosti členů vůči 

spolku. Účelem spolku je myšlen záměr, pro jehož plnění byl spolek založen. Vedle výčtu 

                                                             
12 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

23 a 24, ISBN 978-80-7400-523-7 
13 Zákon č. 89/2012 Sb., § 221, 2018 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
14 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

25 – 27, ISBN 978-80-7400-523-7 
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základních práv a povinností, které mají členové vůči spolku, by ve stanovách mělo být 

uvedeno, jakým způsobem a za jakých podmínek by měli tyto práva a povinnosti vznikat, 

nebo jak by mohli být v budoucnu měněny.15   

Statutární orgán může být ve stanovách spolku určen jako orgán individuální, nebo 

kolektivní. Náleží mu veškerá pravomoc, která není ve stanovách delegována na jiné 

orgány spolku. Občanský zákoník stanovuje člena statutárního orgánu jako osobu, která 

může spolek zastupovat ve všech záležitostech. Stanovy by měly ohledně statutárního 

orgánu též vymezit délku jeho funkčního období, způsob jeho ustanovení, způsob jakým 

přijímá rozhodnutí a také způsob, jakým vystupuje navenek.15 

 

1.1.2 Založení spolku ustavující schůzí 

 

Ke způsobu založení spolku ustavující schůzí dochází tehdy, kdy je počet zakladatelů tak 

velký, že již není možné, aby se všichni dohodli na obsahu stanov nebo naopak tehdy, kdy 

zakladatel nemůže najít další spoluzakladatele, aby se naplnila minimální kvóta pro 

založení spolku shodou na obsahu stanov.16 Návrh stanov vypracuje svolavatel. Ten také 

vhodným způsobem svolá další zájemce o založení spolku. Každý, kdo se na ustavující 

dostaví a splňuje podmínky členství ve spolku, se zapíše do listiny přítomných. Její 

správnost a úplnost ověřuje svolavatel, nebo osoba jím pověřená. Svolavatel, nebo osoba 

jím pověřená zahajuje i samotnou ustavující schůzi. Také sděluje účastníkům schůze 

informace o počtu zúčastněných a seznámí účastníky s jednáními, které již učinil, dále 

navrhne pravidla pro jednání ustavující schůze a volbu předsedajícího, případně dalších 

činovníků.17            

  Prvním bodem, který by měl být na ustavující schůzi projednán je založení 

spolku. Některá usnesení ohledně vnitřních záležitostí totiž nelze přijmout, aniž by spolek 

nebyl založen. Další program schůze, včetně usneseních, by měl na založení spolku 

navazovat. Ustavující schůze přijímá usnesení na základě hlasování.16  

                                                             
15 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

25 – 27, ISBN 978-80-7400-523-7 
16 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

30 a 31, ISBN 978-80-7400-523-7 
17 Zákon č. 89/2012 Sb., § 222, 223, 224 odst. 1, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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V případě, že se ustavující schůze shodla na stanovách, měl by být zvolen statutární a 

nejvyšší orgán. Pokud se statutárním orgánem stanou všichni účastníci ustavující schůze, 

nejvyšší orgán nebude potřeba. Další orgány jsou pak voleny na základě ustanovení ve 

stanovách nově založeného spolku, může jít např. o kontrolní, nebo rozhodčí komisi. 

Nepřijetí stanov účastníkem ustavující schůze automaticky neznamená jeho odstoupení od 

přihlášky do spolku. Pro odstoupení od přihlášky musí dotyčná osoba projevit vůli, která je 

nezávislá na samotném hlasování o stanovách. O odstoupení od přihlášky musí být učiněn 

záznam v listině přítomných. Tento záznam může provést jakýkoli účastník ustavující 

schůze s výjimkou toho, kdo odchází. K odstoupení však dochází již před sepsáním 

záznamu do listiny přítomných, může jít např. o veřejné sdělení. O tomto veřejném sdělení, 

které znamená odstoupení od přihlášky, musí být záznam v zápisu o průběhu ustavující 

schůze. Písemný záznam tedy slouží pouze jako zaznamenání vůle odstupujícího.18      

 

1.1.3  Vznik spolku 

 

Vznikem spolku je okamžik, kdy je spolek zapsán do veřejného rejstříku. Návrh na tento 

zápis podávají zakladatelé, nebo osoba určená ustavující schůzí. Návrh na zápis by měl být 

podán bez zbytečného odkladu. Pokud uplyne 15 dní od data založení spolku a stále není 

podán návrh na zápis do veřejného rejstříku, nastává pro všechny, kdo na zápisu spolku 

doloží právní zájem a předloží listiny, potřebné pro doložení zapisované skutečnosti, 

možnost návrh zápisu podat. Za podání návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku se 

neplatí.18           

  Spolky jsou zapisovány konkrétně do spolkového rejstříku. Ten patří právě do 

rejstříků veřejných. Mezi další veřejné rejstříky patří např. rejstřík nadační, obchodní, 

rejstřík ústavů, nebo rejstřík společenství vlastníků jednotek.19 

Uplyne – li od podání návrhu 30 dní a není v této lhůtě vydáno ani rozhodnutí o odmítnutí 

zápisu, je spolek zapsán k 30. dni od podání návrhu. Spolek tedy ve výsledku není uveden 

ve spolkovém rejstříku, ale považuje se za zapsaný. Jedná se o fikci zápisu.18 

                                                             
18 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 
30 – 33, ISBN 978-80-7400-523-7 
19DALEČEK MGR., Marek. Veřejné rejstříky [online]. [cit. 11.3.2021]. Dostupný na WWW: 

https://www.businessinfo.cz/navody/verejne-rejstriky-ppbi/2/ 
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V případě, že je návrh na zápis spolku odmítnut, ale zakladatelé, nebo členové spolku 

budou nadále pokračovat v naplňování účelu spolku, lze brát nevzniknutý spolek jako 

společnost. Na zakladatele, nebo členy se tak hledí jako na ty, co uzavřeli smlouvu o 

společnosti. O přijmutí a odmítnutí návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku 

rozhoduje rejstříkový soud.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

33, ISBN 978-80-7400-523-7 
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1.2  Účel a předmět činnosti spolku 

 

Jedná se o základní, či pojmové znaky spolku. Výčet účelu a činnosti spolku by měl být 

zahrnut ve stanovách spolku. Spolek tím sám sebe jednoznačně identifikuje a odlišuje od 

ostatních a také je tím představována jeho právní povaha a charakter.21  

Účel spolku představuje jeho cíl, nebo poslání, pro které je spolek zakládán. Vyjádřením 

účelu je definován smysl existence, ale znamená i společenský zájem, který má spolek 

naplňovat a chránit. Předmět činnosti je definice činností, které vedou k naplnění cíle. 

Předmět činnosti zahrnuje postupy, aktivity, úkony a jiné různé agendy vedoucí ke 

zdárnému splnění cíle spolku.21 Činnost spolku lze rozdělit na činnost hlavní a vedlejší. 

 

1.2.1  Hlavní a vedlejší činnost spolku 

 

Občanský zákoník stanovuje hlavní činnost spolku v ustanovení § 217 odst. 1 „Hlavní 

činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je 

spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže“.

 Druhy hlavní činnosti jsou zákonem neomezeny. Spolek tak může stejně být založen jak 

z důvodu uspokojování zájmů svých členů, tak i pro potřeby členů, kteří do spolku nepatří. 

Historicky spočívala podstata spolků právě v pomoci druhým. Jednalo se a stále se jedná 

např. o podporu znevýhodněných společenských vrstev (sirotci, váleční veteráni, 

dlouhodobě nemocní), ochranu proti negativní činnosti společnosti (spolek za zachování 

kulturní památky města, spolek pro ochranu ptactva), nebo může jít i o rozvíjení 

pozitivních počinů (skautský spolek, spolek pro barokní hudbu). Spolky mohou být též 

poskytovateli sociálních služeb. Pro tuto činnost jim musí být udělena veřejnoprávní 

akreditace, které dosáhnou splněním požadavků uvedeným v zákonu o sociálních 

službách.21  

                                                             
21 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

7, 16, 17, ISBN 978-80-7400-523-7 
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Vedlejší činnost může spolek provozovat jako podporu hlavní činnosti, nebo pro 

hospodárné využití spolkového majetku.22 Spolek může vedlejší činnost provozovat i více 

než jen jednou živností. Pokud spolek vedlejší činnost vykonává, vztahuje se na něj 

veškerá podnikatelská právní úprava. Pro každou vedlejší činnost spolku, ať jde o 

podnikání, nebo jinou výdělečnou činnost (jedná se o činnost, která nesplňuje 

živnostenskoprávní předpisy, ale má podobné znaky jako živnostenské podnikání), platí 

základní pravidlo spolkové úpravy, které říká, že daná činnost musí být vykonávána 

výhradně pro podporu hlavní činnosti spolku. Zisk z vedlejší činnosti spolku tedy musí být 

navrácen do spolku z důvodu naplňování účelu spolku jeho činností.23  

V souvislosti s činnostmi spolku se objevuje i pojem nepřímé podnikání. Jde o lidové 

označení podílu v jiné právnické osobě, než je samotný spolek. Může jít např. o vlastnictví 

akcií v akciové společnosti. Ve smyslu práva je nepřímé podnikání specifickou formou 

vlastnictví.23    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Zákon č. 89/2012 Sb., § 217 odst. 2, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
23 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

20, ISBN 978-80-7400-523-7 
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1.3  Členství ve spolku 

 

Členem spolku může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Pokud stanovy neučí 

jinak, členem se může stát i nezletilá fyzická osoba. Tento stav je ve většině případů 

doplněn souhlasem zákonných zástupců. Úplná úprava podmínek pro členství však záleží 

čistě na stanovách daného spolku. V potaz se ve stanovách může brát i rozumová a volní 

vyspělost jedince, který se chce stát členem. Pokud je členem spolku právnická osoba, tak 

ji většinou zastupuje její statutární orgán. Je tomu tak však při stavu věci, kdy není určen 

jiný zástupce.24  

Ke členství ve spolku nesmí být nikdo nucen.25 Volba, zda do spolku vstoupit, nebo nikoli, 

je tedy na každém zájemci. Významným prvkem jsou při tomto rozhodování stanovy. 

Znalost stanov je proto pro vstup do spolku velice důležitá. Spolek však musí zajistit, aby 

se mohl zájemce o členství se stanovami seznámit dříve, než – li bude členem. Totéž platí i 

v případě, kdy spolek má vedle stanov i další vnitřní předpisy.24 Neznalost stanov člena při 

jeho vykonávání činnosti ve spolku poté nikterak neomlouvá.  

Může nastat situace, kdy je vstup zájemce do spolku odepřen stanovami. Stanovy, pokud je 

jimi spolek upraven, totiž o přijetí a jeho způsobu rozhodují. Ve stanovách tedy může být 

určen např. maximální počet členů, nebo to, že po vzniku již žádné další členy nebude 

spolek přijímat.24 Takový obsah stanov tak zájemci znemožní vstup do spolku. Situace se 

však dá řešit změnou stanov. Změna však není závislá na zájemci, ale na členech spolku. 

