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Abstrakt 

 

Název:     Marketingový plán České asociace Sport pro všechny na léta 2013 - 2015 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je sestavení marketingového plánu České asociace 

Sport pro všechny na léta 2013 - 2015. Vzniklý marketingový plán obsahuje 

všechny kroky nezbytné pro dosažení marketingových cílů, které jsou 

součástí strategických cílů této organizace v uvedeném období. 

 

Metody:  V této práci byly použity metody zkoumání dokumentů, neformální 

rozhovor, dotazníkové šetření, SWOT analýza a STEP analýza. Všechny 

tyto metody byly uplatněny při získávání informací o České asociaci Sport 

pro všechny.  

      

Výsledky: Výsledkem této práce je kompletní marketingový plán České asociace Sport 

pro všechny na léta 2013 - 2015, který obsahuje všechny nezbytné 

náležitosti a může být využit touto organizací a inspirovat ji k provedení 

některých zde navržených marketingových aktivit.   

 

Klíčová slova: marketing, sportovní marketing, marketing neziskových organizací, 

 marketingový mix 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:          Marketing plan for Czech association Sport for all for the years 2013 - 2015 

 

Objectives: The main aim of this work is to draw up a marketing plan for Czech 

Association Sport for All for years 2013 - 2015. The formed marketing 

plan includes all steps needed for achieving marketing goals that are part 

of strategic objectives of the organization during the above mentioned 

period. 

 

Methods:  In this thesis the following methods have been used: research into 

documents, an informal interview, questionnaire survey, SWOT  and STEP 

analyses. All these methods have been employed to obtain information 

about Czech Association Sport for All. 

 

Results:    The outcome of this thesis is the marketing plan for Czech Association  

Sport for All for years 2013 - 2015, which includes all the necessary 

requirements and thus could be used and inspire the organization in 

question to implement some marketing activities presented. 

 

Keywords:  marketing, sport marketing, marketing of non-profit organization,        

 marketing mix
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1. Úvod 
 

 Současnou dobu charakterizuje velmi vysoké životní tempo, neustálý stres a tlak 

na zvyšování výkonnosti ve všech směrech. Aby člověk mohl dobře zvládat každodenní 

úkoly, je nutné získat a udržet si dobrou kondici a zároveň se odreagovat od všedních 

starostí. Pohybová aktivita musí být přiměřeně náročná, aby se mladý organismus 

rozvíjel a u starších se jeho funkce udržovaly na optimální úrovni.  

 Ne každý je ochoten platit za tělovýchovné služby ve fitness a wellness centrech 

nebo být členem některého z klubů, který klade důraz na co možná nejvyšší výkonnost a 

úspěch v nejrůznějších soutěžích všech kategorií. V těchto případech přichází v úvahu 

využití služeb nestátních neziskových organizací typu České asociace Sport pro 

všechny (dále jen ČASPV). Ta se snaží přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport 

široké veřejnosti, bez ohledu na pohlaví, věk a tělesnou zdatnost. 

 Aby mohla jakákoliv nestátní nezisková organizace úspěšně fungovat, musí na 

jedné straně oslovit co možná nejvíce klientů, co možná nejširší a nejzajímavější 

nabídkou tělovýchovných služeb, na druhé straně pak musí být schopna zajistit dostatek 

finančních prostředků pro svou činnost. Pozici na trhu těmto organizacím ztěžuje 

současná hospodářská a politická situace a v případě ČASPV také pád akciové 

společnosti Sazka, jejímž byla akcionářem a ze které získávala ještě v nedávné 

minulosti většinu financí na svůj provoz.  

 Pro vylepšení svého celkového postavení by neměly ani neziskové organizace ve 

spektru svých aktivit zapomínat na marketingové činnosti, které jsou nedílnou součástí 

obchodních aktivit všech velkých a úspěšných firem působících v různých oblastech. 

Oblast sportu, zvláště v neziskovém sektoru,  je však velmi  specifická a při aplikaci 

marketingu je nutné specifika sportovního a neziskového prostředí zohlednit a 

marketingovou činnost vhodně přizpůsobit. 

 Jednou z velmi důležitých manažerských a marketingových aktivit je i tvorba 

marketingového plánu, tedy jakýsi návod k tomu, jak  použít marketingových zdrojů k 

dosažení marketingových cílů. Tato diplomová práce se zabývá tvorbou 

marketingového plánu pro ČASPV. 
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2. Cíle a úkoly práce 
 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro 

ČASPV na léta 2013 - 2015. Vzniklý marketingový plán by měl obsahovat všechny 

kroky nezbytné pro dosažení marketingových cílů, které jsou součástí strategických cílů 

této organizace v uvedeném období. 

 

 Mezi dílčí úkoly diplomové práce patří:  

 

   - podat teoretický přehled o dané problematice, zvláště pak o pojmech  

   jako je marketing, sportovní marketing, marketingový plán,  

   marketingový  mix, o legislativní opoře a neziskových   

   organizacích v oblasti sportu  

 

  - vymezit strukturu marketingového plánu 

    

  - provést potřebné analýzy (analýza dokumentů, SWOT analýza, STEP  

   analýza), na jejichž základě dojde k syntéze samotného   

   marketingového plánu pro období 2013 - 2015 

   

  - vypracovat návrh marketingového plánu 

   

  - provést zhodnocení výsledného marketingové plánu a podat doporučení 

   pro jeho efektivní realizaci 
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3. Teoretická východiska 

3.1 Marketing 
 

Pod pojmem marketing si většina lidí vybavuje pouze prodej různých produktů, 

často spojený s agresivní propagací - zejména s reklamou. Tyto mylné představy však 

vycházejí z prodejní koncepce, neboli výrobního managementu, která je založena na 

tom, že se nejprve vyrobí nějaký produkt a poté se hledá způsob, jak tento výrobek 

prodat. Podstatou marketingu je však opačný přístup, kdy se nejprve zjišťují potřeby 

zákazníků a teprve potom se vyrábí produkt, který uspokojí jejich potřeby.   

Přesně a jednoznačně definovat marketing je velice složité. V odborné literatuře 

se setkáváme s různými definicemi a výklady tohoto pojmu, protože jednotliví autoři 

pohlíží na marketing z různých úhlů pohledu.  

Americká asociace marketingu definuje marketing následujícím způsobem:            

„Marketing je aktivita, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, 

doručování a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a 

společnost jako celek.“  [49] 

Pride, Ferrell (2008) pohlížejí na marketing jako na: 

 „Proces tvorby, distribuce, propagace a oceňování zboží, služeb a nápadů k 

usnadnění uspokojování směnných vztahů se zákazníky a rozvoje a zachování příznivých 

vztahů se zainteresovanými subjekty v dynamickém prostředí.“  [32, s. 4] 

Kotler (2001) vymezuje marketing takto: 

„Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si 

přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a 

služeb s ostatními.“ [23, s. 24] 

Z této definice vyplývá, že zákazníkům jsou v rámci směny nabízeny hodnotné 

produkty, kdy hodnota je dána tím, jak zákazník oceňuje celkovou schopnost produktu 

uspokojit jeho potřeby. [23] 

 Z českých odborníků na marketingovou problematiku je třeba zmínit Ivetu 

Horákovou. Horáková (1992) definuje marketing jako  
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          „proces plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce 

myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující 

potřeby jedinců a organizací.“ [20, s. 25] 

 Horáková (1992) dále uvádí, že marketing má pomoci tomu, aby bylo 

požadované zboží nabídnuto správným skupinám zákazníků, a to v pravý čas a na 

pravém místě, za správné ceny a s přispěním přiměřené propagace. 

 Jako poslední zde předkládám interpretaci britského The Chartered Institute of 

Marketing, která je podle mého názoru sice stručná, ale zato nejvýstižněji charakterizuje 

pojem marketing. The Chartered Institute of Marketing (2011) pohlíží na marketing 

jako na  

 „manažerský proces odpovědný za identifikaci, předvídání a výhodné 

uspokojování potřeb zákazníků.“  [50] 

 Přestože existuje velké množství různých definicí marketingu, které se navíc v 

rychle se vyvíjejícím světě stále mění, je možno vyčíst, že podstata tohoto pojmu 

zůstává stejná. Vždy jde v prvé řadě zejména o zákazníka a uspokojování jeho přání a 

potřeb. 
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3.2 Sportovní marketing 
 

 Sportovní marketing je komplex funkcí, který je extrémně důležitý pro celkový 

úspěch sportovní organizace. [27]  

 Termín "sportovní marketing" byl stvořen periodikem Advertising Age v roce 

1978 k popsání aktivit prodejců, kteří využívali sport jako propagační nástroj. [26] 

Historie sportovního marketingu však sahá, jak uvádí Ferrand, McCarthy (2009), až do 

sedmdesátých let devatenáctého století, kdy tabákové firmy umísťovaly kartičky hráčů 

baseballu do krabiček s cigaretami, aby podpořily prodej a zvýšily loajalitu ke své 

značce. Od té doby se sportovní marketing rozvíjel až do dnešní podoby. Nyní existuje 

celá řada sofistikovaných odborných publikací a periodik zabývajících se touto 

problematikou. [13] 

Nyní je třeba termín sportovní marketing definovat. 

Američtí autoři Pitts a Stotlar (2002) definují sportovní marketing jako 

  „proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci 

a distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a 

bylo dosaženo cílů firmy.“ [31, s. 79] 

 V souvislosti s touto definicí je nutné vysvětlit také termín sportovní produkt. 

Ten bude blíže popsán v kapitole 3.4.1.  

Další Američané Mullin, Hardy a Sutton (2000) definují sportovní marketing 

následovně: 

 „Sportovní marketing se skládá ze všech aktivit navržených tak, aby byly 

uspokojeny všechny potřeby a požadavky sportovních zákazníků v rámci směny. 

Sportovní marketing se rozvinul do dvou hlavních podob: marketing sportovních 

výrobků a služeb určených přímo sportovním spotřebitelům, a marketing ostatních 

spotřebitelů a průmyslových výrobků nebo služeb využívajících sportovní propagace. “ 

[26, s. 9] 

 Na jedinečnost sportovního marketingu upozorňují také Blann, Armstrong 

(2006) a předkládají pět charakteristik, které onu unikátnost způsobují: 

 1) Aspekty sportu jsou nehmotné. Například se nemůžeme dotknout utkání   

   probíhajícího mezi dvěma fotbalovými týmy. Můžeme se ale  
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   dotknout produktů spojených s utkáním, jako vybavení, sedaček  

   na stadionu, čepic, triček atd. 

 2) Sport je subjektivní a nesourodý. Je to dáno tím, že dojmy, zážitky a   

   interpretace sportovní zkušenosti se mohou lišit od jedince k  

   jedinci. Protože marketingoví pracovníci v oblasti sportu   

   nemohou snadno předvídat dojmy, zážitky a interpretace,   

   které zákazníci nabudou z předkládaného sportovního produktu,  

   je pro ně obtížné zajistit, aby zákazníci vždy obdrželi   

   uspokojující sportovní produkt. 

 3) Sporty jsou nekonzistentní a nepředvídatelné.  Mezi mnohé faktory, které  

   ovlivňují sportovní produkt, patří zranění sportovců, jejich  

   emoční stav, aktuální rozpoložení týmu a počasí. Marketingoví  

   experti nemají téměř žádnou kontrolu nad těmito faktory a to jim  

   brání v poskytnutí záruk a jistot sportovním zákazníkům.            

   Na druhou stranu, nejistota přidává sportu zvláštní půvab a  

   vzrušení, které si mohou konzumenti sportu užít. 

 4) Sport je pomíjivý.  Důvodem je simultánně probíhající produkce a spotřeba  

   sportovních produktů. Například, když sportovci soupeří             

   (tj. produkují akci), diváci soupeření zároveň sledují    

   (tj. konzumují akci). Málokoho zajímá sledování včerejšího  

   fotbalového nebo hokejového zápasu. Z toho důvodu jsou   

   nabízeny hmatatelné  předměty (různá trička, suvenýry a další  

   předměty mechandisingu), které slouží jako upomínka na danou  

   sportovní akci. 

 5) Sport zahrnuje emoce.  Např. emoční vrchol, který zažívá sportovec, když  

   zaběhne svůj  nejlepší  čas. Vzrušení, které zažívají diváci  

   při sledování působivých situací ve  sportu, jakou je např. smeč v  

   basketbale. Uspokojení, které se u sportovce dostaví po   

   překonání výzvy představované soupeřem nebo sportovním  

   prostředím. Bolest, kterou cítí diváci, když jejich oblíbený tým  

   nebo sportovec utrpí porážku. [29] 

 Sportovní marketing je zaměřen na uspokojování potřeb sportovních 

spotřebitelů. To jsou lidé užívající sportovně orientované zboží či služby 
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prostřednictvím sportování, sledující či poslouchající sportovní události nebo nakupující 

upomínkové a merchandisingové předměty. [21] 

 Proces formování tržního hospodářství v ČR se promítá do všech oblastí našeho 

života, tělesnou výchovu a sport nevyjímaje. Také v této sféře vystupuje stále více do 

popředí vliv jejích, do nedávna ještě opomíjených, vzájemných vazeb s ekonomikou. 

