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Vzhledem k popularitě fotbalu, jeho společenským přesahům a nezanedbatelnému finančnímu objemu, který PFS přerozděluje
jednotlivým klubům, je vhodné nastavit systém, podle kterého budou tyto prostředky přerozdělovány transparentně, efektivně a pro
kluby udržitelným způsobem.

Tento systém musí být zcela objektivní, spravedlivý a zohledňovat reálné potřeby klubů. Jednou z prioritních podmínek, kterou
jsme si při sestavování nové podoby tohoto systému určili je, aby reflektoval nákladovost na činnost klubu v provazbě na jeho
výsledky.

Úvod

Návrh optimalizace systému financování fotbalu v Praze / pražských fotbalových klubů
Úvod, základní metodika

Systém alokace finančních prostředků je navržen tak, aby byly spravedlivě a objektivně saturovány potřeby všech klubů,
od nejvyšší výkonnostní úrovně, až po úroveň nižší. Navrhovaný systém je proto vytvořený tak, aby podpora spravedlivě
zohlednila oblasti, které v jednotlivých klubech představují základní a důležité výdaje:

• Hráče – aktivní členy mužstva v kategorii dětí a mládeže

• Mužstva – jednotlivá mužstva v rámci klubů

• Trenéry – trenéry a pomocnou sílu působí při jednotlivých mužstvech

Provedená analýza ukázala, že tyto jednotlivé oblasti představují rozdílné podíly na celkových výdajích klubů. Aby byl význam
jednotlivých oblastí zohledněn, byly těmto oblastem přiřazeny rozdílné váhy vycházející z výsledků provedené analýzy, vzhledem
k rozdílným nákladům, které kluby vykazují v rámci těchto oblastí. Z důvodů rozdílné dosahované úrovně dílčích vstupních dat
(například kvalifikace trenérů, hrané soutěž, věková kategorie apod.) jsou do výpočtů podpory jednotlivým klubům v rámci
jednotlivých oblastí (hráči, mužstvo, trenéři) zahrnuto několik koeficientů. Tyto koeficienty jsou určeny na základě výsledků analýzy
tak, aby zohlednili a spravedlivě zhodnotili dosahovanou úroveň.

Základní metodika
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• Na základě výsledků provedené analýzy, lze členskou základnu jednotlivých klubů považovat za základní faktor s nejnižší váhou 
na celkové náklady jednotlivých klubů v porovnání s náklady související s ostatními faktory. Průměrný počet hráčů či hráček 
na mužstvo v jednotlivých věkových kategoriích i výkonnostních úrovní se pohybuje v relativně stejné výši, pouze s drobnými 
odchylkami. Při odhlédnutí od výkonnostní úrovně či věkové kategorie jednotlivých hráčů (které jsou zohledňovány v další fázi této 
studie a následně i v navrhovaném systému přerozdělování finanční podpory), jsou náklady na tyto hráče v podobné výši. 

• Z těchto důvodů je části výpočtu zabývající se členskou základnou přiřazena váha 1, jakožto výchozí hodnota pro váhy ostatní

Členská základna

• Společně se zvyšující se věkovou kategorií či úrovní hrané soutěže se úměrně zvyšují i náklady na provoz jednotlivých mužstev. 
Je nutno zohlednit narůstající náklady na chod mužstev spojených s účastí v české či dokonce celorepublikové soutěži a zároveň 
obdobný nárůst související s vyšším věkem hráčů a tedy i vyššími potřebami. 

• Na celkové výši nákladů jednotlivých klubů se dle provedené analýzy podílí výdaje „způsobené“ s vyšší věkovou 
kategorií či úrovní hrané soutěže přibližně 30%, odpovídající cca čtyřnásobku výdajů „základních“ (čili výdajů 
plynoucích čistě ze členské základny). Váha přirazené výkonnostní části je proto 4.

Výkon

• Náklady na rozhodčí představují ve všech pražských klubech, které disponují vlastními trenéry na jakýkoliv zaměstnanecký 
poměr, značnou část nákladů celkových. Na základě prokázaného přerozdělení podpory ze zdrojů Magistrátu hl. m. Prahy 
jednotlivými kluby představovaly tyto náklady v průměru 52% z celkové přidělené podpory pro klub.

• Vzhledem k poměru podílů nákladů na trenéry a nákladů spojených s oblastí výkonnostní je této části přiřazena váha 7.