V případě, že dojde k takové úpravě stanov, která umožní zájemci vznik členství, nebude 

již se samotným vstupem zájemce do spolku problém.     

 Je nutné jednoznačně vymezit ve stanovách vznik členství ve spolku. Vázanost stanovami 

spolku totiž nastává až tehdy, kdy se zájemce stane členem. Vznik členství může být ve 

stanovách upraven různými způsoby, a to např. podáním přihlášky, zaplacením členského 

příspěvku, nebo zápisem na seznam členů.26      

                                                             
24 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

35- 38, ISBN 978-80-7400-523-7 
25 Zákon č. 89/2012 Sb., § 215 odst. 1, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
26 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

38 - 41, ISBN 978-80-7400-523-7 
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Pokud není spolek určen stanovami, rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku nejvyšší 

orgán.27 

Členství ve spolku může vzniknout také v důsledku přeměny spolku. Může tomu tak být 

při fúzi, nebo rozdělení spolku. Členství v zanikajícím spolku končí a vzniká členství ve 

spolku, který zanikající spolek nahrazuje.27 

Členství může být několika druhů. Druh určí stanovy spolku. Lze rozdělit například druhy 

členství fyzických osob a členství právnických osob, nebo členství příslušníku profese 

oproti členství osob s danou profesí sympatizujících.27  

Neodmyslitelným prvkem spolků a členství v něm jsou členské příspěvky. Hlavně ve světě 

sportu představují důležitou položku v ekonomice jednotlivých klubů, nebo svazů. Členské 

příspěvky jsou upravovány stanovami spolku. Stanovy mohou určit výši a splatnost 

členského příspěvku nebo toto vše delegovat na příslušný orgán spolku s jasným 

vymezením, jakým způsobem tak má učinit.28 Pokud stanovy povinnost platit členský 

příspěvek nestanoví, znamená to, že se členský příspěvek v daném spolku platit nemusí. 

Členské příspěvky tedy nejsou pojmovým znakem spolků.27    

Stejně jako tomu je u členských příspěvků, není zákonem stanovena ani povinnost vést 

evidenci členů spolku, neboli seznam členů. Seznam členů se nabízí zavést hlavně 

v případech, kdy je počet členů spolku poměrně vysoký. Pokud spolek chce mít seznam 

svých členů, musí ho stanovit ve stanovách. V praxi je seznam členů hojně využíván. 

Seznam slouží pro přehled o členech spolku, ať už jde o jejich počet nebo o to, kdo ještě 

nezaplatil členské příspěvky, kdo se účastní schůzí a dalších věcí, které jsou pak závislé na 

zaměření spolků.29 Provedení seznamu členů se pak tedy liší spolek od spolku. Hudební 

spolek si může vést seznam členů například na základě hudebního nástroje, na který daný 

člen spolku hraje, podobné to může být i u velkých sportovních klubů, které zaštiťují 

vícero oddílů, co se liší sportovním zaměřením a členové se tedy v seznamu mohou 

rozdělit podle sportu, který pod hlavičkou spolku provozují. Vhodné uspořádání seznamu 

členů tak slouží pro rychlou analýzu situace ve spolku. 

                                                             
27 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

38 - 41, ISBN 978-80-7400-523-7 
28 Zákon č. 89/2012 Sb., § 235, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
29 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

41 a 42, ISBN 978-80-7400-523-7 
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Členství ve spolku může zaniknout vystoupením, vyloučením, nebo jiným způsobem, který 

stanoví zákon. Důvodem pro vyloučení může být nezaplacení členských příspěvků, nebo 

porušení povinností člena spolku. Situaci, kdy člen nezaplatil příspěvky a jindy by mu 

hrozilo vyloučení ze spolku, mohou ještě upravovat stanovy. Jakékoli porušení povinností 

také není automaticky důvodem pro vyloučení. Členovi, který povinnosti porušil, se 

poskytne lhůta, ve které by sjednal nápravu. Tato lhůta, která je součástí výzvy pro 

nápravu, se neposkytuje v případě, že porušení povinnosti nelze odčinit, nebo zda porušení 

způsobilo spolku zvlášť závažnou újmu. Ohledně porušení povinností člena však mohou 

stanovy spolku určit i jiný postup, než je vyloučení chybujícího člena. Rozhodnutí o 

vyloučení člena je dotyčnému doručeno. O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán. 

Stanovy i v tomto případě však mohou určit jiný orgán. Návrh na vyloučení se podává 

v písemné formě a může ho podat každý člen. V návrhu musí být uvedeny důvody 

vyloučení. Člen, proti kterému je návrh na vyloučení mířen musí mít možnost se s tímto 

návrhem seznámit, případně může požádat o jeho vysvětlení, nebo podniknout takové 

úkony, které by vedly k jeho ospravedlnění, nebo něčemu podobnému, co by vedlo k jeho 

prospěchu. Člen má také možnost do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení 

podat písemný návrh, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise 

spolku, ze kterého je vylučován, nebo jiný orgán, jehož si pro tuto situaci určí stanovy 

daného spolku. Další možností pro vylučovaného člena, který již využil možnost návrhu na 

překontrolování rozhodnutí o vyloučení u kontrolní komise spolku, je podat do tří měsíců 

od doručení konečného rozhodnutí o vyloučení návrh soudu, aby zneplatnil jeho vyloučení 

ze spolku. Pokud mu nebylo rozhodnutí o vyloučení doručeno, počítá se lhůta tří měsíců 

ode dne, kdy se o tom dozvěděl. Nejzazší termín pro podání návrhu soudu je však až jeden 

rok, a to ode dne kdy bylo vyloučení člena zapsáno v seznamu členů.30    

  Důležitost seznámení vylučovaného člena s návrhem na jeho vyloučení potvrzuje 

usnesení Nejvyššího soudu ČR spisová značka 27 Cdo 4173/2018, ze dne 27. 2. 2020. 

Nejvyšší soud ČR v tomto usnesení rozhodl o tom, že spolek nedoručením písemného 

návrhu o vyloučení vylučovanému porušil vlastní stanovy. Vylučovaný byl pouze pozván 

na členskou schůzi řádnou pozvánkou, ve které bylo pouze zmíněno to, že se bude 

projednávat „porušení členských povinností“. Tato informace však nemůže být brána jako 

seznámení se s návrhem na vyloučení. Nedoručením návrhu na vyloučení, tak neměl 

vylučovaný se na jednání členské schůze řádně připravit a pokusit se o svou obhajobu.  

                                                             
30 Zákon č. 89/2012 Sb., § 237 - 242, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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1.4  Orgány spolku 

 

Každý spolek má možnost vytvořit si svou vnitřní organizaci, která bude spolku vyhovovat 

a splňovat jeho požadavky. Povinně však musí spolek určit svůj statutární a nejvyšší orgán. 

Tak říká zákon.31 Vedle povinných orgánů může mít spolek i orgány nepovinné. Těmi jsou 

nejčastěji kontrolní a rozhodčí komise.       

  Členem orgánu se může stát osoba fyzická, ale i právnická. Možnost stát se 

členem orgánu stanovují stanovy spolku. Častou a logickou podmínkou je členství ve 

spolku. Tato podmínka však zákonem dána není, záleží tedy opět na úpravě stanov. 

Dalšími podmínkami pro možnost stát se členem některého z orgánů spolku může být např. 

podmínka věku, doby ve spolku, zaměření, nebo dosaženého vzdělání.31  

Jak je uvedeno výše, spolek musí ze zákona určit svůj statutární a nejvyšší orgán. 

Statutární orgán musí být vymezen ve stanovách spolku. Pokud statutární orgán není ve 

stanovách náležitě určen, je to důvod pro to, aby nebyl zapsán do spolkového rejstříku. To 

by tedy zabránilo i jeho samotnému vzniku. Statutární orgán zastupuje spolek, stejně jako 

každou jinou právnickou osobu, navenek v jednání a ve vztahu ke třetím osobám. Pojetí 

statutárního orgánu může být kolektivní, nebo individuální. Při kolektivním pojetí je 

občanským zákoníkem užíván název „výbor“, individuální statutární orgán je znám pod 

pojmem „předseda“. Názvy mohou ale být určeny i jinak, záleží opět na stanovách.31 

Pokud neurčí stanovy jinak, jsou členové statutárního orgánu voleni a odvoláváni 

nejvyšším orgánem spolku. Stanovami může být i určeno funkční období členů 

statutárního orgánu, pokud ho však stanovy neurčí, je určeno jako pětileté.32  

Nejvyšším orgánem spolku se bez zásahu stanov, kde by to bylo upraveno jinak, stane 

členská schůze. Stanovy však mohou stanovit nejvyšším orgánem jiný orgán. Úkolem 

nejvyššího orgánu je rozhodování za spolek, určení jeho zaměření, schvalování 

hospodaření a hodnocení činnosti dalších orgánů spolku, nebo jejich členů. Náleží mu i 

pravomoc rozhodovat o přeměně, nebo zrušení spolku i s jeho likvidací.32 

                                                             
31 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 
43, 49 – 51, ISBN 978-80-7400-523-7 
32 Zákon č. 89/2012 Sb., § 244, 246 odst. 1, 247 odst. 3, občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Členská schůze je svolávána na zasedání alespoň jednou do roka statutárním orgánem a je 

schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Každý člen spolku má právo se zasedání 

účastnit. Usnesení jsou přijímána na základě hlasování. Každý člen má jeden hlas a 

usnesení jsou přijímána na základě většiny hlasů. Osoba, co zasedání zahájí, musí ověřit, 

zda je členská schůze schopna se usnášet. Stejná osoba pak zajistí volbu předsedy 

zasedání, případně dalších pozic. Ze zasedání členské schůze je pořizován zápis. Ten musí 

statutární orgán spolku vyhotovit do třiceti dnů od ukončení schůze. Zápis musí obsahovat, 

kdo zasedání svolal a zahájil, kdo mu předsedal, případně kdo další byl zvolen na jaké 

pozice, jak a kdy se zasedání konalo, jaká usnesení byla přijata a kdo vyhotovil zápis. Do 

zápisu může nahlížet každý člen spolku. I toto však může být upraveno stanovami.33   

Pro spolky s početnou členskou základnou, u nichž je uspořádání zasedání členské schůze 

téměř nemožné, je cestou pro konání členské schůze uspořádání dílčí členské schůze, nebo 

shromáždění delegátů. Dílčí členské schůze představují zasedání, kterých se mohou 

účastnit jen osoby oprávněné, nemohou se tedy účastnit všichni členové dohromady. Tento 

způsob provedení zasedání členské chůze se nabízí například u takových spolků, které mají 

členskou základnu v řádu stovek, tisíců členů a není tedy možné, aby se všichni potkali na 

jednom místě. O to více je důležité, aby na všech dílčích schůzích byla probrána, případně 

odhlasována stejná témata a aby tak vznikl výsledek, kterému by se dostalo při schůzce, 

kde by se potkali všichni. Hlasy při hlasováních o ustanoveních jsou z jednotlivých dílčích 

schůzí sčítány. Stejně tak se postupuje i při posuzování, zda je zasedání dílčí členské 

schůze usnášeníschopné. Hlasující ze všech dílčích členských schůzí jsou sečteny a o 

schopnosti členské schůze usnášet se, se tedy rozhodne až poté.34    

  Shromáždění delegátů je dalším způsobem zasedání při nemožnosti uspořádat 

členskou schůzi. Plni tak působnost členské schůze. Na toto shromáždění nemají přístup 

všichni členové spolku, ale jen delegáti. Ti jsou do svých pozic voleni právě členy spolku. 