Nejdůležitějším aspektem se stává získávání prostředků nezbytných pro poskytování 

kvalitních tělovýchovných a sportovních služeb. V této souvislosti nabývá na 

obzvláštním významu jako nedílná součást jejího managementu právě marketing. [4] 

 Význam a uplatňování marketingu v oblasti sportu během posledních deseti let 

je evidentní a jeho projevy ve sportovním prostředí jsou stále výraznější. Marketing se 

svými nástroji se začíná v oblasti sportu stále více uplatňovat a obchodní společnosti i 

neziskové organizace si začínají uvědomovat, že zákazníci mohou velmi výrazně přispět 

k rozvoji jejich organizace. [4]   

  



16 
 

3.3 Marketingový mix 
 

Kotler (2004) definuje marketingový mix jako 

 „soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a 

komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na 

cílovém trhu.“ [24, s. 105] 

 Marketingový mix je jedním z nejdůležitějších marketingových nástrojů. Kotler 

(2004) uvádí, že marketingový mix byl počátkem 60. let navržen profesorem Jerome 

McCarthym. Marketingový mix je tvořen čtyřmi složkami, neboli čtyřmi P: produkt 

(product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion). Pod každým z těchto P 

se skrývá  řada různých činností. Struktura  čtyř P od pracovníků marketingu vyžaduje, 

aby se rozhodli pro nějaký produkt a jeho charakteristiky, stanovili jeho cenu, rozhodli 

se jakým způsobem ho  budou distribuovat a zvolili metody jeho propagace. [24] 

 Jelikož se v prostředí sportu velmi často vyskytují produkty typu služeb, je nutné 

soubor základních nástrojů marketingového mixu rozšířit o další tři. Tyto nástroje se 

označují jako 3 P a tvoří jej lidé (people), proces (process) a prezentace (presentation).   

 

3.3.1 Produkt 

Horáková (1992) definuje produkt jako  

 „hmotný i nehmotný statek, jenž je předmětem zájmu určité skupiny osob či 

organizací.“ Produktem tedy může být výrobek, služba, myšlenka, volební program, 

atd. Horáková (1992) dále říká, že: „v marketingu je produkt pojímán šířeji, než v 

běžném životě. Termínem produkt je totiž označována celková nabídka zákazníkovi, tedy 

nejen zboží a služby samy o sobě, ale také další abstraktní nebo symbolické skutečnosti, 

jako prestiž výrobce či prodejce, obchodní značka, kultura prodeje a další.“ [20, s.36] 

 Protože se pohybujeme v oblasti sportu, je zde nutné zmínit také definici 

sportovního produktu. Nejkomplexněji se jeví definice Čáslavové. Čáslavová (2009) 

vymezuje sportovní produkt jako: „veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k 

uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti sportu. Jde o velmi 

širokou plejádu sportovních produktů, které jsou předmětem směny mezi jednotlivými 

zákazníky, ale i organizacemi různých typů“  [4, s.116] 
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 Je jasné, že sportovní produkty se od "klasických" produktů často odlišují a mají 

svá specifika, která jsou v podmínkách české reality často ještě zvýrazněna. Z tohoto 

důvodu uvádím vlastnosti sportovního produktu. 

 Vlastnosti sportovního produktu dle Freyera (1991): 

  1) subjektivní oceňování (například cvičení může být pro někoho   

   náročné, pro někoho příliš lehké) 

  2) převážná abstraktnost a nemateriálnost (zážitky ze hry) 

  3) nepředvídatelný vývoj (například nejistý výsledek utkání) 

  4) malá možnost kontroly složení  

  5) sport jako komplex výkonů a jeho univerzální nabídka 

  6) sport jako veřejné zboží 

  7) z části neexistuje tržní cena [15] 

  

3.3.2 Cena 

 Cena velice často výrazně ovlivňuje chování zákazníka při nákupu produktů. 

Kotler (2004) uvádí, že: „cena je jediným marketingovým nástrojem, který nic nestojí, 

naopak je zdrojem prostředků pro výrobu a marketingové aktivity. Deklarovaná cena je 

oficiální cenou produktu, i když se pro zvýšení atraktivity používají různé formy slev a 

výhod.“  [24, s.24] 

 U neziskových organizací však cílem cenové tvorby není maximalizace zisku, 

ale je brána jako doplněk k ostatním příjmům. Přispívá k tomu, aby byly pokryty 

veškeré náklady a rozpočet organizace tak mohl být vyrovnaný. 

 

3.3.3 Místo 

 Tato práce je zaměřena především na oblast nehmotných produktů, které nemají 

fyzický rozměr. Situace je u těchto produktů trochu odlišná od produktů hmotných. 

Čáslavová (2009) uvádí příklad služeb. Služba nemůže být dána do prodejny či na 

sklad, zákazník si ji nemůže před zakoupením ohmatat, očichat či ochutnat. Sportovní 

službu si musí klient prožít ve sportovním zařízení, které musí navštívit. Snaží se proto 

vyhledat různá průkazná svědectví o službě. Rozhoduje se na základě místa, kde je 

služba poskytována, kým je poskytována, jak je zařízení vybaveno a jak je tato služba 

propagována. [4]  
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3.3.4 Propagace 

 Propagace, neboli komunikační politika, dle Kotlera (2004) zahrnuje všechny 

aktivity směřující k tomu, aby se zákazník seznámil s produktem a aby si jej zakoupil. 

Cílem je poskytnout zákazníkům co možná nejvíc informací. [24] 

 Propagace v sobě zahrnuje čtyři základní činnosti, které se dohromady nazývají 

propagační (komunikační) mix. Jedná se o reklamu, publicitu, opatření na podporu 

prodeje a osobní prodej. Jak uvádí Čáslavová (2009), všechny čtyři formy se využívají 

při prodeji sportovních produktů, ovšem i zde je nutné přihlížet k jeho specifikům. [4] 

Propagační mix 

 a) reklama 

  Reklamu Kotler (2004) definuje jako jakoukoli formu neosobní   

  placené prezentace a podpory prodeje výrobku, služeb či myšlenek  

  určitého subjektu. [24] 

 b) publicita 

  Publicita, neboli vztahy s veřejností (PR - public relations), označuje  

  snahu o budování pozitivních vztahů s veřejností k dané organizaci,  

  vytváření dobrého institucionálního image a snahu o minimalizaci  

  následků nepříznivých událostí, popřípadě pomluv, které se o organizaci  

  šíří. [24] 

 c) opatření na podporu prodeje 

  Jedná se o krátkodobé pobídky sloužící k podpoře nákupu nebo prodeje  

  produktu. [24] 

 d) osobní prodej  

   Osobní prodej je osobní prezentace nabídky, jejímž cílem je prodej  

  produktu a vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem. [24] 

 Někteří autoři od osobního prodeje ještě odlišují takzvaný přímý marketing, 

který slouží k navázání přímých kontaktů s pečlivě vybranými zákazníky.  

 Propagační strategie se musí dle Čáslavové (2009) odvíjet od základních cílů 

organizace, cílových skupin zákazníků, na které má propagace působit, výběru médií, 

finančních možnostech a koncipování propagační zprávy pro určitou cílovou skupinu 

zákazníků. [4] 
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3.3.5 Lidé 

 Čáslavová (2009) říká, že tento nástroj zahrnuje řadu kvalitativních vlastností 

zaměstnance, které tvoří takzvanou měkkou kvalitu podniku. [4] 

 „Každý, kdo přijde do kontaktu se zákazníkem, vytváří určitý dojem, a to může 

mít velmi hluboký efekt - pozitivní či negativní - na uspokojení zákazníka. Reputaci 

organizace, obzvláště sportovní, mají vždy ve svých rukou lidé. Z tohoto důvodu musí 

být dobře vyškoleni, vhodně motivováni a musí zaujmout správný postoj ke své práci.“ 

[52, s.6] 

 

3.3.6 Proces 

 Proces v sobě zahrnuje dle Čáslavové (2009) složky, které ovlivňují dobu a 

způsob obsluhy zákazníka. U sportovních služeb se jedná zejména o: dobu obsluhy 

zákazníka (rozvrhy hodin sportovních zařízení), rychlost obsluhy (u některých typů 

služeb je důležité obsloužit zákazníka v co nejkratším čase), doba čekání (včasný 

začátek hodin), forma obsluhy (někdo preferuje kolektivní cvičení, někdo individuální). 

[4] 

 Vždy je nejdůležitější, aby byl zákazník spokojen. Zákazníka nezajímají detaily 

o fungování organizace, pro něj je důležité, že celý systém pracuje správně. [52] 

 

3.3.7 Prezentace 

 Posledním nástrojem 7P je prezentace. Ta je zaměřena na místo, kde jsou služby 

poskytovány a na image celé organizace. Čáslavová (2009) uvádí, že se v tomto 

marketingovém nástroji bere v úvahu velikost a vybavení provozoven, jejich celková 

atmosféra (design,volba barev), komfort a zejména čistota.  [4] 

  



20 
 

3.4 Stát a sport 
 

3.4.1 Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu 

 Základním dokumentem pro oblast sportu je Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne     

28. února 2001 ve znění zákona č. 219/2005 Sb., který vymezuje postavení sportu ve 

společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanovuje úkoly jednotlivých ministerstev, 

jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

 Klíčové je, že tento zákon definuje sport jako veřejně prospěšnou činnost - to znamená, 

že sport je brán jako něco, do čeho je nutné vkládat určité finanční prostředky. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  dle zákona č. 115/2001 

 a) vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu a předkládá jej vládě ke  

   schválení,  

 b) koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce, 

  c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,  

 d) vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních  

   talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně  

   postižených občanů,  

 e) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování,  

 f) rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu,  

 g) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost,  

 h) koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a  

  Ministerstva vnitra. 

 Úkoly určené Ministerstvu obrany, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu 

zdravotnictví nejsou pro potřeby této diplomové práce důležité, ale je třeba ještě zmínit 

úkoly pro kraje a obce. 

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

 a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně  

   zdravotně postižených občanů, 

 b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních  

   zařízení, 
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 c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

 a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně  

   zdravotně postižených občanů, 

 b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních  

   zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

 c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

 d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. [56] 

 

3.4.2 Koncepce státní podpory sportu v ČR 

 Velice důležité pro oblast sportu bylo schválení Usnesení vlády České republiky 

ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v České republice. Vláda 

tímto usnesením ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy, ministru financí a 

ministru zdravotnictví realizovat některá doporučení uvedená v Koncepci státní podpory 

sportu v České republice. Jedná se zejména o otázky legislativní, spolupráci s 

občanskými sdruženími, podporu sportu, jeho financování a zdravotního zabezpečení. 

 Usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2011 č. 167 obsahuje i důležitá 

doporučení pro představitele občanských sdružení v oblasti sportu a představitele krajů, 

měst a obcí. 

 Občanským sdružením doporučuje, aby postupovala podle určených zásad a 

metodických postupů, koordinovala sportovní a pohybovou činnost podle své 

organizační struktury a nakládala s vlastními finančními zdroji k zabezpečení sportovní 

činnosti. 

 Krajům, městům a obcím doporučuje vytvářet podmínky pro sportovní činnost. 

Vstoupením v platnost tohoto dokumentu jsou také zrušeny tyto zastaralé právní 

předpisy: 

 1. Usnesení vlády ze dne 6. ledna 1999 č. 2, ke Koncepci státní politiky v  

   tělovýchově a sportu v České republice, 
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 2. Usnesení vlády ze dne 14. července 1999 č. 718, k Zásadám komplexního  

  zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému    

  výchovy sportovních talentů, 

 3. Usnesení vlády ze dne 5. ledna 2000 č. 17, k Národnímu programu rozvoje 

  sportu pro všechny, 

 4. Usnesení vlády ze dne 9. července 2003 č. 673, ke Směrům státní politiky 

  ve sportu na léta 2004 až 2006. [22] 

 

Koncepce státní podpory sportu v České republice se skládá ze tří částí.  

 V té první je zachycen současný stav sportovní činnosti v České republice. Jsou 

zde definovány základní pojmy, nastíněn legislativní rámec a vysvětlena stávající 

situace v oblastech sportu pro všechny, sportovních talentů, státní sportovní 

reprezentace, ekonomických podmínek sportu, spolupráce a harmonizace s EU, 

vzdělání, vědy a výzkumu, školní tělesné výchovy a sportu na školách, sportovního 

lékařství, boje proti dopingu a pořádání sportovních akcí mezinárodního významu. 

 Ve druhé části jsou vymezeny cíle státní politiky ve sportu České republiky, a to 

v oblastech legislativně právního rámce sportu, podpory všeobecné sportovní činnosti, 

podpory péče o talentovanou mládež, státní sportovní reprezentace, financování sportu, 

vzdělání, vědy a výzkumu, sportovní etiky a fair play, zdravotního zabezpečení sportu, 

boje proti dopingu a pořádání sportovních akcí mezinárodního významu. 

