
Management sportu N Mgr studium – platnost od jara 2014 

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce k předmětu: 

 
Ekonomie veřejného sektoru 

 

Obecný požadavek ke SZZ 

Každý student bude mít připraven podklad ve struktuře dle přiloženého formuláře. Tento 

podklad využije při vypracování odpovědi na vylosovanou otázku. Podklad lze využít pouze, 

pokud bude v předepsané struktuře. Před losováním otázky bude podklad předložen 

předsedovi (tajemníkovi) komise ke kontrole. 

1. Charakterizujte financování sportu a sportovních klubů v ČR, popište veřejné a 

soukromé zdroje, strukturu finančních toků, aktuální problémy a diskutujte o možnosti 

financování prostřednictvím loterií a sázek. 

2. Jako manažer sportovního klubu stojíte před problémem získávání externích zdrojů na 

provoz vašeho klubu. Zaměřte se na možnosti fundraisingu, popište strategie a 

možnosti získávání sponzorů. Vypracujte strategický plán pro tuto oblast.  

3. Diskutujte problematiku poskytování a hodnocení dotací do sportu – popište 

současnou praxi na rozdílných úrovních státní správy, uveďte základní typy dotací. 

Zamyslete se nad významem metodiky rozdělování a hodnocení dotací a identifikujte 

klíčové parametry „správné“ metodiky. Uveďte, jaké jsou možnosti řešení současných 

problémů, případně popište ideální stav.  

4. Identifikujte jaké přímé a nepřímé daně se vás budou dotýkat při provozu běžného 

sportovního klubu. Jaké kroky byste podnikli k optimalizaci vašeho daňového základu 

5. Analyzujte státní rozpočet ČR z pohledu finančních toků směřujících do sportu nebo 

pohybových aktivit. Analyzujte rozpočet MŠMT a identifikujte dotační program, který 

považujete za nejméně přínosný (zdůvodněte) a navrhněte takovou realokaci, která 

podle vás zvýší produkci pozitivních externalit plynoucích ze sportu.  

6. Jste členem komise sportu při Radě obce. Vaším úkolem je připravit a obhájit položky 

z rozpočtu obce vyhrazené na podporu sportu a volnočasových aktivit. Identifikujte 

současně další, mimorozpočtové možnosti financování těchto aktivit v obci. Jaké 

hlavní body bude váš materiál obsahovat a z jakých (interních, externích) podkladů 

budete vycházet? 

7. TJ Sokol místní organizace vede jednoduché účetnictví. Co tato účetní evidence 

obnáší v praxi? Jak by se v této evidenci zachytil například členský příspěvek, nákup 

sportovních potřeb, sponzoring, umístění reklamních bannerů v areálu TJ Sokol? 

Charakterizuje pojmy výdaj, příjem, závazek, pohledávka. Jak se v tomto systému 

zachytí účtování členského příspěvků? 

8. Vedení sportovního klubu, kde jste zaměstnán jako finanční manažer vás pověřilo 

přípravou a realizací přednášky pro členy a zaměstnance klubu o fungování EU 

z pohledu zájmu této instituce o sport ať již v oblasti legislativní, strategické či 

finanční podpory (př. využití Bílé knihy o sportu, strukturálních fondů apod.). Sdělte 

osnovu přednášky a náplň jednotlivých bodů.  

9. Charakterizujte podíl neziskových organizací na poskytování vybraných veřejných 

služeb. Zdůvodněte možné přednosti (popř. rizika) NO coby poskytovatelů. Zamyslete 

se nad možnými způsoby zajišťování veřejných služeb, zhodnoťte dosavadní českou 

praxi.  



10. Jaké je opodstatnění existence neziskových organizací, jaké jsou základní 

charakteristiky NNO např. jejich ekonomický rozměr. Stručně charakterizujte i 

problematiku dobrovolnictví.  

11. Jste v pracovním týmu nového manažera pro strategii a rozvoj organizace veřejného 

sektoru (vyberte si typ instituce). Máte za úkol připravit projekt sportovní akce 

(navrhněte zaměření akce) nebo výstavbu dalšího sportoviště s využitím nástrojů 

projektového managementu. Sdělte postup a případné možnosti využití prostředků pro 

financování projektu z evropských fondů. 

Příloha k otázkám 

Formulář – podklad ke SZZ 

Student si následující údaje a) doplní dle skutečného klubu (doporučeno); b) na základě 

vlastního uvážení nadefinuje – vymyslí;  c) předloží při SZZ. 

 

Název a sídlo klubu 

Předmět činnosti 

Sportovní odvětví 

Právní forma 

 

Organizační struktura – vedení klubu a funkce 

Počet členů – celkem / % mládeže /% s trvalým bydlištěm v obci 

Majetek klubu v tis. Kč – movitý; nemovitý 

Provoz činnosti klubu - vlastní prostory x pronájem x volné plochy x (kombinace 

předchozího) 

Hospodaření klubu: příjmy a výdaje celkem, 3 hlavní příjmové a výdajové položky 

 

Údaje o obci, ve které klub sídlí: 

Typ obce (I; II. nebo III. typu);  

Počet obyvatel obce, rozpočet obce;  

Rozpočet obce vyhrazený na podporu sportu a volnočasových aktivit;  

 

Počet konkurenčních sportovních klubů; 

Je v obci zřízena samostatná komise sportu?  

Pokud ne, jaká komise se problematice sportu věnuje. 

 

Datum: 

 

Jméno a podpis studenta – autora: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: doc. Rektořík 29.10.2013 
 