Zákon požaduje ohledně voleb delegátů to, aby byli voleni stejným počtem hlasů. 

Současně se však připouští i možná odchylka, a to v případě, kdy není možné, aby byli 

delegáti řádně zvoleni. Samotné konání shromáždění se řídí stanovami spolku, případně se 

použijí ustanovení o členské schůzi.34  

                                                             
33 Zákon č. 89/2012 Sb., § 248 odst. 1, 251, 252 odst. 1, 253 odst. 1, 254, občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 
34 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

52 a 53, ISBN 978-80-7400-523-7 
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Dalšími orgány spolku mohou být kontrolní a rozhodčí komise. Jejich zřízení však není 

povinné. V případě, že spolek tyto komise bude chtít, stanoví je ve stanovách. Kontrolní 

komise musí mít alespoň tři členy. Tyto členy volí a odvolává členská schůze. Zvolený 

člen nemůže současně vykonávat funkci v kontrolní komisi a statutárním orgánu. Funkce 

v kontrolní komisi není slučitelná ani s funkcí likvidátora. Činností kontrolní komise je 

dohlížet, zda je činnost spolku správně vykonávána a v souladu s předpisy. Člen kontrolní 

komise má také oprávnění nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánu 

spolku k daným záležitostem vysvětlení. Pokud v činnosti spolku zjistí nedostatky, 

kontrolní komise to ohlásí statutárnímu orgánu a případně i dalším orgánům určených ve 

stanovách.35 Stanovy spolku mohou působnost kontrolní komise rozšířit, určit podmínky 

pro zvolení člena kontrolní komise, nebo určit další orgány, na které se bude kontrola 

vztahovat. Interní úprava kontrolní komise každého spolku tedy záleží čistě na jeho 

stanovách.36     

Rozhodčí komise je složena ze tří členů spolku, stanovy však mohou stanovit jinak. 

Členové jsou, stejně jako tomu bylo u kontrolní komise, voleni a odvoláváni členskou 

schůzí. Možná je však i jejich volba a odvolání shromážděním členů spolku. Členem 

rozhodčí komise může být jen zletilá a plně svéprávná osoba. Zároveň však nesmí již ve 

spolku působit ve statutárním orgánu, nebo kontrolní komisi. Pokud brání členovi rozhodčí 

komise v jeho řádném výkonu činnosti podjatost, je z komise vyloučen. Činností rozhodčí 

komise je rozhodovat spory o placení příspěvků mezi členem a spolkem a přezkoumávat 

rozhodnutí o vyloučení.35 

Občanský zákoník dává možnost spolkům vytvořit si vlastní vnitřní organizaci. Musí to 

však být stanoveno ve stanovách daného spolku. Vnitřní uspořádání spolku, co se týče 

orgánů, tak může být spolek od spolku rozdílné. Záleží na účelu, činnosti, zaměření, nebo 

počtu členů spolku.36 

 

 

 

                                                             
35 Zákon č. 89/2012 Sb., § 262 – 264 a 265 – 266, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
36 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

54, 55, 57, ISBN 978-80-7400-523-7 
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1.5  Zrušení, likvidace a zánik spolku 

 

Spolek, jakožto i právnická osoba může být zrušen „s likvidací“, nebo bez ní. Zrušení „bez 

likvidace“ nastává ve chvíli, kdy má zrušený spolek právního nástupce, který může 

uspokojit věřitele a vstoupit do právních vztahů, ve kterých zrušený spolek figuroval. 

Nástupce tedy plynule pokračuje v práci a činnosti zrušeného spolku, žádné právní vztahy 

se neruší, nic není třeba vyplácet, doplácet. Způsob zrušení spolku „bez likvidace“ se 

používá hlavně při přeměně spolku, jako může být jeho fúze, nebo rozdělení.37   

  Zrušení spolku „s likvidací“ se využívá tehdy, kdy se spolek ruší a nemá žádného 

právního nástupce. Musí se tedy vyrovnat dluhy věřitelům, vypořádat majetek zrušeného 

spolku a vyřešit likvidační zůstatek. Touto formou likvidace se zajišťuje to, že zrušením 

spolku nebudou poškozeny třetí osoby, které s daným spolkem vstoupily do právního 

vztahu, či jinak spolupracovaly.37 

Pravomoc zrušit spolek má jen nejvyšší orgán spolku a to v situaci, kdy není ve stanovách 

ohledně zrušení spolku určen jiný orgán. O zrušení se rozhoduje formou usnesení, kdy o 

zrušení hlasuje usnášeníschopný nejvyšší orgán spolku. Veškeré podmínky zrušení si 

každý spolek může upravit podle svých potřeb. Zrušení spolku usnesením nejvyššího 

orgánu je nejčastějším způsobem zrušení. Dále však může být spolek zrušen např. 

uplynutím doby, právním jednáním, rozhodnutím soudu, nebo dosažením účelu, pro který 

byl zakládán.37   

Likvidace spolku je již popisována výše v prvních odstavcích této stránky, nicméně tím 

výčet o likvidaci spolku nekončí. Do likvidace vstupuje spolek dnem, kdy je zrušen. Pro 

likvidaci je povoláván likvidátor, může jich však být i více a tím by tvořili kolektivní 

orgán. Je povoláván statutárním orgánem, ale spolek si může úpravu povolání likvidátora 

upravit po svém – stanovami. Orgánu, který likvidátora povolal, přísluší po likvidaci i 

pravomoc likvidátora odměnit. Likvidátorem se může stát jak člen spolku, tak osoba která 

stojí mimo něj. Praktičtější je však situace, kdy se likvidátorem stane člen spolku, ten 

zrušovaný spolek zná a jsou tedy dobré předpoklady pro to, aby provedl likvidaci účelně a 

rychle. Z funkce likvidátora lze odstoupit, ale pouze v situaci, kdy nebyl povolán soudem. 

                                                             
37 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

69 - 71, ISBN 978-80-7400-523-7 
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Odstoupení se provede dodáním prohlášení o odstoupení orgánu, který likvidátora povolal. 

Povolávací orgán může také likvidátora z jeho funkce sám od sebe odvolat.38  

Likvidátor při likvidaci zhodnotí majetek, a pokud není spolek v úpadku, je likvidátor 

povinen uhradit pohledávky věřitelům. Před tím ale musí vyřídit pohledávky vůči svým 

zaměstnancům. Pokud spolek v úpadku je a jeho majetek nepostačí ke splnění dluhů a 

jiných vypořádání, tak likvidátor majetek zpeněží a z výdělku začne postupně uhrazovat 

náklady likvidace, poté splní dluhy vůči zaměstnancům a nakonec splatí dluhy věřitelům. 

Když nastane situace, kdy není možné splnit pohledávky plně, uspokojí se poměrně. 

S likvidačním zůstatkem naloží likvidátor podle toho, jak je uvedeno ve stanovách 

likvidovaného spolku.38 

Spolek se považuje za zaniklý tehdy, kdy je vymazán ze spolkového rejstříku. Návrh na 

vymazání spolku z rejstříku podává likvidátor do třiceti dnů od ukončení likvidace.38  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 HÁJKOVÁ, NEBUŽELSKÁ, PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 

72 - 76, ISBN 978-80-7400-523-7 
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1.6  Spolky a jejich vývoj ve světě sportu  

 

Český sport, hlavně co se týče registrovaných klubů a sportovců, v posledních letech 

upadá. Na počátku devadesátých let se počet registrovaných sportovců v klubech blížil 

jednomu milionu. V roce 1995 však počet sportovců klesl na dosavadní minimum čítající 

820 tisíc registrovaných sportovců. Od pomyslného dna se český sport však odrazil a počty 

začaly stoupat. Nejvyšších hodnot se dosahovalo mezi roky 2008 – 2010. Od té doby počty 

registrovaných sportovců stále klesají.39        

  Každé odvětví sportu však mělo nárůst a pokles sportovců jinak situovaný. Fotbal 

začal růst po roce 1991, tehdy byl na svém dosavadním minimu. Maxima dosáhl v roce 

2010 a to po tom, co se každý rok počet registrovaných fotbalistů zvětšoval. Pro hokej byl 

ohledně registrovaných členů nejhorší rok 1996. Počet poté deset let postupně rostl a mezi 

roky 2006 a 2007 započal úpadek. V posledních 4 letech se počet sportovců registrovaných 

u hokeje mezi jednotlivými roky nijak moc neliší. Tenisté zažívali nejúspěšnější roky, co 

se týče počtu členů mezi roky 2000 a 2012. Nyní jejich počty klesají. Zajímavý vývoj má u 

svých sportovců hokejbal. Zatímco v roce 1990 bylo registrováno pouze okolo 3 tisíce 

hokejbalistů, o devatenáct let později statistiky České unie sportu čítaly 26 tisíc. Jak 

postupně a rychle hokejbal rostl, tak od roku 2009 jeho počty každým rokem upadají.39 

  Přitom právě v roce 2009 se konalo v Plzni Mistrovství světa v hokejbale a čeští 

reprezentanti se stali mistry světa. Po úspěšném mistrovství se předpokládal nárůst členů, 

ale nebylo tomu tak. Nastal přesný opak. Podobná předpověď nárůstu členu daného sportu 

se předpovídá po každém větším úspěchu. Někdy se předpověď vydaří, někdy tomu tak 

není. Fotbalové prostředí se začalo rozrůstat každým rokem v roce 1991. Po úspěšných 

Mistrovstvích Evropy v roce 1996 v Anglii a 2004 v Portugalsku počty registrovaných 

fotbalistů v České republice rostly. V porovnání s ostatními roky, co se týče růstu členů, 

však nijak nevybočovaly. Generační obměna v reprezentaci a s tím i ústup z mezinárodní 

špičky se však na počtu registrovaných fotbalistů podepsaly, domnívám se, že hlavně u 

mládeže. Od roku 2010 počty každým rokem klesají. V posledních letech se však pokles, 

hlavně díky skvělé práci Fotbalové asociace České republiky, mírně zpomalil.  