 Třetí část vytyčuje priority státní politiky ve sportu. Těmito prioritami jsou 

ucelený systém talentované mládeže a státní sportovní reprezentace, všeobecná 

sportovní činnost a dobrovolnictví ve sportu, sportovní infrastruktura, systémová 

údržba, provoz a investiční podpora a financování sportovního prostředí a legislativně 

právní prostředí. [22] 
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3.5 Nestátní neziskové organizace ve sportu 
 

3.5.1 Specifikace neziskových organizací 

 Nezisková organizace je charakterizována jako organizace, která nevytváří zisk 

k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk vytvářet může, ale 

musí jej vložit zpět k rozvoji organizace, plnění jejích cílů nebo úhradě ztrát z minulých 

období. [46] 

 Salamon (1992) charakterizuje nestátní neziskové organizace jako instituce, které jsou: 

 a) organizované - vyznačují se jistou institucionalizací své struktury (jasně  

  vymezená náplň činnosti, stanovená organizační struktura, a podobně) 

 b) soukromé - institucionálně oddělené od vlády 

 c) nerozdělující zisk - veškeré zisky musí být zpětně vloženy do činnosti   

  organizace (český právní řád - definice organizací určených za jiným  

  účelem, než je podnikání) 

 d) samosprávné - disponují vnitřní strukturou se stanovením řídících a   

  kontrolních kompetencí 

 e) dobrovolné - vyskytuje se v nich nějaký dobrovolný prvek [35] 

 Novotný, Lukeš a kol. (2008) uvádějí, že postavení nestátních neziskových 

organizací v současné době je nezastupitelné, protože vyplňují prostor mezi trhem, 

státem a rodinou. Nestátní neziskové organizace poskytují služby tam, kde firmy nemají 

o poskytování těchto služeb zájem a stát tyto služby buď poskytovat neumí, nechce je 

poskytovat, nebo je poskytuje neefektivně. Neziskové organizace umožňují lidem 

věnovat se svým zájmům, usnadňují svobodný projev jednotlivců a skupin, kontrolují 

veřejné dění, zohledňují menšinové zájmy obyvatel, pomáhají integrovat znevýhodněné 

jedince a uspokojují řadu sociálních, kulturních, environmentálních a dalších potřeb. 

Tyto organizace tak slouží k podchycení a využití nejrozmanitějších občanských aktivit, 

čímž přispívají k pozitivním změnám ve způsobu života lidí i v celé společnosti. [28] 

 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v 

roce 2009 uvádí, že k 1. lednu 2009 bylo v České republice registrováno více než 92 

000 nestátních neziskových organizací, z toho více než 85 000 tvoří občanská sdružení 

a jejich organizační jednotky. [27] 
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 Dalšími právními formami nestátních neziskových organizací jsou ještě  církve, 

obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. 

 Hobza, Rektořík a kol. (2006) uvádějí, že převahu v občanských sdruženích mají 

občanská sdružení ve sportu a tělovýchově. 

 Ještě je nutné podotknout, že v oblasti sportu existují nestátní neziskové 

organizace s celorepublikovou působností (například ČASPV). Za ty se dle Hobzy, 

Rektoříka a kol. (2006) považují subjekty, které: 

 - vyvíjejí činnost dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění  

  pozdějších předpisů 

 - ve svých stanovách mají jako hlavní náplň provozování sportovních a   

  tělovýchovných činností 

 - mají celorepublikovou působnost a pravidelnou organizovanou činnost vyvíjejí 

  nejméně v deseti krajích [18] 

  

3.5.2 Občanská sdružení 

 Protože Česká asociace Sport pro všechny je v právní formě občanským 

sdružením, považuji za důležité zde uvést základní charakteristiky občanského sdružení.  

 Občanská sdružení se řídí zákonem číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů. Vznikají registrací u Ministerstva vnitra České republiky. 

Základním dokumentem jsou stanovy, které musí obsahovat: 

 a) název sdružení, 

 b) sídlo, 

 c) cíl jeho činnosti, 

 d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů  

  oprávněných jednat jménem sdružení, 

 e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou  

  jednat  svým jménem, 

 f) zásady hospodaření [55] 

 

 Topinka, Stanjura (2001) uvádí, že právními normami, jejichž ustanovení musí 

text stanov bezpodmínečně ctít jsou Ústava ČR, Občanský zákoník, Obchodní zákoník a 

Zákon o daních z příjmu. [41] 
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3.5.3 Financování tělesné kultury 

 Pro úspěšné fungování každé sportovní organizace je nutné zajistit financování 

její činnosti. Získávání finančních prostředků je v současnosti největším problémem 

většiny sportovních organizací. Existuje mnoho způsobů, jak tyto peněžní prostředky 

získat. Hodaň, Hobza (2010) uvádějí, že zdroje lze rozdělit na dvě části - veřejné a 

soukromé. [19] 

 Veřejnými zdroji jsou státní rozpočet a rozpočty krajů, měst a obcí. Možné je i 

získání prostředků z fondů Evropské unie. 

  Největším soukromým zdrojem jsou výdaje domácností (do nich je možno 

zařadit členské příspěvky), druhým nejvýznamnějším je pak podíl z výtěžku sázkových 

her. Finance je možné získat také vlastní podnikatelskou činností. Podle Durďové 

(2005) jsou nejčastějšími typy podnikatelské činnosti  sportovních organizací: reklamní 

služby, pronájmy, nájemní smlouvy, prodej občerstvení, pořádání akcí zábavného 

charakteru, poskytování hostinských a poradenských služeb, prodej sportovního zboží a 

služeb, poskytování služeb v oblasti regenerace a jiné. [12] 

 Schéma disponibilního fondu sportu předkládá Novotný (viz schéma 1) 

Šedivý, Medlíková (2009) uvádějí, že jednou ze základních podmínek úspěšného 

fungování neziskové organizace je nutnost zajistit pro neziskovou organizaci více 

zdrojů financování a také jejich poměrné zastoupení. Pokud totiž má organizace nějaký 

dominantní zdroj příjmů, který náhle přestane poskytovat finanční prostředky, může se 

dostat do vážných existenčních problémů. [39] 

 Pro příklad uvádím jeden ze způsobů, jakým se dá nedostatek finančních 

prostředků řešit. Jedná se o navýšení členských příspěvků. Tato varianta byla zkoumána 

v Německu (Wicker 2011) a výsledky byly překvapivé. Respondenti by byli totiž 

ochotni platit za členství v průměru až o 3/4 více. Otázkou však zůstává, zda by byly 

výsledky obdobné i v podmínkách České republiky. [43] 
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Schéma 1 - Disponibilní fond sportu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování dle Novotného 2000 [27, s. 57] 

 

3.5.4 Marketing neziskových organizací 

 Solomon, Marshall a Stuart zdůrazňují, že přežijí pouze ty neziskové organizace, 

které dokáží naplnit potřeby svých stoupenců a sponzorů. [29] 

 Bačuvčík (2011) pojednává o marketingu v řízení neziskové organizace takto: 

„Marketing jako cílené, profitově orientované jednání je pro neziskovou organizaci 

klíčovou aktivitou řízení, která prostupuje všechny úrovně její činnosti a která směřuje k 

identifikaci, předvídání a uspokojení potřeb uživatelů služeb a k naplnění 

filantropických potřeb organizace samotné i jejích podporovatelů.“ [1, s. 21-22] 

 Bačuvčík (2011) pohlíží na marketingový proces v neziskových organizacích 

stejně jako na marketingový proces v jakékoli komerční firmě a upozorňuje, že je o to 

složitější, že se zároveň obrací na několik druhů zákazníků - na uživatele služeb, 

donátory, veřejnost a veřejnou správu.  
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 Tento autor zároveň konstatuje, že ve většině českých neziskových organizací 

marketingové aktivity nemají žádný systém, nedrží se pevného řádu, nejsou stanoveny 

cíle marketingových aktivit ani způsoby kontroly a veškerá marketingová komunikace 

se děje ad hoc bez zjevného plánu. [1] 

 Právě na toto tvrzení reaguje tato práce, v níž bude sestaven jasný marketingový 

plán pro jednu z největších neziskových organizací v České republice - Českou asociaci 

Sport pro všechny.   

 Potřeba marketingu v neziskovém sektoru vyplývá z důležitosti kvality služby a 

z toho, jak tato služba vyhovuje potřebám jejích uživatelů. Pokud bude služba vysoce 

kvalitní, bude pravděpodobně vnímána jako užitečná, efektivní, a proto také hodná 

pravidelného financování. Aby bylo možno zjistit přání veřejnosti, je třeba provádět 

průzkumy trhu a na základě získaných informací se snažit tato přání uspokojit. 

Veřejnost je nutné neustále seznamovat s náplní činnosti organizace a s výsledky její 

práce. [16] 

 Nejrozšířenější formou marketingových komunikací neziskových organizací 

jsou public relations (PR). V této oblasti se prolíná marketingová komunikace s 

uživateli služeb, donátory i s veřejností. Jednotlivé segmenty veřejnosti jsou totiž jak 

potenciálními, současnými a budoucími uživateli služeb, tak i jejich donátory (aktivními 

i pasivními prostřednictvím svých daní). [1] 

 Hannagan (1992) uvádí, že marketing je součástí organizace veřejného 

neziskového sektoru, jehož posláním je zajišťovat neustálý kontakt s uživateli produktů 

a služeb organizace, zkoumat a hodnotit jejich potřeby poskytovat výrobky a služby 

uspokojující tyto potřeby a tvořit program komunikace s veřejností, aby byla dobře 

seznamována s cíli organizace. [16] 
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3.6 Marketingový plán 
 

3.6.1 Definice termínu marketingový plán 

 Tvorba marketingového plánu je stěžejním tématem této diplomové práce, proto 

je marketingový plán nutné nejprve definovat. Berkowitz, Kerin, Hartley, Rudelius 

(1994) definují marketingový plán jako 

 „psané vyjádření identifikující cílový trh, specifické marketingové cíle, rozpočet 

a načasování pro marketingový program, přičemž marketingový program je plán 

zahrnující marketingový mix k nabídce zboží, služeb nebo nápady směřující k 

potenciálním zákazníkům“  [2, s. 48] 

Definice autorů Perreault, McCarthy (1996) je stručnější a vymezuje marketingový plán 

jako  

 „soupis obsahující marketingové strategie a časově orientované detaily k 

uskutečnění této strategie“  [30, s. 56] 

 Z mého úhlu pohledu je asi nejvýstižnější vymezení Westwooda (1999), který 

definuje marketingový plán jako 

  „popis metod objasňujících jak použít marketingových zdrojů k dosažení 

marketingových cílů“  [42, s. 13] 

 Bednář (2003) označuje marketingový plán jako nástroj, jehož prvořadým cílem 

je vylepšit naše obchodní výsledky, a to prostřednictvím realizace efektivních 

marketingových aktivit. [45] 

 V případě neziskových organizací (jako například i ČASPV) však není 

prvořadým cílem vylepšení obchodních výsledků, ale spíše zlepšení  image. 
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3.6.2 Důvody k přípravě marketingového plánu 

 Protože se logicky nabízí otázka, proč marketingový plán vůbec připravovat, 

uvádím 5 hlavních argumentů, které předkládá Bednář (2003) 

1) Minimalizace podnikatelského rizika 

 V procesu přípravy marketingového plánu jsou vytvářeny budoucí modely 

fungování firmy či organizace na trhu. Je nutné analyzovat, jak na podnikání bude 

působit konkurence a vnější prostředí. Na základě analýz se plánují prodejní výsledky a 

zvažuje se, jaké marketingové aktivity je třeba realizovat, aby bylo těchto prodejních 

výsledků dosaženo, a kolik finančních prostředků budou tyto aktivity stát. Existuje zde 

tak možnost si předem “nanečisto” vyzkoušet a spočítat, co se stane, když... Je tak 

možné prověřit několik variant budoucího fungování firmy či organizace a z nich vybrat 

tu, která zajistí optimální rozvoj a minimalizuje nutné riziko. 

2) Zvýšení obratu a zisku firmy 

 Současní i budoucí zákazníci budou rozděleni vhodným způsobem do několika 

skupin (segmentů) podle toho, jak s nimi bude dále jednáno. Je nutné zpracovat 

vhodnou komunikační strategii pro to, aby stávající zákazníci byli nadále maximálně 

spokojeni a kupovali zboží či využívali služeb ještě více a častěji, a aby byla firma či 

organizace schopna úspěšně a efektivně (tedy s rozumnými náklady) oslovit nové 

potenciální zákazníky a postupně je začlenit do první jmenované skupiny. 

3) Je třeba vždy vědět, jak je firma úspěšná 

 Velice důležité je používat marketingový plán jako pracovní nástroj a během 

roku pravidelně (kvartálně či měsíčně) vyhodnocovat, zda a jak jsou plněny vytýčené 

cíle. Naplňují-li se předpoklady a nemění-li se situace na trhu, je vše v pořádku. Není-li 

však tomu tak, je nutné co nejdříve přijmout nápravná opatření. Reaguje se nejen na 

negativní, ale i na nepředpokládaný pozitivní vývoj – nové příležitosti. 

4) Zaměstnanci budou mít tah na branku 

 Již do procesu přípravy marketingového plánu je dobré maximálně zapojit 

zaměstnance. Je nutné je seznámit s důvody, proč je marketingový plán pro firmu či 

organizaci (a tím pádem i pro ně) tak významný. Je třeba dbát, aby se s hotovým 

plánem seznámili a akceptovali jej. Důležitá je také vhodná motivace – zaměstnancům 

je třeba říci, co získají při splnění cílů marketingového plánu. V průběhu roku je nutné 

všechny zainteresované osoby informovat o plnění cílů. Zaměstnanci tak budou stále 
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vědět, kam firma směřuje a jaké jsou její priority, a navíc získají pocit, že se aktivně 

podílejí na řízení firmy – a budou koordinovat své pracovní úsilí směrem k plnění 

hlavních firemních cílů. 