Trenéři

1

Váha

4

Váha

7

Váha

Návrh optimalizace systému financování fotbalu v Praze / pražských fotbalových klubů
Základní vstupní faktory výpočtu výše podpory

Zdroj: Analýza KPMG z dat poskytnutých členskými kluby PFS
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Klub Počet bodů Procent z celku

Klub 1 XA ZA

Klub 2 XB ZB

Klub 3 XC ZC

Klub 4 XD ZD

Klub 5 XE ZE

. .

. .

. .

. .

Klub 80 XX ZZ

CELKEM YY 100%

Do výpočtu výše příspěvku pro kluby vstupuje několik kritérií a subkritérií, kterým je přiřazena určitá váha. Proces výpočtu je rozdělen do tří
částí, které postupně hodnotí tři základní oblasti klubu – členskou základnu, výkonnost jednotlivých mužstev a trenérskou základnu. Součty
dílčích ukazatelů z těchto částí všech zapojených klubů následně určí bodový základ odpovídající 100%. Pro každý jednotlivý klub, tak bude
možné na základě dosaženého počtu bodů dopočítat odpovídající procentuální podíl na celkovém objemu finanční podpory.

Metodika výpočtu

V této části se vytvoří základní díl 
příspěvku na základě celkové členské 
základny v kategorii dětí a mládeže.

Základní část

Tato část zohledňuje výkonnost 
jednotlivých mužstev v klubu. Kritérii jsou 
věková kategorie a úroveň hrané soutěže 

(pražská, česká a celorepubliková soutěž).

Výkonnostní 
část

Trenérská část příspěvku se zabývá 
počtem trenérů u jednotlivých mužstev a 

jejich odbornou úrovní.

Trenérská 
část

Bodový 
součet

1.

2.

Celková suma všech bodových součtů 
za jednotlivé kluby se rovná 100%

Podle bodových součtů klubů se následně 
dopočítá jejich podíl na celkovém objemu podpory

Váha:
1x

Váha:
4x

Váha:
7x

Návrh optimalizace systému financování fotbalu v Praze / pražských fotbalových klubů
Metodika výpočtu výše podpory
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Váha: 1x

Základní část příspěvku se vytváří
jednotným způsobem pro všechny kluby,
bez ohledu na věk jednotlivých členů
mužstev či úroveň soutěže, které se
mužstva účastní.

Výše podpory vyplývající z této části
příspěvku by měla pokrývat základní výdaje
související s činnostní klubu.

Výsledná výše bodů této části se vypočítá
podle jednoduchého vzorce.

Do členské základny se započítává každý
hráč, který pro danou sezonu figuruje na
soupisce mužstva (dle registračního
systému FAČR).

Výkonnostní část příspěvku lze chápat jako
nadstavbovou část k části základní, která
přisuzuje každému jednotlivému mužstvu
klubu daný koeficient na základě věkové
skupiny a úrovně soutěže, které se mužstvo
účastní.

Součet dílčích součinů počtu jednotlivých
mužstev vynásobených daným koeficientem
odpovídá celkovému počtu bodů, který daný
klub v této části získává.

Rozdělení koeficientů je naznačeno v
matici:

Trenérská část příspěvku zohledňuje
množství pomocné síly a trenérů působících
u jednotlivých mužstev klubu a jejich
odbornou kvalifikaci.
Množství bodů ve vztahu ke kvalifikaci
trenérů:

Podmínky trenérské části výpočtu podpory:
• Maximálně lze uvést 2 trenéry za 1 

mužstvo
• Klub je povinen zaslat jmenný seznam 

uvedených licencovaných trenérů, pro 
které zároveň platí omezení, že mohou 
působit pouze v jednom klubu.

• Všichni uvedení trenéři musí aktivně 
provozovat trenérskou činnost

Základní část Výkonnostní část Trenérská část

V této části se vytvoří základní díl 
příspěvku na základě celkové členské 

základny v kategorii dětí a mládeže

Tato část zohledňuje výkonnost 
jednotlivých mužstev v klubu. Kritérii jsou 
věková kategorie a úroveň hrané soutěže

Trenérská část příspěvku se zabývá 
počtem trenérů u jednotlivých mužstev a 

jejich odborné úrovní

Počet 
bodů = Členská základna 

mládeže
Pražská
soutěž

Česká
soutěž

Celorepubliková
Soutěž

Do 10 let 1,00 1,55 2,08

10 - 15 let 1,18 1,94 2,66

Nad 15 let 2,03 3,43 4,58

Trenér s „PROFI“ licencí 9,55 bodů

Trenér s „A“ licencí 6,84 bodů

Trenér s „B“ licencí 3,92 body

Trenér s „C“ licencí 1 bod

Bez licence (asistenti trenérů) 0,25 bodů

Váha: 4x Váha: 7x

Návrh optimalizace systému financování fotbalu v Praze / pražských fotbalových klubů
Metodika výpočtu výše podpory