                                                             
39 BERNÁTH, Michal.   Lidovky.cz,   Exkluzivní pohled do porevolučního sportu. Podívejte se, jak 
se dařilo vaší oblíbené disciplíně [online]. [cit. 20.3.2021]. Dostupný na WWW: 

https://www.lidovky.cz/domov/cesky-sport-od-sametu-projdete-si-data-ukazujici-vyvoj-temer-

stovky-odvetvi-od-roku-1990.A191108_101301_ln_domov_mber 

https://www.lidovky.cz/domov/cesky-sport-od-sametu-projdete-si-data-ukazujici-vyvoj-temer-stovky-odvetvi-od-roku-1990.A191108_101301_ln_domov_mber
https://www.lidovky.cz/domov/cesky-sport-od-sametu-projdete-si-data-ukazujici-vyvoj-temer-stovky-odvetvi-od-roku-1990.A191108_101301_ln_domov_mber
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Hokejové prostředí zaznamenalo největší meziroční nárůst členů mezi roky 1998 a 1999. 

Po úspěchu v olympijském Naganu přibylo za rok necelých pět tisíc registrovaných 

hokejistů. Tři česká prvenství na Mistrovstvích světa na přelomu tisíciletí 

k postupnému růstu členů také hodně přispěla. Pokles započat po roce, kdy čeští 

reprezentanti získali na Olympijských hrách v Turíně bronzové medaile, a nezastavil se, 

ani nezpomalil po senzačním triumfu české reprezentace na Mistrovství světa v roce 2010. 

V posledních letech se podařilo počty hokejistů udržet, dokonce mírně zvýšit.40 Velký 

podíl má na tom Český svaz ledního hokeje. Podobně jako tomu bylo u fotbalu, tak i 

samotný hokejový svaz výrazně přispěl ke zpomalení poklesu svých členů, ba dokonce 

Český svaz ledního hokeje dokázal meziroční počty členů navýšit. Domnívám se, že tomu 

výrazně pomohly nové mládežnické projekty svazů, zaměření na vzdělání kvalitních 

trenérů, nebo inovace v soutěžích. 

Za pokles a růst počtu registrovaných sportovců u největších sportů u nás mohou vedle 

ne/úspěchů na nejvyšší úrovni daného sportu i finance, nebo rozmach jiných, méně 

náročných sportů a volnočasových aktivit. Jedním z důvodů poklesu registrovaných 

sportovců na přelomu první a druhé dekády 21. století mohou být ve velké míře právě 

finance. Jedním z ukazatelů je ten, že český sport dlouho dotovala společnost Sazka, ta 

však v roce 2011 zkrachovala. V roce 2008 navíc započala celosvětová ekonomická 

krize.40 Ohledně velkého vlivu peněz na sport se nabízí příklad hokejového Vsetína, nebo 

fotbalových Blšan a Drnovic. Po dobu kdy byly v klubech finance, přicházely úspěchy, 

Vsetín se za sedm sezón stal šestkrát českým mistrem, zmíněné fotbalové Drnovice 

postoupili do evropských pohárů. Když však v klubech došly peníze, nastal krach a kluby 

se začaly propadat o několik soutěží níže a níže.      

Klesá také zájem dětí o sport. V době plné elektroniky je stále těžší a těžší děti ke sportu 

přivést a následně je dostatečně zaujmout. S ohledem na finance je následně i problémem 

samotné provozování sportu. Výbava a členské příspěvky se liší sport od sportu, v případě 

členských příspěvků i oddíl od oddílu. 

Velmi důležitým aspektem sportu však je samotný sport na malých městech a vesnicích. 

Děti z měst a vesnic v okolí velkého města často chodí do škol právě do velkých měst. 

                                                             
40 BERNÁTH, Michal.   Lidovky.cz,   Exkluzivní pohled do porevolučního sportu. Podívejte se, jak 
se dařilo vaší oblíbené disciplíně [online]. [cit. 20.3.2021]. Dostupný na WWW: 

https://www.lidovky.cz/domov/cesky-sport-od-sametu-projdete-si-data-ukazujici-vyvoj-temer-

stovky-odvetvi-od-roku-1990.A191108_101301_ln_domov_mber 

https://www.lidovky.cz/domov/cesky-sport-od-sametu-projdete-si-data-ukazujici-vyvoj-temer-stovky-odvetvi-od-roku-1990.A191108_101301_ln_domov_mber
https://www.lidovky.cz/domov/cesky-sport-od-sametu-projdete-si-data-ukazujici-vyvoj-temer-stovky-odvetvi-od-roku-1990.A191108_101301_ln_domov_mber


 
 

30 
 

Tam se také sportovně vyžívají. Sport na menších městech a vesnicích tak postupně upadá, 

není mládež, dospělé generace v klubu stárnou a nemá je tak kdo nahradit.  

Většina sportovních klubů a oddílů funguje na bázi dobrovolnictví. A právě dobrovolníků 

v posledních letech ubývá. Úbytkem dobrovolníku poté trpí i samotné kluby a oddíly. 

Může to vést až k jejich zániku.41 Sport je na dobrovolnících, dovolím si říct, přímo 

závislý. Bez nich sportovní prostředí nemůže fungovat. Když bude na malém městě 

kvalitní sportovní zázemí, místní děti budou mít zájem sportovat, ale nebude někdo, kdo by 

si děti vzal pod svá křídla a sportoval s nimi, tak sport se na tomto malém městě neoživí. 

Stejně to ale platí i naopak, kdy není zájem dětí, ale trenéři a dobrovolníci jsou. Domnívám 

se, že jednou z nejdůležitějších vlastností nynějšího dobrovolníka ve sportu je vášeň. 

Vášeň pro daný sport, pro daný klub. Ať už jde o dobrovolníka v roli mládežnického 

trenéra, rozhodčího, nebo časoměřiče, všichni chtějí svůj sport, popřípadě klub posunout. 

Stejně důležitá je vášeň však i u hráčů, včetně hráčů mládeže. U obou těchto skupin, tedy 

dobrovolníků a hráčů všech věkových kategorií, si myslím, že vášeň až na výjimky upadá. 

S tou však pak bohužel upadá i sport. 

Zajímavým prvkem je autonomie sportovních organizací. Ta je právní úpravou řešena jen 

okrajově. Více se o autonomii sportovních organizací pojednávají národní a nadnárodní 

soudy. Spíše tedy jejich předpisy určují hranice autonomie sportovních organizací. V 

současnosti se však tyto hranice zužují. Je to dáno i tím, že toto vymezení hranic je stále 

přesnější a přesnější.42   

Samotné sportovní organizace fungují v pomyslné pyramidě. Jedny subjekty jsou 

dobrovolně zaštiťovány druhými a jsou tak vázány jejich pravidly. S tím jsou spojeny i 

případné sankce. V praxi to znamená to, že jednotlivé sportovní kluby vykonávají svou 

činnost pod hlavičkou národních svazů.42 

 

 

                                                             
41 BERNÁTH, Michal.   Lidovky.cz,   Exkluzivní pohled do porevolučního sportu. Podívejte se, jak 

se dařilo vaší oblíbené disciplíně [online]. [cit. 20.3.2021]. Dostupný na WWW: 

https://www.lidovky.cz/domov/cesky-sport-od-sametu-projdete-si-data-ukazujici-vyvoj-temer-

stovky-odvetvi-od-roku-1990.A191108_101301_ln_domov_mber 
42  MGR.KUČERA, Vít. Autonomie sportovních organizací. Skutečně? [online]. [cit. 31.3.2021]. 

Dostupný na WWW: https://www.epravo.cz/top/clanky/autonomie-sportovnich-organizaci-

skutecne-92359.html 

https://www.lidovky.cz/domov/cesky-sport-od-sametu-projdete-si-data-ukazujici-vyvoj-temer-stovky-odvetvi-od-roku-1990.A191108_101301_ln_domov_mber
https://www.lidovky.cz/domov/cesky-sport-od-sametu-projdete-si-data-ukazujici-vyvoj-temer-stovky-odvetvi-od-roku-1990.A191108_101301_ln_domov_mber
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1.6.1  Česká unie sportu 

 

Česká unie sportu z.s. (dále jen ČUS) je největší servisní a střešní sportovní organizace43 

České republiky.44 V současnosti ČUS zaštiťuje 7 407 tělovýchovných jednot a klubů, 

14 556 sportovních oddílů, 75 sportovních svazů, 8 106 sportovišť a 1 001 586 

registrovaných osob.45     

ČUS vznikla 27. dubna 2013, jejím předchůdcem byl Český svaz tělesné výchovy (dále jen 

ČSTV). Jedná se o zapsaný spolek, viz. zkratka z.s. v názvu. V ČUS jsou dle jejích stanov 

dobrovolně sdružovány sportovní kluby, sportovní svazy, tělovýchovné jednoty a jejich 

sdružení. Všechny tyto subjekty však musejí být, pro sdružování se pod hlavičkou ČUS, 

zapsány jako spolky. Hlavním úkolem ČUS je poskytování služeb a vytváření vhodných 

podmínek pro sportovní činnost, kterou provozují spolky v ní sdružené. ČUS také aktivně 

pomáhá zabezpečovat financování sportovních činností svých základních organizačních 

článků, těmi jsou právě kluby, oddíly, svazy, atd. Koná tak na všech výkonnostních, 

rekreačních, věkových, nebo územních úrovních.44 

Nejvyšším orgánem ČUS je valná hromada. Ta je tvořená zástupci národních sportovních 

svazů a schází se zpravidla jednou za rok. Činnost unie, plnění jejích úkolů a hlasování 

valné hromady zajišťuje v období mezi valnými hromadami Výkonný výbor ČUS.46 

Výkonný výbor je nejvyšším výkonným orgánem ČUS. Je volen valnou hromadou na dobu 

                                                             
43 Servisní sportovní organizace - spolky s celostátní působností, které na základě dobrovolnosti 

sdružují sportovních svazy, sportovní kluby (tělovýchovné jednoty). Jejich posláním je podporovat 
sport, zastupovat a chránit práva a zájmy členů při jednáních na úrovni orgánů státní správy a 

samosprávy a dalších veřejných i soukromých institucí. Poskytují členům servis a vytváří platformu 

ke vzájemné spolupráci, mohou provozovat a organizovat vlastní aktivity na podporu sportu a 
svých členů .           