5) Zvýšení prestiže a důvěryhodnosti firmy 

 Bude-li se firma rozvíjet a růst podle představ, určitě se časem dostane do 

jednání s obchodními partnery nebo finančníky, kteří podmíní vzájemnou spolupráci 

tím, že získají jak finanční výsledky a finanční plány, tak i obchodní plán (business 

plán), jehož možná nejvýznamnější součást je marketingový plán. V našich 

zeměpisných šířkách je bohužel stále obvyklým jevem, že podnikatelé údaje o firmách 

velmi neradi zveřejňují, i když k tomu nemají dostatečný důvod. Když jsou však 

partnerovi poskytnuty kvalitní podklady, ze kterých je zřejmé, že firma je finančně 

zdravá a má o své budoucnosti zcela jasno, významně to přispěje ke zvýšení její prestiže 

a upevnění vzájemné důvěry. Výsledkem pak může být jak zajištění financování, tak i 

otevření nových obchodních příležitostí. [45] 

 Těchto 5 argumentů je sice určeno pro ziskový sektor, ale většina z nich se dá 

aplikovat i do sektoru neziskového. Podnikatelským rizikem u neziskových organizací 

je zejména hrozba nedostatku finančních prostředků pro zabezpečení jejich aktivit, 

proto je důležité veškeré kroky plánovat a předem přesně spočítat. Občanskému 

sdružení sice nejde o zvýšení obratu a zisku, ale aby se mohlo dále rozvíjet a 

zkvalitňovat své služby, potřebuje také zpracovat kvalitní komunikační strategii k 

udržení stávajících zákazníků - členů a získání členů nových. Úspěch neziskové 

organizace je měřen spokojeností jejích klientů a její image. Zaměstnanci u neziskové 

organizace, většinou spíše dobrovolníci, samozřejmě musí cítit svou součinnost s 

organizací a mít dobrý pocit ze své práce i z fungování organizace jako celku. Prestiž a 

důvěryhodnost je v neziskovém sektoru extrémně důležitá a odvíjí se od ní úspěch celé 

organizace.  
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3.6.3 Obsah marketingového plánu 

 Westerwood (1999) říká, že plán marketingu je klíčovým vstupem pro ostatní 

části podnikového plánu. Měl by identifikovat nejslibnější obchodní příležitosti 

podniku, nastínit jakým způsobem na příslušný trh proniknout a jak si na něm 

vybudovat a udržet pozice. Je to komunikační nástroj, který kombinuje všechny prvky 

marketingového mixu do koordinovaného prováděcího plánu. Obsahuje data o tom, kdo 

co bude dělat, kdy, kde a jak dosáhnout stanovených cílů. [42] 

 Dle Westerwooda (1999) proces tvorby marketingového plánu zahrnuje: 

  - provedení marketingového výzkumu vně i uvnitř podniku 

  - analýzu silných a slabých stránek podniku 

  - stanovení předpokladů 

  - prognózování 

  - určení marketingových cílů 

  - stanovení marketingových strategií 

  - definování programů 

  - sestavení rozpočtů 

  - přezkoumání výsledků, revidování cílů, strategií a programů [42] 

 

 Obsah marketingového plánu se liší v závislosti na charakteru organizace, pro 

kterou je určen. Vhodnější  a přehlednější vymezení obsahu marketingového plánu 

poskytuje Bednář (2003). Tento obsah je primárně určen pro malé firmy, proto ho bude 

nutné lehce upravit podmínkám neziskové organizace.   

 Marketingový plán dle Bednáře (2003) obsahuje: 

1. Celkové shrnutí 

 V tomto oddíle je představena organizace a smysl její činnosti. Dále je v této 

části nutné zdůraznit  hlavní cíle a strategie pro období, pro které je marketingový plán 

připravován. Do tohoto odstavce je vhodné začlenit celkovou představu marketingové 

činnosti organizace, a následně ji rozpracovávat dále v následujících kapitolách plánu. 

Na konci plánování je třeba se k tomuto odstavci vrátit, a vhodně upravit a upřesnit zde 

uvedené formulace. 
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2. Situační analýza 

 Tato kapitola je věnována rozborům současného stavu fungování organizace. Je 

důležité důkladně analyzovat jak organizaci a její nabídku, tak i aktuální situaci na trhu 

(zákazníci, konkurence, vnější podmínky). Vhodné podklady pro tyto analýzy je možno 

zajistit pomocí marketingového  výzkumu. Pomocí SWOT analýzy pak lze analyzovat 

prakticky cokoli – postavení organizace na trhu, produkty, nebo třeba i kvalitu 

managementu. 

3. Marketingové cíle 

 První dva body jsou zaměřeny na analýzu současného stavu, je důležité v nich 

získat přesný obrázek o situaci organizace na trhu. Nyní začíná plánování. Stanovením 

cílů se popisuje budoucí stav organizace. Je důležité, aby cíle odpovídaly kritériu 

SMART - to znamená, že cíle musí být konkrétní (specific), měřitelné (measurable), 

orientované na akci (action-oriented), reálné (realistic) a časově ohraničené (time-

bound). Je dobré se zaměřit na hlavní 3-4 cíle, aby nebylo marketingové úsilí 

rozmělňováno různými směry.  

4. Marketingová strategie 

 Jestliže situační analýza popisuje současný stav a marketingové cíle stav 

budoucí, pak marketingová strategie určuje, jakým způsobem cílového stavu dosáhnout 

– to znamená, co všechno je třeba udělat pro to, aby bylo dosaženo stanovených cílů. 

Dlouhodobá strategie by měla obsahovat zejména definici klíčových zákazníků a 

způsob práce s nimi. Konkrétní rozpracování strategie představuje  marketingový mix. 

Obsah marketingového mixu bude vymezen v další kapitole.   

 Při zpracování marketingové strategie je nutné mít na paměti zejména 

konkurenci. Marketingový mix je třeba poskládat tak, aby bylo dosaženo konkurenční 

výhody. Jinak hrozí, že se zákazníci obrátí ke konkurenci. 

5. Akční programy 

 Zde se již jedná se o rozpracování nastolené strategie do konkrétních aktivit a 

úkolů. Většina aktivit se bude vztahovat ke komunikaci se zákazníky, mohou zde být 

ale rovněž začleněny další úkoly vyplývající z vytvořených analýz a marketingového 

mixu. Pro jednotlivé aktivity je důležité co nejpřesněji popsat: 

 - co má být provedeno 

 - co je cílem aktivity (důležité je konkrétní vymezení, po ukončení je potřeba  

  také vyhodnotit plnění cíle) 
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 - kdo je za danou aktivitu zodpovědný 

 - stanovit časový plán (kdy daná aktivita začíná a kdy končí) 

 - určit očekávané marketingové náklady  

6. Rozpočet 

 V rozpočtu jsou stanoveny očekávané marketingové náklady, případně i 

marketingové tržby (například poskytnutí reklamního prostoru). Marketingové náklady 

se budou skládat z nákladů marketingových aktivit. Je-li potřebné mít celkový 

komplexní přehled o výdajích na prodej a marketing, je možné do nich zahrnout i 

náklady na prodejní tým a administrativu spojenou s prodejem a marketingem. 

7. Systém měření a kontroly 

 Zde je popsáno, jakým způsobem a v jakých intervalech budou vyhodnocovány 

výsledky plnění cílů marketingového plánu. Hodnocení by mělo probíhat minimálně 

kvartálně, je doporučeno však provádět jej měsíčně. V případě vyhodnocování 

marketingového plánu v měsíčních intervalech  je dobré rozpracovat roční prodejní i 

marketingové cíle do konkrétních cílů měsíčních. 

8. Přílohy 

 V přílohách je možné doplnit marketingový plán o výkazy, tabulky, výsledky  

marketingových výzkumů, organizační schémata a podobně. 

 Na závěr je nezbytné podrobit marketingový plán detailnímu zkoumání, zda jsou 

všechny jeho části zcela konzistentní – zda vytvářejí logický celek, zda jednotlivé 

aktivity na sebe navazují ve správném pořadí, zda jsou vynaložené marketingové 

náklady úměrné plánovaným výsledkům, zda jsou k dispozici veškeré zdroje pro 

realizaci aktivit. Stručněji řečeno, zda marketingový plán představuje náročný, ale 

reálný a životaschopný model rozvoje organizace pro nejbližší období. [45] 

 

 Solomon, Marshal a Stuart (2006) také předkládají vzor marketingového plánu, 

ten by podle těchto autorů měl obsahovat následující části: 

 - situační analýza 

  - vnitřní prostředí 

   - definice poslání firmy 

   - organizační struktura 

   - firemní kultura 
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   - produkty 

   - dosavadní objem prodeje 

   - trhy 

   - distribuční kanály 

  - vnější prostředí 

   - konkurence 

   - ekonomické prostředí 

   - demografické prostředí 

   - politické a právní prostředí 

   - společenské a kulturní prostředí  

  - SWOT analýza 

 - marketingové cíle 

 - marketingové strategie 

  - cílové trhy  

   - spotřebitelské trhy 

   - demografie 

   - psychografie 

   - mediální nároky 

   - firemní trhy 

  - pozice produktu 

  - produktové strategie 

  - strategie cenové tvorby 

  - propagační strategie (reklama, sponzorství,...) 

  - distribuční strategie 

  - strategie realizace marketingového plánu 

  - strategie monitorování a kontroly [38] 
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3.6.4 Vymezení struktury marketingového plánu pro aplikaci v 

ČASPV 

 Na základě výše zmíněných poznatků o tvorbě a struktuře marketingového plánu 

předkládám vlastní strukturu marketingového plánu, podle níž bude sestaven 

marketingový plán České asociace Sport pro všechny: 

 1) Představení ČASPV 

  V této části bude představena ČASPV a smysl její činnosti. Dále zde  

  bude popsán hlavní strategický směr, cíle této organizace a principy, na  

  jejichž základě funguje. 

 2) Situační analýza 

  - vnitřní prostředí 

   - organizační struktura 

   - členská základna 

   - financování (příjmy a výdaje)  

   - marketingový mix (produkt, cena, místo, propagace, lidé,  

    proces, prezentace) 

   - dotazníkové šetření (cílem bude získat data o tom, odkud  

    členové ČASPV získávají informace o této organizaci, zda 

    využívají webový portál ČASPV a jak ho hodnotí) 

  - vnější prostředí 

   -  STEP analýza 

   - konkurence 

  - SWOT analýza 

  Celý oddíl bude v podstatě analýzou současného stavu fungování celé  

  organizace a prostředí, v němž se nachází. 

 3) Marketingové cíle 

  V této kapitole budou vymezeny marketingové cíle ČASPV pro léta    

  2013 - 2015. 

 4) Marketingové strategie + akční programy 

  Tato část bude obsahovat konkrétní aktivity, které je třeba podniknout,  

  aby bylo dosaženo marketingových cílů. 

 5) Rozpočet 

 6) Systém kontroly 
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4. Metodologie 
 

4.1 Zkoumání dokumentů 
 

HENDL (2005) popisuje metodu zkoumání dokumentů následovně:  

 „Analýza dokumentů patří ke standardní aktivitě jak v kvalitativním, tak v 

kvantitativním výzkumu. Dokumenty – všechno napsané nebo prostě zaznamenané – 

mohou být podrobeny analýze z různých hledisek. V dokumentech se projevují osobní 

nebo skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, hodnoty a ideje.“ [17, s. 132]   

 Za dokumenty lze podle tohoto autora obecně považovat  veškeré stopy lidské 

existence, zejména však knihy, novinové články, záznamy projevů funkcionářů, deníky, 

plakáty, obrazy. Výhodou tohoto způsobu zkoumání je rozmanitost dokumentů a 

okolnost, že data nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení, jež vznikají při 

uskutečňování rozhovorů nebo pozorování, měření a testování. Subjektivita 

výzkumníka sice hraje roli při výběru dokumentů, nikoli ale v informacích, jež  jsou v 

nich obsaženy. Jedná se tedy  o nereaktivní způsob sběru dat. [17, s. 132]   

 V této diplomové práci je tato metoda využita při čerpání informací o ČASPV. 

Zdrojem jsou veškeré interní i veřejné písemné materiály této organizace. 

 

4.2 Neformální rozhovor 
 

  „Neformální rozhovor se spoléhá  na spontánní generování otázek v přirozeném 

průběhu interakce (např. během zúčastněného pozorování v terénu). Informátor si 

přitom ani nemusí uvědomit, že jde o explorační rozhovor.“ [17, s. 175]   

 Dále Hendl (2005) uvádí, že nashromážděná data se v různých rozhovorech liší. 

V mnoha případech je možno s jednou osobou provést několik rozhovorů. Otázky se 

pak mění a probíhající interview staví na těch předešlých.  

  Výhoda neformálního rozhovoru spočívá v tom, že zohledňuje individuální 

rozdíly a změny situace. Otázky mohou být přizpůsobeny konkrétní  osobě, aby se 
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dosáhlo hloubkové komunikace a využilo prostředí a situace a aby se posílila 

konkrétnost a bezprostřednost rozhovoru. 

  Slabou stránkou neformálního rozhovoru je to, že získání daného množství 

požadovaných informací je časově náročnější. Kvalita informací také velmi závisí na 

schopnosti tazatele. Dalším problémem může být srovnání dat z jednotlivých 

rozhovorů, protože jejich struktura je odlišná. Analýze získaných informací tak musí 

výzkumník věnovat hodně času, aby našel a utřídil to, co potřebuje. [17, s. 175]   

 Neformální rozhovory jsou v této práci použity jako další důležitý zdroj 

informací o fungování ČASPV a jejích aktivitách. Rozhovory budou vedeny s 

funkcionáři i dobrovolníky, zejména pak s generálním sekretářem ČASPV               

Mgr. Miroslavem Zítkem. 

 

4.3 Dotazníkové šetření 
 

 „Dotazníky jsou nejpoužívanějším nástrojem při sběru primárních dat. 

