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Tematické okruhy z modulu management  

 

1. Vliv sportu na makroekonomické veličiny (magický čtyřúhelník). Podnikání a 

podnikatel ve sportu. Podmínky pro sport v ČR. 

2. Makroekonomický model sportu. Živnostenské podnikání a sport. 

3. Multiplikační makroekonomické procesy vyvolané sportem. Podnikání 

obchodních korporací ve sportu. Definice a rozdělení rolí jednotlivých subjektů 

zapojených do řízení a koordinace sportu v ČR. 

4. Externality a sport, velké sportovní akce – jejich ekonomické vyhodnocení. 

Podnikání formou franšízy – příklady z oblasti sportu. Význam sportu ve 

společnosti. 

5. Alokace a distribuce veřejných zdrojů ve vztahu k financování čs. sportu. Příprava 

podnikatelského sportovního projektu. Rozdělení kompetencí mezi Českým 

olympijským výborem a Českou unií sportu. 

6. Veřejné statky (čistý a smíšený) ve sportu. Založení a rozjezd sportovní firmy. 

Vzdělávání sportovních odborníků a specialistů v ČR. 

7. Principy financování sportu na municipální úrovni. Malé a střední podnikání 

v oblasti sportu – výhody a nevýhody. Systém organizace státní sportovní 

reprezentace v ČR. 

8. Interakce poptávky a nabídky v aplikaci na municipální sport. Rodinné podnikání 

– rodinné firmy ve sportovní branži. Popiš podporu péče o talentovanou mládež 

v ČR. 



9. Příjmy a náklady mikroekonomického subjektu v aplikaci na sportovní subjekty. 

Personální a mzdová agenda při podnikání. Nejdůležitější evropské struktury ve 

sportu. 

10. Produkční funkce sportovního ziskového a neziskového subjektu. Vedení daňové 

evidence (účetnictví). Jak pracovat s programem rozvoje tělesné kultury obce? 

11. Externality u neziskových sportovních organizací. Role podnikatele coby 

zaměstnavatele. Jak formulovat směřování rozvoje tělesné kultury obce?   

12. Důchodový a substituční efekt ve sportu. Sociální a zdravotní pojištění 

podnikatelů. Kde získáte informace nutné k vytvoření sportovního profilu obce? 

13. Vliv sportu na hrubý domácí produkt (produktová metoda výpočtu HDP). Daňové 

povinnosti podnikatele. S kým tvořit program rozvoje tělesné kultury obce? 

14. Vícezdrojové financování sportovních subjektů, struktura zdrojů a nákladů. 

Instituce na podporu podnikatelů  - poradenské a informační. Jak tvořit program 

rozvoje tělesné kultury obce? 

15. Interdisciplinární model sportu. Orgány státní kontroly a její výkon vůči 

podnikatelům. Jak má vypadat program rozvoje tělesné kultury obce? 

16. Sport a zaměstnanost. Investice při podnikání ve sportu. Jaké je postavení 

programu rozvoje tělesné kultury obce v systému plánování veřejné správy? 

17. Municipální grantová podpora a grantová politika. Marketing při podnikání ve 

sportu. Popiš politický sportovní subsystém v ČR. 

18. Metody hodnocení grantové soutěže (např. CUA, CBA…). Provozní aspekty 

podnikání – elektronická komunikace. Význam programu rozvoje tělesné kultury 

obce. 

19. Stupňovité financování sportu dle Zákona o podpoře sportu. Provozní aspekty 

podnikání – automobil ve firmě, nebytové prostory. Popiš politický sportovní 

subsystém v Evropě. 

20. Typy ekonomických subjektů působících ve sportu. Bariéry v podnikání ve 

sportu. Bíla kniha o sportu a její začlenění do strategických dokumentů v ČR. 
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Analýza financování sportu v ČR 

www.obcepro.cz  
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