 - viz.: Organizační struktura a postavení sportovních spolků v ČR, doc. PhDr. František Dvořák, 

CSc., přednáška na FTVS ze 14.11.2016, [online]. [cit. 18.3.2021]. Dostupný na WWW: 
https://ftvs.cuni.cz/ftvs-677-version1-14112016_organizacni_struktura.pdf 
44 ČESKÁ UNIE SPORTU . [online]. [cit. 18.3.2021]. Dostupný na WWW: 

https://www.cuscz.cz/o-nas/co-je-cus.html 
45 INFORMAČNÍ SYSTÉM ČESKÉ UNIE SPORTU.  [online]. [cit. 18.3.2021]. Dostupný na 
WWW: https://iscus.cz/ 
46 ČESKÁ UNIE SPORTU [online]. [cit. 18.3.2021]. Dostupný na WWW: https://www.cuscz.cz/o-

nas/co-je-cus.html 

https://ftvs.cuni.cz/ftvs-677-version1-14112016_organizacni_struktura.pdf
https://www.cuscz.cz/o-nas/co-je-cus.html
https://iscus.cz/
https://www.cuscz.cz/o-nas/co-je-cus.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/co-je-cus.html
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4 roky a je tvořen z 8 zástupců národních sportovních svazů a 8 zástupců sportovních 

klubů a tělovýchovných jednot.47 

Dalšími volenými orgány ČUS jsou poradní orgány a Revizní komise.48 Revizní komise 

provádí kontrolu Výkonného výboru, co se týče hospodaření. Je také oprávněna provádět 

revize hospodaření ohledně státních příspěvků pro sportovní svazy, oddíly, kluby a 

jednoty.49 

Jak uvádí web Informačního systému České unie sportu, počet 1 001 586 registrovaných 

odpovídá jedinečným osobám. Každý registrovaný člen, který je členem více klubů, je tak 

v tomto čísle započítán pouze jednou. Pokud bychom započítaly tyto osoby tolikrát, 

kolikrát jsou uvedeny ve více než jednom klubu, tak dostaneme dle webu Informačního 

systému České unie sportu výsledek čítající 1 162 308 osob. Celkem 160 722 osob je tedy 

registrováno ve více klubech.  

Členy ČUS jsou sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a národní sportovní svazy.50 

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou z drtivé většiny vedeny dobrovolníky, kteří 

mají zákonné povinnosti a za svou činnost plně odpovídají. Svůj sport zpravidla provozují 

tam, kde sídlí. Členy ČUS se sportovní kluby a tělovýchovné jednoty stanou 

prostřednictvím okresních sportovních sdružení ČUS. Členové sportovních klubů, 

tělovýchovných jednot a fyzické osoby se stávají členy ČUS jejich prostřednictvím. 

Okresní sportovní sdružení ČUS jsou sdružení, která sdružují sportovní spolky na území 

okresu. Právě sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami jsou založeny.51 

Národní sportovní svazy jsou spolky s celostátní působností. Sdružují fyzické, případně i 

právnické osoby. Jejich hlavní činností je řízení a organizace příslušného sportu na území 

České republiky, dále hájí zájmy sdružených členů a zabezpečují státní reprezentaci 

v daném odvětví. Základní podmínkou pro národní sportovní svazy je podepsání 

                                                             
47 VÝKONNÝ VÝBOR ČUS [online]. [cit. 20.3.2021]. Dostupný na WWW: 

https://www.cuscz.cz/o-nas/vykonny-vybor.html 
48 VOLENNÉ ORGÁNY ČUS [online]. [cit. 20.3.2021]. Dostupný na WWW: 
https://www.cuscz.cz/o-nas/volene-organy-cus.html 
49 REVIZNÍ KOMISE ČUS [online]. [cit. 20.3.2021]. Dostupný na WWW: 

https://www.cuscz.cz/o-nas/revizni-komise.html 
50    ČLENOVÉ ČESKÉ UNIE SPORTU [online]. [cit. 20.3.2021]. Dostupný na WWW: 
https://www.cuscz.cz/o-nas/clenove-cus.html 
51    SPORTOVNÍ KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY [online]. [cit. 20.3.2021]. 

Dostupný na WWW: https://www.cuscz.cz/o-nas/sportovni-kluby-a-telovychovne-jednoty.html 

https://www.cuscz.cz/o-nas/vykonny-vybor.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/volene-organy-cus.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/revizni-komise.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/clenove-cus.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/sportovni-kluby-a-telovychovne-jednoty.html
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Antidopingové charty. O jejich členství v ČUS poté rozhodují delegáti členských svazů na 

valné hromadě ČUS.52  

Svou činnost si jako členové ČUS nyní odvádí 75 národních sportovních svazů. 

Samozřejmostí jsou velké svazy jako Fotbalová asociace České republiky, Český svaz 

ledního hokeje, Český tenisový svaz, Český svaz házené a další, ti všichni zastupující 

nejoblíbenější sporty v České republice. Vedle nich však ve výčtu figurují i svazoví 

zástupci méně známých sportu, např. Český svaz metané, či Český svaz skibobistů.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 NÁRODNÍ SPORTOVNÍ SVAZY [online]. [cit. 20.3.2021]. Dostupný na WWW: 

https://www.cuscz.cz/kontakty/narodni-sportovni-svazy.html 

https://www.cuscz.cz/kontakty/narodni-sportovni-svazy.html
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2.  Dotace ve sportu 

 

Sportovní dotací se rozumí finanční podpora pro kluby, oddíly, případně svazy. Tato 

podpora může klubům směřovat od státních organizací, střešních organizací, sportovních 

svazů nebo krajů a obce, ve kterém dané kluby, nebo svazy sídlí. Sportovní spolky se 

mohou přihlašovat i do vypsaných dotačních programů. Ty mohou vypsat stejné subjekty, 

které jsou zmíněny v předchozích větách.53  

Dotace mohou být dělené na investiční a neinvestiční.54 Mezi dotace, jejichž účelem jsou 

neinvestiční výdaje klubů, se řadí finance určené pro opravu, údržbu, ubytování, cestovné, 

startovné, mzdové náklady, dopravu, propagaci, nebo i pro technické zajištění akce. Do 

investičních dotací, které pak subjekty využijí pro investiční výdaje, patří takové finance, 

kterými je věc, kvůli které se tyto finance vyplácí, zhodnocována, tedy získává na ceně. 

Investičními dotacemi jsou finance určené pro rekonstrukce, stavbu nových objektů, koupi 

pozemků, nebo pro pořízení hmotného, či nehmotného majetku.55  

Vypsané dotační programy se mohou lišit sport od sportu. Nejen svaz, ale i například 

střešní organizace si mohou pro své kluby vypsat vlastní program podpory. Může jít o 

podporu v podobě vybavení, které je potřebné pro daný sport a které je pak půjčováno 

novým členům, nebo se jedná o podporu, kdy se klubům poskytnou nové tréninkové 

pomůcky, dětské gólmanské výstroje, nebo vybavení určené pro zlepšení zázemí klubu.56 

Neméně významně však sportovní kluby a oddíly podporují kraje. Konkrétně Plzeňský kraj 

pravidelně vypisuje několik dotačních programů, či titulů, které mohou podpořit kluby, ale 

i jednotlivce. Díky financím od Plzeňského kraje se tak mohou vystavět nová sportoviště, 

nebo ty stávající rekonstruovat a opravit. Krajské dotace však mohou směřovat i do 

                                                             
53      Jak získat dotace a granty do sportu? Eliška Michaličová, strana 9 a 10, - příloha k diplomové 

práci „Možnosti financování pražských sportovních klubů z veřejných prostředků", Fakulta Tělesné 
výchovy a sportu Univerzita Karlova, rok obhajoby práce 2017. Repozitář závěrečných prací 

[online]. [cit. 21.3.2021] 
54 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Sport [online]. [cit. 
21.3.2021]. Dostupný na WWW: https://www.msmt.cz/sport-1 
55 Metodická pomůcka OŽP MMB k rozlišení neinvestičních (běžných) a investičních (kapitálových) 

výdajů [online]. [cit. 21.3.2021]. Dostupný na WWW: https://ekodotace.brno.cz/wp-

content/uploads/2019/09/Metodick%C3%A1-pom%C5%AFcka-k-rozli%C5%A1en%C3%AD-
investi%C4%8Dn%C3%ADch-a-neinvesti%C4%8Dn%C3%ADch-v%C3%BDdaj%C5%AF.pdf 
56 ČMSHB.CZ [online]. [cit. 26.3.2021]. Dostupný na WWW: https://www.cmshb.cz/rozvojove-

aktivity 

https://www.msmt.cz/sport-1
https://ekodotace.brno.cz/wp-content/uploads/2019/09/Metodick%C3%A1-pom%C5%AFcka-k-rozli%C5%A1en%C3%AD-investi%C4%8Dn%C3%ADch-a-neinvesti%C4%8Dn%C3%ADch-v%C3%BDdaj%C5%AF.pdf
https://ekodotace.brno.cz/wp-content/uploads/2019/09/Metodick%C3%A1-pom%C5%AFcka-k-rozli%C5%A1en%C3%AD-investi%C4%8Dn%C3%ADch-a-neinvesti%C4%8Dn%C3%ADch-v%C3%BDdaj%C5%AF.pdf
https://ekodotace.brno.cz/wp-content/uploads/2019/09/Metodick%C3%A1-pom%C5%AFcka-k-rozli%C5%A1en%C3%AD-investi%C4%8Dn%C3%ADch-a-neinvesti%C4%8Dn%C3%ADch-v%C3%BDdaj%C5%AF.pdf
https://www.cmshb.cz/rozvojove-aktivity
https://www.cmshb.cz/rozvojove-aktivity
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školských zařízení, nebo hendikepovaným sportovcům.57 Plzeňský kraj má pro svůj systém 

dotací zřízený vlastní web, který slouží nejen k podávání žádostí o dotace, ale i jako 

dotační informační kanál.58 

Vypsané dotační programy nemusí být nutně vypsány pro jednorázovou podporu, nebo 

spolupráci. Může jít například o podporu pro provozování sportovního kroužku v průběhu 

školního roku, kdy je vedoucímu daného kroužku vyplácena odměna a poskytnou se mu 

takové sportovní pomůcky, které při konání kroužku užije.59 

Dotace může být, stejně jako tomu bylo u vypsaných programů, směřována různými 

směry. Z dotací bývají dotovány stavby nových sportovišť, jejich opravy, dále se díky 

dotacím dostává klubům podpora při konání sportovních akcí, náborech dětí, nebo jim je 

jimi ulevováno při výdajích spojených například s cestováním na zápasy, koupí nových 

dresů, nebo při vyplácení rozhodčích.   