Představují formuláře s otázkami, na něž respondenti odpovídají, případně také 

obsahují varianty s jejich odpovědí.“ [25, s. 161]   

 Při přípravě dotazníku je třeba klást důraz na formulaci otázek, v jeho úvodu by 

neměly absentovat základní instrukce pro jeho vyplnění, dále by měly otázky vzbudit 

zájem respondenta a následovat za sebou v logickém sledu. [33]   

 Při sestavování dotazníku by tedy mělo být postupováno podle jednotlivých 

 kroků:  

  - vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

  - určení způsobu dotazování 

  - specifikace a výběr cílové skupiny 

  - konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace 

  - konstrukce celého dotazníku 

  - takzvaná pilotáž (předvýzkum) [33]   

Foret (2008) uvádí, že dotazník by měl vyhovovat třem hlavním požadavkům: 

 1) účelově technickým (dotazovaný musí co nejpřesněji odpovídat na to, co  

  tazatele zajímá) 
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 2) psychologickým (respondentovi se musí zdát úkol snadný, žádoucí, příjemný  

  a chtěný) 

 3) srozumitelnosti (respondent musí všemu porozumět, musí vědět, co se po něm 

  chce a jak má při vyplňování postupovat) [14]   

 Dotazování může být buď osobní, písemné, telefonické nebo elektronické.        

V této diplomové práci bude použito dotazování písemné a elektronické.  

 Písemné dotazování je vhodné při dotazovaní souborů, které jsou nějakým 

způsobem zainteresovány na odpovědi, nebo je téma dotazníku zajímá. Při tomto 

způsobu dotazování vyplňuje respondent dotazník bez cizí pomoci, proto jsou 

požadavky na dotazník velmi vysoké. Otázky musejí být formulovány co možná 

nejprecizněji, aby respondent pochopil, co je po něm v konkrétní otázce vlastně žádáno. 

[25, 33]   

 Elektronické dotazování může být buď na webové stránce nebo prostřednictvím 

e-mailu. Pro e-mailové dotazovaní platí podobné zásady jako pro dotazování písemné. 

 V této práci bude dotazník použit pro získání dat ke SWOT analýze (dotazování 

prostřednictvím e-mailu) a dále pak k získání informací o užívání webových stránek a 

získávání informací o ČASPV (písemné dotazování s osobní distribucí + elektronické 

dotazování na webové stránce ČASPV).  

 

4.4 SWOT analýza 
 

  „Analýza  SWOT by měla být co nejobjektivnější. Je důležitou součástí 

marketingového plánovacího procesu, která slouží k identifikaci současného stavu 

organizace a k vyhledávání rozvojových i represivních faktorů působících na efektivitu 

fungování organizace.“ [3, s. 169]   

 SWOT analýza je tedy komplexní hodnocení silných a slabých stránek 

organizace spolu s hodnocením příležitostí a hrozeb. Jednotlivá písmena znamenají: 

  S – silné stránky (strenghts); 

 W – slabé stránky (weaknesses); 

  O – příležitosti (opportunities); 

     T – hrozby (threats) 
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 Příležitosti a hrozby vycházejí z vnějšího prostředí, proto organizace musí 

bedlivě sledovat rozhodující síly tohoto makroprostředí (demografické, ekonomické, 

technologické, politické, legislativní, sociální a kulturní) a vývojové trendy. 

 Kotler (2001) popisuje marketingovou příležitost jako oblast zákaznických 

potřeb, jejichž uspokojováním může organizace profitovat. Tyto příležitosti mohou být 

dále klasifikovány z hlediska jejich přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu. [23]   

 Hrozba prostředí je dle Kotlera (2001) výzva vzniklá na základě nepříznivého 

vývojového trendu ve vnějším prostředí, která by mohla v případě absence účelných 

marketingových aktivit vést k ohrožení fungování organizace. Hrozby by měly být také 

ještě dále rozděleny, a to podle závažnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu. [23]   

 Kotler (2001) upozorňuje na fakt, že rozpoznání atraktivních příležitostí ještě 

nemusí vést k jejich využití. Z tohoto důvodu je třeba pravidelně vyhodnocovat silné a 

slabé stránky. Nejvýhodnější je podle něj vytvořit si jakýsi kontrolní seznam pro 

analýzu silných a slabých stránek. [23]  

 V této práci je pomocí SWOT analýzy rozebrána ČASPV jako celek.  

 

4.5 STEP analýza  
 

 STEP (PEST) analýza je jednoduchým, ale efektivním nástrojem k ohodnocení 

vlivu faktorů globálního prostředí na organizaci. Její název je tvořen počátečními 

písmeny slov Social (společenské), Technological (technologické), Economical 

(ekonomické) a Political (politické). Tato analýza je dle Tiché a Hrona (2002) založena 

na zodpovězení  tří otázek:  

 a) Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik?  

 b) Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?  

 c) Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? [40]   

 Tichá a Hron (2002) tvrdí, že okolí podniku je závislé zejména na těchto čtyřech 

vzájemně se ovlivňujících faktorech: 

a) Společenské faktory 

 To jsou faktory související se způsobem života lidí včetně jejich 

životních hodnot. Zahrnují prvky jako demografie, distribuce příjmů, 
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mobilita obyvatelstva, životní styl, úroveň vzdělání nebo přístup k práci a 

volnému času. 

b) Technologické faktory 

 Sem patří faktory související s vývojem výrobních prostředků, 

materiálů, procesů a know-how. Předmětem analýzy jsou například 

vládní výdaje na vědu a výzkum, nové objevy, vynálezy a patenty, 

transfer technologií a míra zastarávání výrobních prostředků. 

c) Ekonomické faktory 

 Tyto faktory souvisejí zejména s toky peněz, služeb, zboží, 

informací a energie. Tato oblast zahrnuje trend vývoje domácího hrubého 

produktu, životní cyklus podniku, nabídku peněz, úrokovou míru, inflaci, 

nezaměstnanost, dostupnost energií a náklady na ně a podobné.  

d) Politické faktory  

   Mezi politické faktory se řadí například stabilita vlády, regulace  

  zahraničního obchodu, daňová politika a monopolní legislativa. [40]   

 V diplomové práci je této analýzy využito k rozboru vlivu globálních faktorů na 

ČASPV. 
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5. Marketingový plán ČASPV - rozbor 

současného  stavu 
 

5.1 Představení  ČASPV, o.s. 
 

 ČASPV je neziskovou organizací, z právního hlediska občanským sdružením. 

Jedná se o organizaci s celorepublikovou působností se složitou organizační strukturou 

(viz kapitola 5.2.1), která zároveň plní funkci střešní organizace pro některé další 

sportovní svazy. ČASPV pod sebou sdružuje Český svaz tanečního sportu, Český svaz 

aerobiku, fitness a tance, Unii jógy, Českou asociaci přetláčení rukou a Českomoravský 

stepařský svaz. Z tohoto titulu je členem Všesportovního kolegia České republiky. Za 

zmínku stojí také členství v mezinárodní organizaci sdružující instituce podobného typu 

jako je ČASPV, která se nazývá  ISCA (International Sport and Culture Association) a z 

ní vyplývající kontakty a možnosti spolupráce s obdobnými organizacemi z jiných států. 

ČASPV je také řádným členem Evropského fóra psychomotoriky, dále spolupracuje s 

Mezinárodní gymnastickou federací (FIG), Evropskou gymnastickou unií (UEG) a 

Mezinárodní woodballovou federací (IWbF). 

 ČASPV má svůj původ v Československém svazu základní a rekreační tělesné 

výchovy (ČSZRTV) . Ten byl až do roku 1992 součástí Českého svazu tělesné výchovy 

(ČSTV). V tomto roce došlo k osamostatnění a zároveň přejmenování ČSZRTV na 

ASPV, později po rozdělení státu na ČASPV. [47]   

 Činnost ČASPV je zaměřena na přiblížení a zpřístupnění tělesné výchovy a 

sportu široké veřejnosti. Dominantně se tedy tato instituce zabývá rekreačním sportem a 

pohybovými aktivitami rekondičního charakteru s cílem účinně přispívat ke zdravému 

vývoji dětí a mládeže, k rozvoji zdravotně orientované zdatnosti dospělé populace a 

seniorů z řad svých členů i široké veřejnosti.  

 ČASPV se hlásí k odkazu dr. Miroslava Tyrše a jeho následovníků. Základem 

činnosti této organizace jsou odborné poznatky o zdravotních benefitech pohybových 

aktivit v primární, sekundární i terciární prevenci a z nich vyplývajících doporučení k 

pravidelnému zařazování těchto pohybových aktivit do denního režimu osob všech 

věkových kategorií. Z druhého úhlu pohledu je možno spatřit také vysoký společenský 

význam sportu pro všechny jako racionální alternativy proti drogové závislosti, 
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asociálnímu chování a dalším negativním jevům. V neposlední řadě je třeba zmínit i 

důležitost sociálního kontaktu při cvičení, zejména u seniorů. 

 Nabídka ČASPV zahrnuje pestrý výběr pohybových aktivit: všeobecnou 

gymnastiku, rekreační sporty, moderní hudebně - pohybové formy, zdravotní tělesnou 

výchovu, psychomotoriku, cvičení a pobyt v přírodě, cvičení předškolních dětí, cvičení 

rodičů s dětmi, taneční sport, step, jógu, tradiční čínská cvičení a přetláčení rukou. Do 

programu jsou zařazovány i experimentální pohybové aktivity jako například Kin–ball, 

Varpa, Kubb, Trikke, Aquaskipper, Woodball a další. Prostřednictvím těchto činností 

cvičitelé usilují o získání a udržení dobré kondice cvičenců a zároveň o odreagování od 

běžných starostí. 

 Kromě svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím hnutí 

„Česko se hýbe“, zaměřeného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy 

a duševní pohody v životě moderního člověka.   

 ČASPV své služby poskytuje většinou v pronajatých sportovních zařízeních, je 

však vlastníkem také několika objektů. Jedná se o Sportovní, školicí a klubové centrum 

v Praze, Dům sportu v Brně, Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně a Sportcentrum 

ČASPV v Žinkovech u Nepomuku.  

 ČASPV se také prezentuje na takzvaných veřejně přístupných akcích, dále 

veřejných tělovýchovných vystoupeních, přehlídkách pódiových skladeb a soutěžích v 

řadě sportovních aktivit (atletika, sportovní gymnastika, volejbal, halová kopaná, 

teamgym, woodball, bränball, soutěž mládeže v přírodě „medvědí stezkou“ a dalších). 

 Další významný okruh činností tvoří publikační, metodická a vzdělávací činnost 

určená nejen cvičitelům, trenérům a rozhodčím ČASPV, ale i zájemcům z jiných 

organizací. Tato činnost je zajišťována Akademií cvičitelů a instruktorů ČASPV. V roce 

2011 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditováno celkem 14 

vzdělávacích programů. 

 ČASPV měla k 31. 12. 2011 51 922 registrovaných členů. Ke stejnému datu 

měla tato organizace 20 stálých zaměstnanců (od 1.1. jich má pouze 10, 10  přešlo v 

pracovně - právním poměru pod VV KASPV), ostatní vedoucí pracovníci a cvičitelé 

pracují víceméně na dobrovolné bázi za minimální odměnu.  

 ČASPV také vydává svůj vlastní časopis s názvem Pohyb je život. Jedná se o 

čvrtletník, jenž je primárně určen pro cvičitele a organizátory sportu pro všechny. [47]   
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Vize, cíle a strategie ČASPV 

 Vize, cíle a strategie ČASPV jsou popsány v dokumentu s názvem Koncepce a 

strategie rozvoje ČASPV 2011 - 2015. 

 

Vize  

 ČASPV by měla být v roce 2015 podle tohoto materiálu občanským 

tělovýchovným sdružením s více-odvětvovým tělovýchovným programem činnosti bez 

jakýchkoliv omezení, pro cvičence od útlého mládí do pozdního stáří, preferující 

pravidelnou, organizovanou celoroční činnost, s působností na celém území ČR. I 

nadále by měla sdružovat na principu asociace další právní subjekty s vlastními 

nezávislými programy činnosti. Tělovýchovný proces v odborech a oddílech sportu pro 

všechny bude zajišťován převážně dobrovolnými kvalifikovanými cvičiteli jak ve 

vlastních, tak v pronajatých zařízeních. Řídící činnost v ústředí a na krajích bude 

zajišťována s minimálním počtem profesionálních zaměstnanců, hospodaření bude 

založeno na více-zdrojovém financování ze státního rozpočtu, výnosu loterijních 

činností, sponzoringu a vlastních zdrojů. ČASPV si bude nadále udržovat významnou 

pozici ve sportu pro všechny v ČR a svým programem bude ovlivňovat osobní zdraví 

svých členů a jejich zdravý životní styl, čili nejdůležitější atribut života člověka - pohyb 

-  bez něhož není možný jeho zdravý a pozitivní vývoj. [10]   

 

Hlavní strategický směr a cíl 

 ČASPV se v období 2011 - 2015 zaměří především na osvědčená i nově 

vznikající odvětví sportu pro všechny a další tělovýchovné a pohybové aktivity vhodné 

k organizovanému a pravidelnému provádění v pestrých organizačních formách, 

přístupných všem zájemcům bez dalších omezení a umožňující sdružování co 

největšího počtu lidí za účelem udržení a zlepšování tělesného a duševního zdraví, 

zdravého a plnohodnotného aktivního životního stylu v kolektivu lidí podle 

individuálního zájmu, výběru a podmínek z aktuální nabídky flexibilního programu 

ČASPV.  

 Hlavním, společným a jednotícím cílem je pozitivní ovlivňování tělesného a 

duševního vědomí členů a rozvoj jejich osobnosti v bio-psycho-sociální dimenzi 

odpovídající dosažené úrovni lidského poznání a z toho vyplývajících požadavků na 

život člověka ve 21. století. [10]   
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Principy 

 ČASPV se i nadále bude podle této koncepce řídit třemi základními principy, 

kterými jsou kvalita, dobrovolnost a inovace. 