Zdroj: Analýza KPMG z dat poskytnutých členskými kluby PFS



18© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

Koeficienty pro jednotlivá mužstva v každé věkové kategorii a výkonnostní úrovni 
byly určeny na základě podrobné analýzy výše nákladů vzorku mužstev. 
Za výchozí hodnotu (koeficient 1) tohoto výpočtu byla považována mužstva 
účastnících se pražské soutěže ve věkové kategorii do 10 let.
Do této analýzy bylo zahrnuto celkem 9 dílčích koeficientů:

Výkon

Koeficienty určující počet bodů pro jednotlivé úrovně kvalifikace trenérů či jejich 
pomocné síly vychází z analýzy nákladů, které kluby na tyto trenéry vykazují. Dominantní 
část těchto nákladů tvoří mzdy, u kterých je potřeba vzít v potaz i obvyklé odvody 
zaměstnavatelem na sociální a zdravotní pojištění v případě zaměstnanců na hlavní 
pracovní poměr. Za výchozí hodnotu (1 bod) tohoto výpočtu byly považováni trenéři s 
licencí „C“, odměna trenérů s „PROFI“ licencí dosahují obvykle téměř desetinásobku.

V případě nedostatku licencovaných trenérů do maximálního možného počtu 
hodnocených trenérů je do této výše automaticky dopočítáno s trenéry bez licence. 
V případě nadbytku trenérů se prioritně započítávají trenéři s vyšší kvalifikací.

Účelem klubů provozujících SCM či SpSM je mimo jiné vytváření příprav metodických, 
kondičních, rehabilitačních a dalších. Z těchto důvodů jsou klubům provozující SCM či 
SpSM automaticky započítáváni až 3 trenéři, kteří se těmto přípravám věnují.

Trenéři

4

Váha

7

Váha

Pražská
soutěž

Česká
soutěž

Celorepubliková
Soutěž

Do 10 let 1,00 1,55 2,08

10 - 15 let 1,18 1,94 2,66

Nad 15 let 2,03 3,43 4,58

• Průměrný počet hráčů na mužstvo
• Průměrný počet tréninkových hodin
• Průměrné náklady na rozhodčí
• Průměrný počet personálu zajišťující 

chod mužstev

• Průměrné náklady na vybavení
• Průměrný náklad na regeneraci
• Průměrný počet zápasů ročně
• Průměrné náklady na zápas
• Průměrný počet turnajů

Trenér s „PROFI“ licencí 9,55 bodů

Trenér s „A“ licencí 6,84 bodů

Trenér s „B“ licencí 3,92 body

Trenér s „C“ licencí 1 bod

Trenér bez licence 0,25 bodů

Návrh optimalizace systému financování fotbalu v Praze / pražských fotbalových klubů
Metodika výpočtu výše podpory, koeficienty výkonnostní a trenérské části

Zdroj: Analýza KPMG z dat poskytnutých členskými kluby PFS



Důležité upozornění

Práci na této studii započala společnost KPMG Česká republika, s.r.o. 
1. listopadu 2015 a ukončila ji 11. ledna 2016. Od tohoto data nebyla učiněna 
jakékoliv aktualizace této zprávy o jakékoliv další události či okolnosti. Veškeré práce 
společnosti KPMG navázaly na činnost zadavatele, který se projektu již dlouhodobě 
věnuje.
Tento dokument se odkazuje na „Analýzu KPMG“; jedná se o případy, kdy byly 
provedeny určité analytické procedury na základě dostupných informací, aby bylo 
možné prezentovat výsledná data. Nicméně nelze vyloučit případné nesrovnalosti či 
zkreslení informací způsobené záměrným poskytnutím nepravdivých dat Zdrojovými 
subjekty. Je nutné poznamenat, že tato práce nebyla předmětem auditu a neobsahuje 
tak stanovisko nezávislého auditora.
Tento dokument je určen pro účely zadavatele tohoto dokumentu a neměl by být 
citován či jinak zmiňován, ať už jako celek nebo jeho část, bez předchozího 
písemného souhlasu KPMG, kromě případů souvisejících s vlastní realizací 
předmětného projektu. 