Pro úspěch při podávání žádosti o dotaci je třeba vyplnit správně žádost. Formát žádosti se 

liší od subjektu, který dotaci poskytuje. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy má 

pro žádosti o dotace například zřízený on-line systém. Pří podávání žádosti o dotaci by 

mělo být samozřejmé vyplnění názvu organizace, který o dotaci žádá, její sídlo, údaje o 

registraci spolku, IČO, bankovní spojení, statutární orgán a kontakt na něj, číslo registrace 

stanov, ale i daňové přiznání za minulý rok. Měly by být i popsány náležitosti projektu, pro 

jehož financování je žádost podávána, jeho celkové náklady, požadovaná částka, seznam 

členů spolku, výčet zaplacených příspěvků za minulý rok. Další náležitosti se pak liší na 

základě toho, z jakého důvodu se o dotaci žádá. Někdy se vyžadují ověřené dokumenty. Ty 

by neměly být starší než tři měsíce. Subjekty zprostředkovávající dotaci mohou mít i 

stanovené podmínky, kdy jsou finance poskytovány a kdy ne. Udělení dotace tak může 

záviset na počtu členů ve spolku, cenové výši projektu, nebo i na hodnotě vybraných 

příspěvků za minulý rok.60   

                                                             
57 REGIONPLZEN.CZ [online]. [cit. 26.3.2021]. Dostupný na WWW: 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/?tag=dotace%20sport 
58 DOTACE.PLZENSKY-KRAJ.CZ [online]. [cit. 26.3.2021]. Dostupný na WWW: 
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/ 
59 ČMSHB.CZ [online]. [cit. 26.3.2021]. Dostupný na WWW: https://www.cmshb.cz/clanek/442-

vyhlaseni-projektu-hokejbalovych-krouzku 
60 Jak získat dotace a granty do sportu? Eliška Michaličová, strana 9 a 10, - příloha k diplomové 
práci „Možnosti financování pražských sportovních klubů z veřejných prostředků", Fakulta Tělesné 

výchovy a sportu Univerzita Karlova, rok obhajoby práce 2017. Repozitář závěrečných prací 

[online]. [cit. 21.3.2021].  

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/?tag=dotace%20sport
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/
https://www.cmshb.cz/clanek/442-vyhlaseni-projektu-hokejbalovych-krouzku
https://www.cmshb.cz/clanek/442-vyhlaseni-projektu-hokejbalovych-krouzku
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Důležitost podpory pro sportovní kluby a oddíly potvrzují i slova jejich představitelů. 

Zdeněk Kubeš, působící jako trenér hokejbalu v oddíle TJ Tatran Třemošná a florbalu 

v oddíle Gorily Plzeň, Ing. Milan Toman, předseda hokejbalového oddílu TJ Tatran 

Třemošná, zastupitel a člen finančního výboru města Třemošná a Václav Šlehofer, 

předseda a trenér v hokejbalovém oddílu TJ Snack Dobřany, v rozhovoru (viz. Příloha) 

shodně uvedli, že hokejbal se díky zvýšenému zájmu Českomoravského hokejbalového 

svazu za poslední roky výrazně posunul.        

  Dříve svaz totiž hokejbalové kluby toliko nepodporoval a hokejbal samotný 

upadal. Českomoravský hokejbalový svaz klubům poskytuje, dle slov výše zmíněných 

zástupců klubů, hlavně podporu pro mládež. Podle Zdeňka Kubeše se vedle dodávání 

tréninkových pomůcek se výrazně zlepšilo vzdělávání trenérů, nebo tréninkové data pro 

různé typy tréninků a cvičení.  

Jak uvedl v rozhovoru Ing. Milan Toman, v případě že jedna tělovýchovná jednota 

sdružuje více sportovních oddílů, tak o dotace, ať už jde o dotace od Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, města, nebo kraje, vždy žádá jednota za všechny své oddíly. 

Konkrétním příkladem může být TJ Tatran Třemošná. Tato tělovýchovná jednota sdružuje 

oddíly fotbalu, hokejbalu, házené, tenisu, atletiky, turistiky a sportu pro všechny. O dotace 

tedy žádá tělovýchovná jednota, nikoli například oddíl fotbalu, nebo hokejbalu samostatně. 

V případě dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Plzeňského kraje jsou 

většinou finance z těchto zdrojů přerozdělovány do oddílů tělovýchovné jednoty podle 

počtu aktivních členů v závislosti na požadavcích. 
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3.  Podpora klubů od jejich domovských měst 

 

Dalším nezanedbatelnými subjekty ohledně podpory hlavně malých klubů jsou jejich 

domovská města. Ty se většinou finančně podílejí na rekonstrukcích sportovišť, nebo 

materiální podporou přispívají při pořádání akcí. To i zmínil v rozhovoru Petr Kule - 

místopředseda Klubu českých turistů oddílu Třemošná. Město Třemošná totiž místnímu 

turistickému oddílu přispívá jak finančně, tak i právě materiální podporou a to nejen při 

známém a hojně navštěvovaném pochodu Třemošenská 50, ale i dalších akcích.   

  Město Dobřany výrazně podporuje klub TJ Snack Dobřany, alespoň dle výpočtů 

Václava Šlehofera, již minimálně dvě desítky let. Podpora je hlavně finanční, ale 

představitele města lze často vidět i osobně na zápasech klubu. Již několikrát se také stalo 

to, že mládežníci klubu byli po velkých úspěších na národní scéně oceněni přímo od 

starosty města na jedné z kulturních akcí, které město Dobřany pořádá.    

  Ing. Milan Toman v rozhovoru poskytl výčet dotací, kterými město Třemošná 

podporuje kluby ve městě. Roční dotace klubům činí přibližně 1,4 milionu korun. Nejvíce 

peněz putuje do hokejového Meteoru, jde konkrétně o 600 tisíc korun. 500 tisíc korun jde 

od města Tatranu Třemošná. Tyto dotace využije Tatran pro úhradu nákladů a zbytek je 

rozdělený podle potřeby do jednotlivých oddílů. Sokolské jednoty jsou na území Třemošné 

dvě, a to jednota třemošenská a zálužská. Dotace pro TJ Sokol Záluží činí 150 tisíc korun 

za rok, TJ Sokolu Třemošná připadne o dvacet tisíc korun méně. Město Třemošná se také 

svými peněžními prostředky v minulých měsících plně podílelo na financování posledních 

rozsáhlých rekonstrukcí fotbalového a hokejbalového hřiště. 
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4.  Rozpočty klubů 

 

Rozpočet TJ Tatranu Třemošná lze rozdělit podle oddílů (viz. Tabulka 1). Příjmy rozpočtu 

tělovýchovné jednoty jsou hlavně dotace, které poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, město Třemošná a Plzeňský kraj, dále členské příspěvky a příjmy ze 

startovného na turistickém pochodu Třemošenská 50. Hlavními výdaji tělovýchovné 

jednoty jsou prostředky vynaložené na údržbu hřišť, mzdu pro správce areálu a poplatky za 

energie. Výdaji jednotlivých oddílů jsou náklady spojené s cestováním, vyplácením 

rozhodčích, nebo koupí sportovních pomůcek. Výše výdajů je u oddílů závislá na několika 

prvcích. Záleží, zda má oddíl mládežnické celky, zda hrají soutěžní utkání, jak daleko za 

zápasy jezdí, atd. Nejvyšší částky výdajů oddílů tvoří hlavně náklady na soustředění a 

platy trenérů.  

Tabulka 1: Roční rozpočty oddílů TJ Tatran Třemošná 

- tabulku podle dat Ing. Milana Tomana sestavil autor  

- údaje u položek „Příjmy“ a „Výdaje“ v Kč 

 

 

 

 

 

Jak ukazují data v tabulce, nejvyšší příjmy a výdaje mají v TJ Tatran Třemošná oddíly 

fotbalu a hokejbalu. Oba dva oddíly, na rozdíl od ostatních oddílů Tatranu, mají nejen 

mužské týmy, ale i početnou mládež. Členská základna oddílu hokejbalu je o několik členů 

početnější než základna fotbalu. Většina příjmů a výdajů obou oddílů je spojená právě s 

náležitostmi okolo mládeže. 

Poměrně vysokou částku u příjmů i výdajů má turistika. Jak sdělil místopředseda 

třemošenského oddílu turistiky Petr Kule, tak největším výdajem je jednoznačně akce 

Třemošenská 50. Ta se koná každý rok první říjnovou sobotu a návštěvnost, která je 

Oddíl Příjmy Výdaje 

Tělovýchovná jednota 1 000 000 1 000 000 

Fotbal 250 000 280 000 

Hokejbal 120 000 230 000 

Házená 10 000 10 000 

Tenis 24 000 12 000 

Turistika 120 000 105 000 

Sport pro všechny 18 000 18 000 
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nejvíce závislá na počasí, se pravidelně pohybuje okolo dvou tisíc. Na pořadatelství 

takovéto akce se podílí v den konání akce přibližně 70 osob. Přípravy však začínají již o 

půl roku dopředu a dle Petra Kuleho zabere celý proces příprav přibližně 1 200 hodin.    

Rozpočet hokejbalového oddílu TJ Snack Dobřany se pohybuje každoročně mezi 750 tisíci 

a jedním milionem korun. Vedle této částky sdělil v rozhovoru Václav Šlehofer i to, že 

rozpočet je každý rok závislý na tom, kolik kategorií resp. mužstev klub přihlásí do 

soutěží. Největší výdaje přináší doprava na zápasy. Jak uvedl Václav Šlehofer, klub totiž 

chce, aby hráči již od nejmladších měli na cestách za soupeři po celé republice v tomto 

ohledu určitý komfort. Na rozpočtu dobřanského hokejbalového klubu se podílí sponzoři, 

město Dobřany, dotace a hráčské příspěvky. Právě hráčské dotace tvoří nejnižší položku. 

Město Dobřany a generální sponzor Pebal se naopak na rozpočtu klubu svými finančními 

příspěvky podílejí nejvíce. 
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5.  Rekonstrukce a stavba nových sportovišť 

 

Sportoviště jsou vizitkou nejen klubů, ale i měst, ve kterých kluby sídlí. To samé platí i pro 

jejich zázemí. Dobrá úroveň sportovišť a zázemí zároveň poskytuje nejen členům daného 

klubu vhodné prostředí pro jejich rekreaci a provoz jejich oblíbené sportovní činnosti. 

V třemošenském sportovním areálu Tatranu lze najít sportoviště a zázemí pro všechny 

oddíly, které tělovýchovná jednota sdružuje. Fotbalové, hokejbalové, házenkářské a 

tenisové hřiště jsou od sebe vzdáleny doslova několik kroků. Turistická chata a šatny 

představují vhodné zázemí pro členy jednotlivých oddílů. Sportovní areál, ideálně 

zasazený do lesního prostředí, doplňuje ještě dětské hřiště a asfaltový 400 metrů dlouhý 

ovál, vhodný hlavně pro  in – line bruslení. Všechny výše vypsané sportoviště a budovy 

byly v minulých letech buď rekonstruovány, nebo zbourány a postaveny nové, jen 

asfaltový ovál nahradil již nevyhovující, škvárový a rekonstrukce turistické chaty se teprve 

chystá.  

V tabulce níže jsou uvedeny ceny za jednotlivé rekonstrukce. 