 Koncepce a strategie rozvoje ČASPV 2011 - 2015 obsahuje velké množství 

dalších cílů a strategií ve všech možných činnostech této organizace, pro potřeby tohoto 

marketingového plánu je však důležité zmínit cíle a strategie v oblasti marketingu.  

 ČASPV si dává za úkol pro dané období řídit se koncepcí společenského 

marketingu, to znamená, že úkolem této organizace by mělo být zjišťovat potřeby, 

požadavky a zájmy cílových uživatelů, tedy stávajících i potenciálních členů a na 

základě zjištěných informací jim poskytovat žádoucí služby účinněji a efektivněji než 

konkurence, a sice způsobem, který zachovává nebo zvyšuje úroveň zdraví a kvality 

života těchto uživatelů a prospívá společnosti. Na základě koncepce společenského 

marketingu jsou vedoucí činovníci vyzýváni, aby při stanovení své marketingové 

politiky udržovali rovnováhu prosperity ČASPV, požadavku spokojenosti člena a zájmu 

společnosti.   

 V koncepci a strategii rozvoje ČASPV 2011 - 2015 jsou zmíněny tyto 

marketingové úkoly: 

 - v roce 2012 (rok oslav 20. výročí ČASPV a 150. výročí organizované   

  tělovýchovy v Česku) zařadit do všech akcí  informaci o roku oslav   

 - pravidelně odesílat na domácí výstavy sportovního zboží určeného pracovníka, 

  který zajistí písemné materiály a doporučí MR ČASPV k otestování  

  konkrétní výrobky  

 - konzultovat s výrobci a prodejci sportovního zboží (získávat katalogy ze 

  zahraničních výstav)  

 - spolupracovat s vydavateli sportovních katalogů a využít jejich nabídek a testů  

  pro potřeby ČASPV  

 - zvážit změnu názvu „oddělení metodiky a marketingu“ na „programové  

  oddělení“  

 - marketingem pověřit externího spolupracovníka/firmu  

 - jednat a následně zajistit sportovní oblečení pro „nejviditelnější“ členy ČASPV 

  (VV, MR, Komise MR, lektoři, sekretáři KASPV, sekretariát…)  
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Hlavními cíli v oblasti řízení marketingu by pak měli být: 

 1) zvládnuté marketingové chování a řízení na úrovni VV a MR ČASPV a jejich 

    komisí a na úrovni KASPV  

 2)  zvýšené povědomí veřejnosti o ČASPV 

 

Ke splnění těchto hlavních úkolů bude podle Koncepce a strategie rozvoje ČASPV 

2011 - 2015 nutné splnit také tyto úkoly: 

 a) zpracovat záměr na zlepšení vnitřních služeb pro členy a cvičitele  

 b) propracovat strategii pronikání programu ČASPV do širší odborné veřejnosti  

 c) vypracovat program účinné reklamy a propagace činnosti ČASPV  

 d) zpracovat a udržovat aktuální dokumentovaný přehled o stavu a vývoji  

  tělovýchovy, zejména sportu pro všechny (a sportu), v ČR i zahraničí  

  [10]    
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5.2 Situační analýza 
 

5.2.1 Vnitřní prostředí 

5.2.1.1 Organizační struktura 

Jak již bylo řečeno, ČASPV má díky své celorepublikové působnosti poměrně 

komplikovanou organizační strukturu. Řízení organizace probíhá na několika úrovních - 

celostátní, krajské, regionální (bývalé okresy) a na úrovni odborů (obce). Nutno 

podotknout, že všechny úrovně mají svou právní subjektivitu. 

Články řízení a jejich orgány      

1. Česká asociace Sport pro všechny, občanské sdružení:   

a) valná hromada ČASPV, o. s.      

b) výkonný výbor ČASPV, o. s.       

c) předsednictvo VV ČASPV, o. s.      

d) revizní komise ČASPV, o. s.       

e) metodická rada VV ČASPV, o. s.       

f)    odborné komise VV ČASPV, o. s. 

2. Krajská asociace Sport pro všechny        

a) valná hromada krajské asociace SPV        

b) výkonný výbor KASPV         

c) revizní komise KASPV         

d) metodická rada VV KASPV        

e) odborné komise VV KASPV   

3. Regionální centrum Sport pro všechny:       

a) valná hromada RCSPV       

b) rada RCSPV          

4. Odbor Sport pro všechny:           

a) členská schůze nebo valná hromada odboru SPV    

b) výkonný výbor odboru SPV [11]   
OMM ACI 
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 Z hlediska marketingové činnosti je nejdůležitější práce sekretariátu ČASPV, 

který je tvořen profesionálními zaměstnanci v plném pracovním poměru (viz schéma 2).   

Schéma 2 - Sekretariát ČASPV 

 
 
zdroj: vlastní zpracování 
 

5.2.1.2 Členská základna  

 Členská základna ČASPV je stále poměrně početná, nicméně za posledních 5 let 

se zmenšila téměř o čtyři pětiny, z 244 784 na pouhých 51 922 členů, což představuje 

velmi významný problém. Nejvýraznější úbytek členů byl zaznamenán mezi léty 2009 a 

2010, byl způsoben zavedením členských příspěvků. Nicméně to neznamená, že by 

cvičilo výrazně méně lidí, ale odbory je pouze nevykazují, tím pádem neplatí členské 

příspěvky a ČASPV tak uniká velké množství finančních prostředků. S poklesem 

řadových členů samozřejmě souvisí také pokles počtu cvičitelů i odborů SPV. Vše je 

zpracováno v tabulce 2. 

 Z hlediska věkového rozložení je možno konstatovat, že počet dětí a žáků je 

poměrně vysoký, následuje velký úbytek v kategorii dorostu a velmi nízký zájem o 

členství u mladých lidí ve věku 18 - 30 let. Další početnější skupiny tvoří lidé ve věku 

kolem 40 let a poté kolem 65 let. Vše je graficky znázorněno na grafech 1 a 2. [9]   

generální sekretář

vedoucí oddělení metodiky 
a marketingu

metodik

vedoucí ekonomického 
oddělení

hlavní účetní

vedoucí tělovýchovných zařízení

vedoucí Domu sportu 
Brno

správce objektu ČASPV 
Praha

asistentka gen. sekretáře, 
referentka pro mezinárodní 

styky
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Tabulka 1 - Celkový přehled počtu členů za rok 2011 

muži ženy dorostenci dorostenky žáci žákyně děti dospělí mládež celkem 

7438 21186 1691 2438 4964 8559 5646 28624 23298 51922 

zdroj: Výroční zpráva 2011  

Graf 1 - Věkové rozložení členské základny ČASPV 

 
zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy ČASPV 2011 

Graf 2 - Strom života ČASPV 

 
zdroj:  Výroční zpráva ČASPV 2011 

 

 

 

Členská základna - věkové rozložení

muži

ženy

dorostenci

dorostenky

žáci

žákyně

děti
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Tabulka 2 - Rozbor evidence členské základny za léta 2007 - 2011 

zdroj: Výroční zprávy 2007 - 2011 

 

5.2.1.3 Financování ČASPV 

Příjmy 

 Z níže uvedených informací (tabulka 3) vyplývá, že celkové příjmy se za 

posledních pět let neustále snižují (s výjimkou roku 2010). Zejména propad v roce 2011 

způsobený výpadkem podílu na výtěžku SAZKA a.s. je alarmující. Kdyby se měl 

opakovat i v následujících letech a nepodařilo se ho adekvátně nahradit, mohl by 

způsobit omezení činnosti ČASPV, v horším případě i její úplný kolaps. Negativně je 

nutno hodnotit i fakt, že se nepodařilo udržet výši státních dotací na úrovni roku 2010. 

Většina grantových programů je totiž podmíněna 30 % spoluúčastí příjemce a ČASPV 

žádné prostředky navíc nemá a tudíž na tyto granty dosáhnout nemůže.  Na druhé straně 

působí pozitivně, že se podařilo navýšit příjem z členských příspěvků a z vlastní 

činnosti. Zcela zde však absentuje příjem od partnerů či sponzorů. Aby byl více- 

zdrojový model fungování této organizace efektivnější, bude v budoucnu nutné pokusit 

se získat nějaké partnery, kteří svými finančními prostředky navýší příjem ČASPV.    

[5, 6, 7, 8, 9]   

 

 

 

 

 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Členů 244 784 241 985 227 249 58 387 51 922 

Cvičitelů 9 518 9 080 8 839 4 736 4 118 

Odborů SPV 1 788 1 701 1 739 867 855 



50 
 

Tabulka 3 - Struktura příjmů ČASPV za léta 2007 - 2011 

 

 

rok 

 

Podíl na 

výtěžku 

SAZKA 

a.s. 

 

Státní 

dotace 

ČASPV 

 

Tržby z 

vlastní 

činnosti 

 

Státní 

dotace SPS 

 

Členské 

příspěvky a 

registrační 

poplatky 

Ostatní 

příjmy: 

dary a 

dotace, 

úroky, 

prodej 

majetku 

 

celkové 

příjmy 

2007 45 313 732 11 272 700 8 866 667 0 2 224 650 1 524 723 69 202 472 

2008 25 311 650 25 809 850 7 743 175 3 936 400 2 194 590 712 714 65 708 379 

2009 9 768 460 25 267 756 10 835 321 3 261 900 2 455 610 756 169 52 345 216 

2010 13 302 070 24 745 418 10 219 950 1 210 200 4 608 390 234 897 54 320 925 

2011 0 9 043 800 13 246 615 1 393 800 5 158 822 30 000 28 873 037 

zdroj: výroční zprávy za léta 2007 - 2011 

Výdaje 

 Při porovnání příjmů a výdajů v roce 2011 bylo zjištěno, že ČASPV hospodařila 

se schodkem převyšujícím 11 milionů Kč, na rok 2012 je také plánován rozpočet 

výrazně deficitní, což do dalších let nevěstí nic dobrého a bude třeba tento významný 

problém řešit, v opačném případě totiž pravděpodobně dojde ke krachu této organizace. 

Na snižování rozpočtu nejvíce doplatily nižší organizační složky, které dostaly v roce 

2011 takřka o 19 milionů Kč méně než v roce 2007. Tento fakt může v budoucnu vést 

až k osamostatňování odborů a tím pádem k dalšímu úbytku příjmů z členských 

poplatků. Na druhou stranu mírně vzrostly náklady na vlastní činnost z důvodu inflace. 

[5, 6, 7, 8, 9]  

Tabulka 4 - Výdaje v letech 2007 a 2011 

 2007 2011 

Náklady na vlastní činnost 30 469 298 Kč 31 682 559 Kč 

Dotace poskytnuté nižším 

složkám 25 608 629 Kč 6 627 733 Kč 

Dotace poskytnuté sdruženým 

právním subjektům 6 939 055 Kč 1 713 807 Kč 

Celkem 63 016 982 Kč 40 024 099 Kč 

zdroj: výroční zprávy za léta 2007 a 2011 
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5.2.1.4 Marketingový mix 

Produkt 
  
 Produkt ČASPV tvoří služby. Nabídku služeb pro členy ČASPV je možno 

rozdělit do několika úrovní dle organizační struktury celé organizace.  

 Na nejvyšší úrovni jsou organizovány různé akce, soutěže a vystoupení, 

dominantní je však činnost vzdělávacího charakteru. ČASPV organizuje velké množství 

seminářů, školení a kurzů pro cvičitele, rozhodčí, ale i širokou veřejnost, které jsou 

určeny zájemcům nejen z řad  členské základny. Tyto akce jsou vždy vypsány předem 

na celý kalendářní rok a jejich detailní popis je vyvěšen na webových stránkách 

ČASPV.  

 V organizační struktuře ČASPV  je za účelem školení a vzdělávání  vytvořeno 

speciální zařízení - Akademie cvičitelů a instruktorů (ACI). Školící programy 

jednotlivých kurzů jsou pořádány pod garancí Metodické rady ČASPV ve spolupráci s 

komisí školení. Obsah jednotlivých kurzů je koncipován v souladu s nejnovějšími 

poznatky jednotlivých specializací a dle mezinárodních zásad bezpečnosti cvičení. 

Lektorský sbor je složen z odborníků s vysokými teoretickými vědomostmi a 

praktickými zkušenostmi. ČASPV disponuje akreditací Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy pro školení cvičitelů a instruktorů ve čtrnácti akreditovaných vzdělávacích 

programech. Patnáctý program (Instruktor kin-ballu) je právě ve fázi příprav. 

Absolventi těchto kurzů obdrží příslušné "Osvědčení o odborné způsobilosti", na jehož 

podkladě si mohou zažádat o živnostenské oprávnění nebo "Diplom", vše s celostátní 

platností. [44] 

 Odbornosti akreditované MŠMT  

  - Cvičitel všeobecné gymnastiky (VG) 

  - Cvičitel rekreačních sportů (RS) 

  - Cvičitel sportu pro všechny (SPV) 

  - Cvičitel moderních tanečních a pohybových forem (MTPF) 

  - Cvičitel zdravotní tělesné výchovy (Zdr.TV) 

  - Cvičitel psychomotoriky (PM) 

  - Cvičitel předškolních dětí a rodičů a dětí (PDDR) 

  - Cvičitel aerobiku 

  - Cvičitel cvičení a pobytu v přírodě (CPP) 

  - Cvičitel seniorů 
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  - Instruktor fitcentra 

  - Instruktor indoor - cyclingu 

  - Instruktor snowboardingu (DVPP) 

  - Instruktor inline bruslení (DVPP) 

 Další školící programy 

  - Cvičitel aquagymnastiky 

  - Hlavní vedoucí dětských táborů [44] 

 ČASPV také nabízí pro členy i veřejnost ubytování, stravování a pronájem 

sportovišť při svých nemovitých objektech.  