Tabulka 2: Cena rekonstrukcí sportovišť a zázemí TJ Tatran Třemošná 

- tabulku podle dat Ing. Milana Tomana sestavil autor 

- údaje u položky „Cena za rekonstrukci“ v Kč 

 

 

 

 

Rekonstrukce Cena za rekonstrukci 

Šatny 9 000 000 

Fotbalové hřiště 6 000 000 

Hokejbalové hřiště 1 500 000 

Házenkářské hřiště 1 200 000 
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Rekonstrukce šaten v Třemošné započala v roce 2011. Jak v rozhovoru sdělil Ing. Milan 

Toman, oprava starých budov šaten, které byly součástí sportovního areálu již od 50. let 

minulého století, již nebyla možná. Částečná rekonstrukce byla na šatnách provedena v 80. 

letech. Bourání a stavba nových šaten sice započala v roce 2011, ale vše bylo rozděleno na 

dvě etapy. První na řadu přišly šatny na severní straně budovy. O několik let později byla 

dokončena i jižní část. Nyní se v nových budovách šaten nachází devět šaten a dvě 

technické místnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: budova severní části šaten před zbouráním, 

Třemošná 61 

 

 

 

                                                             
61 TATRAN TŘEMOŠNÁ -  HOKEJBAL  [online]. [cit. 24.3.2021]. Dostupný na WWW: 

http://hokejbal.tatran-tremosna.cz/foto/081/zf_81.htm 

http://hokejbal.tatran-tremosna.cz/foto/081/zf_81.htm
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Obrázek 2: nová budova severní části šaten, Třemošná62 

 

 

Obrázek 3: obě nové budovy šaten a tribuna, Třemošná 63 

                                                             
62 TATRAN TŘEMOŠNÁ -  HOKEJBAL  [online]. [cit. 24.3.2021]. Dostupný na WWW: 

http://hokejbal.tatran-tremosna.cz/foto/081/zf_81.htm 

http://hokejbal.tatran-tremosna.cz/foto/081/zf_81.htm
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V následujících větách, resp. stránkách jsou popsány jednotlivé rekonstrukce sportovišť TJ 

Tatran Třemošná. Detaily rekonstrukcí prozradil Ing. Milan Toman v rozhovoru. 

Hokejbalové hřiště bylo rekonstruováno tak, že byl položen nový povrch. Starý povrch 

asfaltového hřiště byl již po 15 letech užívání značně opotřebován a byl nevyhovující. 

Další inovace přišla právě v létě 2019, kdy byl položen nový povrch. Asfaltový povrch byl 

vyčištěn a zalit několika vrstvami akrylátového povrchu MAPEI.64  (viz. Obrázek 4)  

Nový povrch se dostal ve stejném roce i házenkářskému hřišti. Stejně jako tomu bylo u 

hokejbalového hřiště, hlavním důvodem bylo potřebování. Tartanový povrch, který 

nahradil před několik lety škváru, se častým užíváním opotřebil tak, že jeho užívání za 

vlhkého, či deštivého počasí bylo zdraví nebezpečné. V létě 2019 tedy pokryl házenkářské 

hřiště nový umělý povrch (viz. Obrázek 5). 

Inovace v případě tenisových kurtů proběhla tak, že oba kurty byly otočeny o 90°. 

Důvodem bylo nevyhovující původní natočení s ohledem na světové strany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: nový akrylátový povrch hokejbalového hřiště, Třemošná 65 

                                                                                                                                   
63 TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ, Z.S. [online]. [cit. 24.3.2021]. Dostupný na WWW: https://tatran-

tremosna.webnode.cz/ 
64 TATRAN TŘEMOŠNÁ -  HOKEJBAL [online]. [cit. 24.3.2021]. Dostupný na WWW: 

http://hokejbal.tatran-tremosna.cz/tatran_001_0.htm 
65 Archiv autora 

https://tatran-tremosna.webnode.cz/
https://tatran-tremosna.webnode.cz/
http://hokejbal.tatran-tremosna.cz/tatran_001_0.htm
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Obrázek 5: nový umělý povrch házenkářského hřiště, Třemošná66 

 

Významným projektem Klubu českých turistů Třemošná ohledně inovací bylo dle 

místopředsedy klubu Petra Kuleho vybudování naučné stezky kolem Třemošné. Naučná 

stezka byla vybudována v roce 2007. Rekonstrukce turistické chaty se chystá 

v následujících letech. 

Rekonstrukce třemošenského fotbalového hřiště začala v létě roku 2019. Došlo ke 

kompletní rekonstrukci, při které byl stažen travnatý povrch, zavedeno umělé zavlažování, 

odvodnění, byly položeny nové podkladové vrstvy a zaset nový trávník. Součástí prací 

bylo i zavedení nového zdroje vody. Původní zdroj vody, který sloužil pro celý areál, již 

nedostačoval.  

 

  

 

 

                                                             
66 Archiv autora 
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Obrázek 6: Fotbalové hřiště při rekonstrukci, Třemošná 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Fotbalové hřiště po rekonstrukci, Třemošná 67 

 

                                                             
67 Archiv autora 
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Také dobřanský sportovní areál „Pod nádražím“ změnil v posledních letech významně 

svou podobu. Místo venkovního hokejbalového hřiště, škvárového oválu a velké betonové 

tribuny nyní stojí krytá hokejbalová hala, tartanový běžecký ovál, víceúčelové a dětské 

hřiště. Jak uvedl Václav Šlehofer v rozhovoru, šlo o modernizaci plánovanou již několik 

let. Také uvedl, že první návrhy se začaly objevovat v roce 2014, v létě roku 2017 práce 

začaly zbouráním velké betonové tribuny a na jaře 2018 se již hrálo v nové hale. Důvodem 

pro stavbu nového hřiště však nebyl špatný stav hřiště původního. To stále splňovalo 

parametry nejvyšších soutěží a s povrchem černého plastu bylo v minimálně České 

republice raritou. Staré hřiště se v minulosti dočkalo také inovace. Tou bylo právě položení 

plastového povrchu, který je nejen lepší pro zdraví hráčů, ale i šetrnější na finance 

s ohledem na opotřebení bot a hokejek. Výstavba haly byla dle slov předsedy klubu 

Václava Šlehofera i jakousi odměnou od města za skvělou reprezentaci, kterou dobřanský 

hokejbalový klub svému městu dopřává. Václav Šlehofer si dovolil i odhadnout cenu za 

výstavbu celého areálu včetně haly. Jeho hrubý odhad činí 55 milionů korun.   

Hokejbalová hala v Dobřanech nemá stěny. Sportovci je tak brána jako venkovní, avšak 

s tou výhodou, že je možnost hrát bez problémů v dešti. Ohledně kapacity je hala schopna 

pojmout 50 sportujících osob a členů realizačních tymů, dále 240 sedících a 80 stojících 

diváků.68 Počet stojících diváků však může být několikanásobně vyšší díky tomu, že hala 

není uzavřená stěnami a hrací plocha je pod úrovní okolního terénu, který je navíc 

poměrně svažitý. Tato kombinace tak divákům umožní sledovat dění na hřišti i z prostoru 

mimo halu. Možné je také divácké stání okolo hrací plochy.    

Úpravy v areálu však dle Václava Šlehofera ještě stále nekončí. V areálu bude docházet 

k jeho vylepšování a k menším úpravám. V plánu je také zrekonstruování šaten. 

 

 

 

 

 

                                                             
68 SMP.CZ [online]. [cit. 25.3.2021]. Dostupný na WWW: https://www.smp.cz/hokejbalova-hala-

a-atleticke-hriste-v-dobranech-6918 

https://www.smp.cz/hokejbalova-hala-a-atleticke-hriste-v-dobranech-6918
https://www.smp.cz/hokejbalova-hala-a-atleticke-hriste-v-dobranech-6918
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Obrázek 8: staré hokejbalové hřiště s plastovým povrchem, Dobřany 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: nová hokejbalová hala, Dobřany 70 

 

                                                             
69 VENAP SYSTEMS [online]. [cit. 25.3.2021]. Dostupný na WWW: 
http://www.venapsystems.cz/hokejbalove-hriste-dobrany.html 
70 SMP.CZ [online]. [cit. 25.3.2021]. Dostupný na WWW: https://www.smp.cz/hokejbalova-hala-

a-atleticke-hriste-v-dobranech-6918 

http://www.venapsystems.cz/hokejbalove-hriste-dobrany.html
https://www.smp.cz/hokejbalova-hala-a-atleticke-hriste-v-dobranech-6918
https://www.smp.cz/hokejbalova-hala-a-atleticke-hriste-v-dobranech-6918
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6.  Rozvoj sportu na malých městech při konkurenci Plzně 

 

Rozdíl mezi sportem a samotným fungováním klubu v menším městě, oproti klubu 

z velkého města je značný. Třemošná a Dobřany mají v největším městě západu Čech 

velkou konkurenci. I když dělají na menších městech vedoucí sportovních klubů, nebo 

trenéři svou práci skvěle, málokdy se jim podaří dosáhnout takové členské základny, nebo 

úspěchů, jako tomu je ve velkých klubech právě v Plzni. To potvrzují slova Bc. Zdeňka 

Kubeše, Václava Šlehofera a Ing. Milana Tomana v rozhovoru. 

Jak uvedl Zdeněk Kubeš, který trénuje mladé florbalisty v Plzni a podobně staré 

hokejbalisty v Třemošné, rozdílů mezi sportem na malém a větším městě je několik. 

Domnívá se, že děti z větších měst mají často větší motivaci a odhodlanost. To je spojeno i 

s jejich sny, kdy by se rády daným sportem někdy v budoucnu živily. Podobné cíle mohou 

mít samozřejmě i mladí sportovci na menších městech a vesnicích. U nich je však 

důvodem pro provozování daného sportu spíše tzv. „parta“ a zábava. Souvisí to i s tím, že 

děti z menších měst většinou chodí do jedné školy. Celé dny se tak společně těší na 

odpolední trénink, nebo víkendový zápas. Cílevědomost a motivace mládeže je hodně dána 

podporou, kterou mají hráči v rodinách. Zde se projeví hlavně to, zda je rodina sportovně 

založená. V menších městech, konkrétně v Třemošné, je běžnou situací také to, že děti 

dělají více sportů. Právě v Třemošné tomu i nahrává velký sportovní areál, kde je možnost 

provozování spousty sportů víceméně na jednom místě. Ve větším městě jde spíše o 

specializaci na jeden určitý sport. Členská základna klubů, hlavně u mládeže, bude ve 

většině případů vždy větší na větším městě. Jak sdělil Zdeněk Kubeš, důležitá je náborová 

politika. Dle jeho slov je náborová politika hokejbalu v Třemošné lepší, je jí i věnováno 

více času, než je tomu u florbalových Goril z Plzně, ale na takový počet dětí, který dochází 

na florbal v Plzni, se v Třemošné nikdy nedosáhne. V Gorilách Plzeň je taková členská 

základna mládeže (cca. 150 dětí), že je možné děti rozdělit na ty hodně zaujaté a 

cílevědomé a na ty, co berou tréninky jako oddych od ostatních věcí. Toto rozdělení na 

hokejbalu v Třemošné, kde mládež čítá okolo 50 dětí, udělat nelze. Na takovýchto menších 

městech jsou tak často i závislí na tzv. postaršování hráčů. Těmito „postaršeními“ kluby 

doplňují nízké počty hráčů v kategoriích, aby vůbec mohla přihlásit mistrovská soutěž 

v dané kategorii.  
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Přivést děti na malých městech ke sportu je poměrně těžké. Navíc při té situaci, že mají 

možnosti jiných sportů a zájmů. Bc. Zdeněk Kubeš se domnívá, že základem pro to je 

kvalitní nábor. V pravý čas děti ve školách, školkách s daným sportem seznámit a následně 

zaujmout. Pro udržení dětí u sportu je na menších městech nesmírně důležitá „parta“ a 

dobrá nálada. Ta musí být jasně nastavena a živena trenérským týmem, jehož členové 

budou nadšení a vášeň pro daný sport přenášet na své svěřence. Důležité jsou ale také 

vztahy mezi mládežníky, nebo rodiči. Jejich podpora je pro sport na menších městech 

nesmírně důležitá. Pro prohlubování vztahů v týmech, s rodiči, resp. trenéry slouží podle 

Bc. Zdeňka Kubeše akce, kde se všichni zúčastnění v daném sportovním klubu setkávají a 

tráví spolu čas. Může jít o zápas dětí proti rodičům, nebo víkendový teambuilding na 

horách.  

Rodinnou atmosféru a její důležitost ve sportovních klubech na menších městech potvrdil 

v rozhovoru i zástupce dobřanského hokejbalu Václav Šlehofer. Ten také zná sportovní 

prostředí, jak z pohledu klubů na malém městě, tak z pohledu klubů sídlících 

v západočeské metropoli. Právě v jednom z plzeňských klubů má dobřanský hokejbal 

letitého rivala. Jde však o rovinu týkající se hráčské mládežnické základny a samozřejmě 

rovinu čistě sportovní. V otázce financí si oba kluby s ohledem na jejich sponzoring 

doposud nekonkurovaly. Václav Šlehofer však v rozhovoru zmiňuje jeden důležitý prvek. 

Domovský stánek plzeňského hokejbalového klubu sídlí uprostřed plzeňského sídliště 

Lochotín, které čítá přibližně 10x více obyvatel, než je tomu v celých Dobřanech. 

Mládežnické kategorie se tak v plzeňském klubu plní poměrně snadno. TJ Snack Dobřany 

a stejně tak i TJ Tatran Třemošná však tento hendikep dohání právě rodinnou atmosférou v 

klubu a soustavnou kvalitní prácí s mládeží. 

Oba dva hokejbalové kluby reprezentující města Třemošná a Dobřany tak čeká stále hodně 

práce. Jak se shodli jejich trenéři Bc. Zdeněk Kubeš a Václav Šlehofer, hlavními cíly je 

vychovávat mladé hráče, kteří u hokejbalu zůstanou a postupem času se úspěšně zapojí do 

mužských týmů. Důležité je však rozhodně i to, aby z mladých hráčů vyrostli slušní lidé 

s patřičným smyslem pro fair – play. Zajímavou myšlenku v rozhovoru sdělil Václav 

Šlehofer. Rád by totiž hokejbal na malém městě, jako jsou Dobřany, posouval tím, že 

v mužských týmech budou hrát kluboví odchovanci z Dobřan a okolí. V případě, že 

přijdou i úspěchy, bude se tím zvyšovat povědomí o dobřanském hokejbale v okolí a bude 

tak i větší zájem u mládeže, přidat se do tak úspěšného klubu. Nutno říci, že podobná 
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myšlenka se v Dobřanech razí již několik let. A to úspěšně. Mládežnické mistrovské tituly 

a další medailové úspěchy nebo postup do mužské extraligy toho jsou jasným důkazem.   

Naopak hokejbalový oddíl v Třemošné se po sestupu z 1. ligy mužů a stále probíhající 

generační obměně snaží vychovat novou mladou generaci hokejbalistů. Úpadek dle Bc. 

Zdeňka Kubeše začal již v době, kdy byl mužský tým součástí 1. ligy. Již tehdy ukončilo 

několik hráčů své kariéry a sestup tak byl jen otázkou času. Starší generaci pak neměl kdo 

doplnit, protože chyběly dorostenecké a juniorské celky. Tento problém chybějících 

kategorií přiblížil v rozhovoru Ing. Milan Toman. Úpadek byl dán snižujícím zájmem 

mládeže o sport a nedařil se přechod žáků, resp. dorostenců a juniorů do vyšších věkových 

kategorií. Problémem se ukázala i hokejbalová hala plzeňského klubu na sídlišti Lochotín, 

která pro klub z malého města, jako je Třemošná, znamenala poměrně velkou konkurenci. 

Dalším problémem bylo věkového rozpětí hráčů v dorosteneckých a juniorských 

kategoriích. Přihlášení týmu do těchto soutěží vyžadovalo složení týmu z hráčů až tří 

ročníků narození. Tím pádem po celé České republice ubylo dorosteneckých a juniorských 

týmů a s tím stouply náklady na dopravu a čas. Podobný scénář však potkal i již zmíněnou 

1. ligu hokejbal. Úbytek týmů způsobil to, že se soutěž ze dvou částí sloučila do jedné. To 

opět znamenalo zvýšení nákladů na dopravu, více času na cestách a další pokles hráčů. 

Úpadek hokejbalu jako takového, dokazoval i výčet týmů a jejich věkový průměr 

v regionálních soutěžích. V současnosti se však situace již lepší. 
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Závěr 

 

V prvních kapitolách práce jsem pojednával o spolcích. Spolky umožňují sdružovat se 

komukoli se stejným cílem, zájmem, činností, nebo názorem. Domnívám se, že velmi 

důležitým prvkem každého spolku jsou stanovy. Určují činnost a cíl spolku a lze v nich 

určit téměř cokoli od vstupu osoby do spolku až po zánik spolku samotného. Šíře možností 

sestavení stanov, nebo zakomponování pravidel spolku, zdá se mi až neomezená. Stejně 

tomu je i u zaměření a cílů spolků. Vedle takových spolků, kde je hlavní činností 

provozování sportu, nebo hudby, mohou být zakládány spolky pro pomoc druhým, pro 

zachování kulturní památky, nebo pro záchranu ohroženého živočicha. Tento výčet je také 

skoro až nekonečný.          

  Od existence spolků se poté odvíjí další náležitosti. Konkrétně ve sportovním 

prostředí mohou kluby, nebo svazy coby spolky podávat oficiální žádosti o dotace, 

zapojovat se do podpůrných programů svazů, vystupovat jako právnické osoby atd.   

Dotace a další programy, nebo tituly jsou pro sportovní kluby velmi důležité. Mohou klubu 

přispět rovnou v podobě peněžního obnosu, který klub využije například pro stavbu 

nového sportoviště, nebo opravy starého. Velmi častými jsou v dnešní době programy, kdy 

je sportovním klubům zasílána podpora od svazů v podobě tréninkového vybavení, 

rozlišovacích dresů, nebo jiného vybavení, které je pro daný sport třeba.    

 Zaujal mě i jeden z postupů podávání žádosti o dotaci u tělovýchovných jednot s více 

sportovními oddíly. Popis postupu, kdy žádost nepodávají jednotlivé oddíly tělovýchovné 

jednoty, ale sama tělovýchovná jednota a ta pak finance rozděluje do oddílů dle potřeby, 

mi byl sdělen v jednom ze čtyř rozhovorů.  

Podpora sportovních klubů a oddílů hlavně na malých městech a vesnicích je nesmírně 

důležitá. Pojem podpora však může být vnímán v několika smyslech. Může jít o finanční, 

nebo materiální formu směřovanou klubům od svazů, unií, krajů, nebo domovských měst, 

ale i o podporu, kdy se například domovská města aktivně podílejí na chodu klubu, na 

pořádání akcí atd. Podporou, která zdá se chybně být v některých případech samozřejmá, je 

činnost osob, které se svou vášní k danému sportu podílejí na chodu sportovního klubu. 

Bez dobrovolníků, trenérů, mládežnických trenérů a funkcionářů, kteří tráví na 
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sportovištích a sportovních areálech velké porce času a věnují se svému klubu a sportu, by 

sport nemohl fungovat. 

Domnívám se, že český sport jako takový je po letech úpadku opět v růstu. Velký podíl na 

tom mají rozhodně národní sportovní svazy jednotlivých sportů. Tyto svazy začaly 

v posledních letech výrazně podporovat své kluby, ať už přímo financemi, pomůckami 

nebo vzděláváním trenérům.  

V mé práci jsem pojednával i o stavbě nových sportovišť, nebo jejich rekonstrukci ve 

městech Třemošná a Dobřany. Stav sportovišť reprezentuje daný klub, nebo oddíl ale i 

město, ve kterém klub, či oddíl sídlí. Výstavba nového sportoviště, podporovaná vedením 

města, může být i jakousi formou poděkování klubu za vzornou reprezentaci města.  

Jedním z hlavních témat mé práce bylo i porovnání sportu ve velkých a malých městech. 

Mezi malá města se v tomto případě konkurence velkého města Plzně řadí Třemošná a 

Dobřany. Sportovní kluby v obou městech mají v Plzni konkurenci. Její blízkost může 

klubům z okolí způsobovat úbytek mládeže a další problémy. S problémem mládeže si 

však konkrétně hokejbalové kluby v Třemošné a Dobřanech umí poradit. Kvalitní a 

zábavné tréninky, rodinné prostředí a dobrá parta způsobují to, že děti v těchto městech 

stále sportují, navíc úspěšně a jednou snad budou svůj klub a město reprezentovat 

v mužských kategoriích. Kluby z malých měst nikdy nemohou dorovnat možnosti, které 

nabízí velké město jako je Plzeň, zmíněnými atributy v předešlé větě však mohou vzniklé 

rozdíly mazat. Velmi k tomu napomůže i podpora od jejich domovských měst, která je 

v současnosti v obou městech chvályhodná, a obě města snad budou v tomto smyslu 

pokračovat dále.  
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Resumé 

 

The main theme of my bachelor´s thesis is describe the development sport in cities near to 

Pilsen. Specifically it is about cities Třemošná and Dobřany. Sports clubs in these cities are 

society. About society is the first half of this bachelor´s thesis. I think that very important 

part of society are code of rules. 

In my Bachelor thesis I deal with the whole czech sport. After Velvet revolution the 

number of registered athletes began to rise rapidly. At the end the first decade of 21st 

century growth has stopped and numbers began dropped. At present the drop is slower and 

in some sports the number of registered athletes is higher again. The decline stopped 

because of support from sports federations. 

For sports clubs is important support. Support could be financial or material. It can be 

provided by federation, union, sponsors, leaders of cities and regions. Club could not work 

without this support and good collective work in clubs. Mainly sports clubs near Pilsen, 

because they compete with Pilsen´s clubs in the financial side and members. TJ Tatran 

Třemošná and TJ Snack Dobřany do their job really well and that is the reason they can 

compete with clubs in Pilsen. 
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