 Prvním z nich je Sportcentrum ČASPV Žinkovy u Plzně. Tento areál je vhodný 

pro pořádání školicích a sportovních akcí včetně sportovních soustředění v 

nejrůznějších druzích sportu po celý rok. Kapacita střediska, které se nachází v blízkosti 

velkého šedesáti-hektarového rybníka a disponuje rozsáhlým areálem budov a hřišť, je 

60 osob. Tento objekt je situován do lesnaté krajiny, jež je protkána sítí turistických cest 

vhodných pro pěší i cyklisty. Kompletní nabídka služeb je vypsána v příloze 1. [53] 

 Další nemovitostí je Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně. Jedná se o 

rekreační a sportovní středisko patřící svou polohou i vybavením mezi nejlepší na 

Třeboňsku. Veškeré ubytovací a stravovací objekty, včetně sportovišť jsou umístěny v 

pěkném, čistém a udržovaném přírodním prostředí. Středisko poskytuje celou řadu 

služeb pro trávení odpočinkové nebo aktivní dovolené. V areálu se nachází velké 

množství sportovišť, včetně sportovní haly, fitness, sauny a podobně. Z tohoto důvodu 

tento komplex poskytuje vhodné prostředí i podmínky pro pořádání různých 

společenských akcí jako jsou například sportovní pobyty, zájezdy, školní pobyty, 

firemní sportovní hry, oslavy jubileí, svatby a další. Kompletní nabídka služeb je opět 

vypsána v příloze 2. [54] 

 V Praze se nachází Sportovní, školící a klubové centrum ČASPV.  Tato budova 

slouží jednak vedení organizace (nachází se zde sekretariát ČASPV, sekretariát 

Pražského sdružení Sport pro všechny a sekretariát Českého svazu aerobiku), jednak 

také členům a cvičitelům ČASPV pro školení, srazy a semináře. V objektu SŠKC se 

nachází: 

 - zasedací místnost pro 12 osob, včetně kuchyňky a audiovizuální techniky 

 - malá učebna pro 20 osob, včetně audiovizuální techniky 

 - velká učebna pro 36 osob, včetně interaktivní tabule a audiovizuální techniky 
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 - víceúčelový sál (tělocvična), včetně šaten se sprchami a sociálním zařízením 

 - odpočinkové klubovny 

 - sportovně diagnostické centrum 

Celá nabídka je zkompletována v příloze 3. [47] 

 Posledním objektem ve vlastnictví ČASPV je Dům sportu Brno. Ten je vybaven  

pro pořádání tematických, sportovních a tělovýchovných akcí, rekondičních a 

kondičních cvičení. Školení a přednášek se může zúčastnit až 36 osob. K dispozici je 

malá tělocvična, posilovna, klubovna přímo ve středisku a velká tělocvična v sousední 

škole. Detailní nabídka je sepsána v příloze 4. [51] 

 Na krajské úrovni jsou služby poskytovány pro členy i nečleny ČASPV ve všech 

čtrnácti KASPV. V této rovině jsou pořádány různé turnaje, soutěže a vystoupení pro 

všechny věkové kategorie. Některé KASPV pořádají také semináře a školení cvičitelů 

nejnižší třídy. Rozmanitost a množství nabízených akcí se liší kraj od kraje. 

 Na okresní úrovni fungují RCSPV, která sdružují jednotlivé odbory. I RCSPV 

čas od času pořádají nějaký turnaj, soutěž, či seminář, ale jedná se spíše o ojedinělé 

akce.  

 Nejdůležitějším článkem celé ČASPV jsou odbory, které působí v jednotlivých 

obcích. V rámci nich je poskytováno největší množství služeb. Právě na této úrovni se 

uskutečňují cvičební hodiny, tréninky různých sportů a další aktivity pro všechny 

věkové kategorie členské základny. Je třeba podotknout, že veškeré tyto služby jsou 

čistě v režii jednotlivých odborů, nabídka se tedy v různých místech výrazně liší. 

Jelikož ČASPV aktivitu svých odborů nijak nemonitoruje, má velmi malý přehled o 

jejich činnostech a ve většině případů netuší, jaké služby a v jaké kvalitě jsou v tom 

kterém odboru vlastně poskytovány. Celkový počet odborů neustále klesá, ať už z 

důvodu rozpadu nebo osamostatnění, k 31.12.2011 jich bylo evidováno 855 (oproti 

1736 v roce 2009). 

 Každý, kdo zaplatí členské příspěvky, může využívat určitých výhod, mezi které 

patří úrazové pojištění při aktivitách organizovaných ČASPV či jejích sdružených 

subjektů u pojišťovny Generali, ČASPV platí za své sdružené právní subjekty poplatky 

OSA a INTERGRAM. Členové ČASPV mají také výrazné slevy na některé vzdělávací 

akce (semináře, kurzy, školení). 
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Cena 
 Každý člen ČASPV je povinen platit členské příspěvky ve výši 100 Kč u 

dospělých a 50 Kč u dětí a mládeže do 18 let včetně. Tyto peníze vybírají jednotlivé 

odbory a zasílají je na centrálu ČASPV. Zároveň jednotlivé odbory vybírají poplatky za 

využívané služby (cvičení). Výše i způsob výběru těchto poplatků si určuje vedení 

odborů. Některé odbory preferují platby za každou odcvičenou hodinu, jiné paušální 

platbu za celý rok, případně za pololetí. Nicméně nutno podotknout, že poplatky za 

využívané služby rozhodně nedosahují tržních cen běžných u komerčně fungujících 

fitness center.  

 Ceny vzdělávacích akcí se liší v závislosti na jejich charakteru a rozsahu. U 

seminářů a školení pořádaných nekomerční částí ACI mají členové ČASPV oproti 

ostatním zájemcům mírné cenové zvýhodnění (obvykle to bývá sleva 100 Kč), na 

akcích pořádaných v rámci komerční sekce ACI nemají členové ČASPV slevu žádnou.  

 Ceny za služby tělovýchovných zařízení jsou již kompletně tržní a jsou uvedeny 

v přílohách 1 - 4. 

Místo (distribuce) 

 Drtivá většina služeb je poskytována v pronajatých prostorech. Cvičební hodiny 

jsou organizovány zejména ve školních tělocvičnách, proto je jejich dostupnost velmi 

dobrá, jsou  totiž dobře napojeny na dopravní infrastrukturu a ani s parkováním nebývá 

problém. Semináře, kurzy a školení probíhají buď v pronajatých prostorech (na úrovni 

RCSPV a KASPV to jsou opět hlavně školní učebny), nebo ve vlastních prostorech v 

některé z nemovitostí vlastněné ČASPV. Nejvíce vytížené je v tomto směru Sportovní, 

školící a klubové centrum ČASPV v Praze, které se nachází na adrese Ohradské náměstí 

1628/7, Praha 5 - Stodůlky. Přímo u budovy je možnost parkování. V případě cestování  

městskou hromadnou dopravou je nejvýhodnější využít autobusu číslo 235 (ze stanice 

metra B Nové Butovice) a vystoupit na zastávce Ohradské náměstí. Odtud už to je ke 

SŠKC pouhé 2 minuty chůze.   

Propagace 

Do komunikačního mixu ČASPV patří: 

 - webové stránky www.caspv.cz  

 - webové stránky www.sportcentrumzinkovy.cz, www.doubi.treb.cz a   

   www.dumsportu.php5.cz 
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 - časopis Pohyb je život 

 - veřejně přístupné akce (VPA) 

 - projekt "Česko se hýbe" 

 - osvětové semináře 

 - public relations 

 - jeden služební automobil ČASPV v barvách této organizace, s vyobrazeným  

  logem a s odkazem na webové stránky (do konce roku 2012 bude ale  

  vyřazen) 

- webové stránky www.caspv.cz  

 V dnešní době je zvykem téměř veškeré informace vyhledávat prostřednictvím 

internetu, proto jsou webové stránky nyní bezpochyby nejdůležitějším komunikačním 

nástrojem, který by měl prezentovat poskytované služby jak současným, tak i 

potenciálním členům. Stávající členové by se měli rádi na web ČASPV vracet, návštěva 

by pro ně měla vždy znamenat obohacení, možná i pobavení. Z tohoto důvodu byl na 

toto téma proveden výzkum, který si kladl za cíl zjistit, jakým způsobem získávají 

řadoví členové i cvičitelé informace o ČASPV, jak využívají a jak hodnotí současný 

web této organizace. Vše je zpracováno v kapitole 5.2.1.5.    

- webové stránky www.sportcentrumzinkovy.cz, www.doubi.treb.cz a 

www.dumsportu.php5.cz 

 Toto jsou webové stránky sportovních zařízení v majetku ČASPV. Kvalita jejich 

zpracování je velmi slabá jak z hlediska grafického, tak i z obsahového. Alespoň nějaké 

informace navíc zájemci mohou najít pouze na webu Sportcentra Doubí u Třeboně, na 

ostatních webech nejsou data téměř žádná a dostupné informace jsou zastaralé (i 

několik let). Ani na jedněch stránkách není žádný odkaz na web ČASPV či nějaké 

informace o činnosti organizace, rezervační systém samozřejmě také chybí. Celkově je 

možno vyslovit domněnku, že návštěva těchto stránek zájemce spíše odradí, než aby ho 

přesvědčila k využití služeb některého ze zařízení.   

- časopis Pohyb je život  

 Tento časopis vychází již šestnáctým rokem, je vydáván čtyřikrát ročně (1. 

března, 1. června, 1. září a 1. prosince). Čtvrtletník přináší pro čtenáře důležité 

informace o aktivitách ČASPV, obsahuje zprávy o uskutečněných akcích, novinky z 

krajů, dále je v rubrice Sportujte a cvičte s námi uveden příklad cvičební jednotky či 

tréninku pohybových nebo herních dovedností. V časopise jsou také zveřejňovány různé 
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rozhovory, články o zdravé výživě a zdravém životním stylu, nezapomíná ani na jubilea 

významných členů ČASPV. Každý výtisk obsahuje Metodickou přílohu zaměřenou na 

konkrétní sport, určitý druh cvičení  a tak podobně.  

 Pohyb je život je vydáván s celkovým nákladem 2050 výtisků, bezplatně jsou 

dodávány předsedům KASPV a RCSPV, členům VV, RK, sekretariátu a metodické 

rady ČASPV, dva kusy do každého odboru, do ČOS a ČSTV, povinné výtisky putují do 

knihoven a na vysoké školy. Existuje také možnost si časopis jednorázově objednat 

(cena 50 Kč / výtisk) nebo si zaplatit roční předplatné (200 Kč). 

 Celkově je toto médium na poměrně dobré grafické i obsahové úrovni. 

Nedostatek spatřuji v jeho výrazné orientaci pouze na členy ČASPV, některé jeho části 

by totiž byly určitě zajímavé i pro širší veřejnost. Nicméně i přes to by mohl být 

mnohem lépe využit zejména pro komunikaci a nabídku směrem k potenciálním 

partnerům.   

- veřejně přístupné akce (VPA)  

 Tyto akce jsou pořádány KASPV, RCSPV a odbory a jsou přístupné pro 

všechny zájemce z řad členů i nečlenů ČASPV. Jedná se o sportovní turnaje, různé 

soutěže, pochody nebo odpoledne pro děti či dospělé zaměřené na hry, zábavu a cvičení 

a tak podobně. V roce 2011 se uskutečnilo celkem 211 těchto akcí na úrovni odborů, 91 

na úrovni RCSPV a 29 na úrovni KASPV. V pořádání byly nejpilnější subjekty 

působící v Jihomoravském kraji (46 akcí), naopak nejméně akcí se uskutečnilo v 

Karlovarském kraji (5).  

- projekt "Česko se hýbe" 

 ČASPV je jedním z podporovatelů tohoto projektu, o jehož vznik se zasloužil 

Český svaz aerobiku. V rámci této kampaně je pořádáno velké množství akcí, které jsou 

v dostatečné míře mediálně prezentovány a na nichž se zviditelňuje i ČASPV. 

-  osvětové semináře  

 Jedná se o semináře vysvětlující význam pohybových aktivit pro život každého 

jedince. Tyto semináře jsou většinou cíleny na seniory.  

- public relations 

 Články v novinách celostátního významu se téměř nevyskytují. ČASPV měla u 

společnosti Newton Information Technology s.r.o. zaplacený monitoring médií mezi 

léty 2006 - 2011, který ovšem nevykazoval větší výskyt článků o ČASPV. 
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 V roce 2012 se uskuteční celkem tři semináře na půdě Senátu a Poslanecké 

sněmovny ČR. Semináře mají názvy "Státní podpora sportu - dobré příklady ze 

zahraničí", "Evropský rok zdravého stárnutí - aktivní životní styl seniorů" a "Pohyb, 

zdraví a sport v 21. století" 

- jeden služební automobil ČASPV v barvách této organizace, s vyobrazeným logem a s 

odkazem na webové stránky (do konce roku 2012 bude ale vyřazen) 

 Nástroje využívané pro interní komunikaci ČASPV jsou uvedeny v příloze 5. 

 Ke komunikačnímu mixu je nutno dodat, že je v současné době velmi chudý. 

Tato situace je dána minimálním rozpočtem na tyto činnosti. Rozpočet pokrývá pouze 

náklady na hlavičkové papíry a rozesílání oficiálních dopisů, dále pak na ocenění 

zasloužilých členů (medaile). Nastalá situace ovšem vede ještě k menšímu povědomí o 

této organizaci. 

 Propagace na nižších organizačních úrovních probíhá čistě v režii KASPV, 

RCSPV a odborů a tudíž je odlišná subjekt od subjektu. Celkově je však možno říci, že 

komunikační mix některých odborů je na vyšší úrovni, než komunikační mix střešní 

ČASPV. Odbory mají například vlastní webové stránky s atraktivnějším obsahem, 

spolupracují s regionálními médii a do své propagace celkově investují mnohem větší 

poměrnou část svých rozpočtů.  

 

Lidé 

 Díky propracovanému systému vzdělávání jsou služby poskytovány kvalitně 

vyškolenými cvičiteli. Celkem ČASPV k 31.12.2011 eviduje 4960 kvalifikací. Z toho 

121 lidí disponuje 1. třídou (nejvyšší kvalifikace), 604 má 2. třídu, 3403 3. třídu a 832 

4. třídu.  Z těchto počtů je fyzicky aktivních 4118 cvičitelů. Samozřejmě je i zde nutno 

podotknout, že různé odbory disponují i rozdílně vzdělanými cvičiteli. [9] 

 Lektoři školící při ACI jsou zkušení, převážně vysokoškolsky vzdělaní 

odborníci, kteří mají přístup k nejnovějším informacím v příslušné specializaci.  

 

Proces 

 Na nejnižší organizační úrovni se jedná primárně o kolektivní cvičení, které je 

čistě v režii daného odboru, respektive cvičitele vedoucího konkrétní hodinu.  

 U tohoto bodu je důležité zmínit fakt, že ČASPV v roce 2009 zavedla Systém 

managementu kvality. Ten vychází z evropského projektu PATHE (Physical Activity 
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Towards a Healthier Europe). Jedná se o ohodnocení kvality práce v odboru. Pokud se 

podaří odboru, který se do tohoto projektu dobrovolně přihlásí, splnit všechna kritéria, 

je mu udělen "Certifikát kvality". Kvalita je chápána jako vůdčí princip uplatňovaný ve 

všech vstupech, procesech, činnostech a výsledcích (výstupech) na všech stupních 

řízení ČASPV, ve všech odborech SPV, u všech členů. K Systému managementu 

kvality je vytvořeno několik velice propracovaných směrnic. Hodnotí se předpoklady 

(vedení odboru SPV, řízení služby, koncepce a strategie, zdroje a procesy) a výstupy 

(spokojenost členů, spokojenost činovníků, výsledky činnosti a vliv na společnost), to 

vše velice důkladně.  Zájem získat toto prestižní ocenění z řad odborů je ovšem 

minimální, doposud se do projektu přihlásilo sedm odborů, ale na "Certifikát kvality" se 

podařilo dosáhnout pouze čtyřem. [36, 37] 

 Proces u služeb vzdělávacího charakteru je jasně dán učebními osnovami 

zpracovanými k dané kvalifikaci. 

 

Prezentace 

 Jak již bylo řečeno, služby jsou na úrovni odborů poskytovány většinou v 

pronajatých školních tělocvičnách, které jsou různě staré, různě velké, vybavené i čisté. 

Tyto prostory rozhodně nemohou svým vzhledem ani vybavením konkurovat 

komerčním zařízením, nicméně svůj účel plní naprosto dostatečně.  

 Vzdělávací služby jsou poskytovány většinou také v pronajatých školních 

prostorách (ACI sídlí v budově ZŠ Hostýnská v Praze 10 - Malešicích) nebo v 

objektech v majetku ČASPV.    

 Nejmodernějším zařízením ve vlastnictví ČASPV je Sportovní, školící a klubové 

centrum v Praze, které je zároveň i centrálou celé organizace, bylo otevřeno v roce 

2006. Interiér i exteriér celé budovy působí velice příjemným dojmem, vše je čisté a 

upravené. Ostatní zařízení ČASPV sice nejsou na tak vysoké úrovni, ale jejich součásti 

jsou pravidelně rekonstruovány a modernizovány, aby splňovaly požadavky svých 

návštěvníků. 

 Informace a fotogalerii je možno nalézt na webových stránkách ČASPV, ACI 

(zde se ve fotogalerii ovšem žádné fotografie nenacházejí), Domu sportu v Brně, 

Sportcentra  ČASPV Žinkovy u Plzně a Sportcentra ČASPV Doubí u Třeboně. Ke 

zmíněným webům je nutno podotknout, že jsou víceméně nevyhovující (s výjimkou 
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webu Sportcentra v Doubí) a nesplňují požadavky kladené na moderní webové stránky, 

které mají za cíl dotvářet pozitivní image organizace. 

 

5.2.1.5 Dotazníkové šetření a jeho výsledky 

 Výzkumný problém byl definován takto: Využívají členové ČASPV webových 

stránek této organizace? Pokud ne, tak odkud čerpají informace o činnostech ČASPV a 

jeho nižších organizačních složek? Konkrétními cíli bylo zjistit jak často webu 

využívají, zda jsou spokojeni s jeho obsahem a zda by byli pro zřízení účtu ČASPV na 

některé ze sociálních sítí. 

 Přínos výzkumu je pro marketingové plánování. Zdroje dat jsou primární. 

Kvantitativní výzkum probíhal na třech úrovních pomocí dotazníku uvedeného v příloze 

číslo 7. 

1. úroveň 

  První část odpovědí byla získána přímo z portálu ČASPV, kde byla v sekci 

"aktuality" nabídnuta k vyplnění verze dotazníku, která obsahovala pouze otázky 

zaměřené přímo na jeho uživatele. Výzkum zde probíhal od 15.3. do 29.3. a celkem se 

podařilo získat 27 vyplněných dotazníků.  

2. úroveň 

 Druhá část dotazníků byla určena pro funkcionáře ČASPV, KASPV a RCSPV. 

Distribuce probíhala na VH KASPV a pomocí e-mailových adres z databáze Mgr. 

Miroslava Zítka. Touto cestou bylo získáno celkem 51 dotazníků. 

3. úroveň 

 Data z třetí části dotazníků byla sbírána přímo v odborech při cvičebních 

hodinách od uživatelů služeb ČASPV a cvičitelů. Navštíveny byly různé druhy cvičení 

v odborech v Praze, Plzni, Chomutově, Kroměříži, Týnci nad Sázavou, Kamenici a 

Čerčanech. Celkem bylo tímto způsobem získáno 187 vyplněných dotazníků.    

 V této kapitole jsou analyzovány výsledky celého dotazníkového šetření. 

Nejprve jsou uvedeny výsledky získané z dotazníku umístěného na webovém portálu 

ČASPV, následují výsledky získané od funkcionářů a nakonec výsledky z odborů. Tato 

část obsahuje pouze procentuální vyjádření výsledků. V interpretaci chybí případné 

návrhy na změnu, těm bude věnován prostor až v syntetické části. 

 



60 
 

Výsledky z webu 

 Jak již bylo zmíněno, touto cestou se podařilo získat 27 vyplněných dotazníků, 

což je vzhledem k návštěvnosti webu (přes 400 přístupů za den) poměrně velmi malé 

množství, které značně zaostalo za očekáváním. Tento dotazník pochopitelně 

neobsahoval otázky 1 a 2.   

 Průměrný věk těchto respondentů byl 47,9 let. Nejmladšímu bylo 20 let, 

nejstaršímu 69 let. Rozdělení dle pohlaví bylo následující. 

Graf 3 - Rozložení respondentů z webu dle pohlaví 

 
zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 3 - Kolikrát jste během posledních 3 měsíců navštívili webové stránky 

ČASPV? 

Graf 4 - Četnost návštěv webu ČASPV 

 
zdroj: vlastní zpracování 
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 Ze získaných odpovědí lze usuzovat, že portál ČASPV pravidelně navštěvují 

stále stejní lidé, s největší pravděpodobností se jedná o funkcionáře či cvičitele, kteří 

vyhledávají termíny akcí, výsledky závodů a podobné věci. Rozložení četností dle věku 

a dle pohlaví zde neuvádím, protože není potřebné. 

 

Otázka 4 - Jak jste byli spokojeni s návštěvou webových stránek ČASPV? 

 Ze získaných odpovědí  u této otázky vyplývá, že respondenti jsou s návštěvou 

webu ČASPV celkově spíše spokojeni, nicméně se zde vyskytuje velmi výrazný rozdíl 

mezi odpověďmi u lidí do 45 let a lidmi staršími. Mladí jsou směrem k návštěvě těchto 

webových stránek mnohem kritičtější. Mezi muži a ženami je také velký rozdíl. Muži 

totiž byli s návštěvou webu mnohem méně spokojeni než ženy. U této otázky měli 

respondenti také možnost napsat, s čím konkrétně nebyli spokojeni. Jako důvod 

nespokojenosti byla uváděna nejčastěji nepřehlednost stránek, dlouhá cesta k hledaným 

informacím, dále pak následovaly stížnosti na design stránek, nedostatek informací, 

nefunkčnost, neatraktivní obsah, neaktuálnost informací, nemožnost dohledat texty 

uvedené v sekci "aktuality" po uplynutí nastavené časové lhůty (14 dní) a na to, že se 

zde neřeší věci, které by se zde řešit měly. 

Graf 5 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV 

Graf 6 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV (18 - 45 let) 

Graf 7 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV (46 - 69 let)  

Graf 8 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV (muži) 

Graf 9 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV (ženy)
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zdroj: vlastní zpracování 

  

Otázka 5 a - Jak jste byli spokojeni se vzhledem a grafickým pojetím webových 

stránek ČASPV? 

 I u této otázky jsou odpovědi velice rozdílné. Zatímco mladší lidé (do 45 let) s 

designem a grafickým pojetím portálu moc spokojeni nejsou, starší lidé (46 - 69 let) 

jsou naopak buď spíše, nebo velmi spokojeni, jiné možnosti u nich nebyly vůbec 

zaznamenány. Muži mají k tomuto kritériu opět daleko více výhrad než ženy. 

Graf 10 - Spokojenost se vzhledem a grafickým pojetím webu ČASPV  

Graf 11 - Spokojenost se vzhledem a grafickým pojetím webu ČASPV (18 - 45 let) 

Graf 12 - Spokojenost se vzhledem a grafickým pojetím webu ČASPV (46 - 69 let) 

Graf 13 - Spokojenost se vzhledem a grafickým pojetím webu ČASPV (muži) 

Graf 14 - Spokojenost se vzhledem a grafickým pojetím webu ČASPV (ženy) 
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zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka 5 b - Jak jste byli spokojeni s orientací na webových stránkách ČASPV? 

Graf 15 - Spokojenost s orientací na webu ČASPV  

Graf 16 - Spokojenost s orientací na webu ČASPV (18 - 45 let) 

Graf 17 - Spokojenost s orientací na webu ČASPV (46 - 69 let) 

Graf 18 - Spokojenost s orientací na webu ČASPV (muži) 

Graf 19 - Spokojenost s orientací webu ČASPV (ženy) 
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zdroj: vlastní zpracování 

 

 U této otázky by se logicky nabízel předpoklad, že problémy s orientací na webu 

budou mít zejména starší, ne až tak technicky zdatní lidé a některé ženy. Průzkum 

ovšem tuto domněnku vyvrátil. Starší lidé se na webu ČASPV orientují poměrně dobře 

(alespoň to uvádějí), zatímco mladší osoby mají s orientací na portálu ČASPV obtíže 

mnohem větší. Mezi muži a ženami tak výrazný rozdíl sice není, ale celkově je možno 

tvrdit, že ženy se orientují lépe. 
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Otázka 5 c - Jak jste byli spokojeni s množstvím uvedených informací na 

webových stránkách ČASPV? 

Graf 20 - Spokojenost s množstvím informací na webu ČASPV  

Graf 21 - Spokojenost s množstvím informací na webu ČASPV (18 - 45 let) 

Graf 22 - Spokojenost s množstvím informací na webu ČASPV (46 - 69 let) 

Graf 23 - Spokojenost s množstvím informací na webu ČASPV (muži) 

Graf 24 - Spokojenost s množstvím informací webu ČASPV (ženy) 

 

  

  
zdroj: vlastní zpracování 
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 Ze získaných dat vyplývá, že respondenti na webu ČASPV očekávají větší 

množství informací, zejména u mladších osob je toto očekávání výrazné. Rozdíly mezi 

muži a ženami jsou tentokrát téměř zanedbatelné.  

 

Otázka 6 - Uvítali byste zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích? 

 Dvě pětiny uživatelů webu ČASPV by uvítali, kdyby ČASPV zřídila svůj účet 

na některé ze sociálních sítí. Není překvapením, že pro jsou zejména mladší lidé, 

protože v současné době využívá sociálních sítí téměř každý mladší člověk, bez rozdílu 

pohlaví. To na tuto otázku nemá téměř žádný vliv. 

Graf 25 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích  

Graf 26 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích (18 - 45 let) 

Graf 27 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích (46 - 69 let) 

Graf 28 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích (muži) 

Graf 29 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích (ženy) 
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zdroj: vlastní zpracování 
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Výsledky od funkcionářů 

 Jak již bylo výše zmíněno, od funkcionářů se podařilo získat 51 vyplněných 

dotazníků. Panoval předpoklad, že většina funkcionářů bude webového portálu hojně 

využívat a bude tak moci dostatečně posoudit jeho kvalitu a funkčnost. 

 Průměrný věk respondentů z řad funkcionářů dosahoval 56,94 let, přičemž 

průměrný věk respondentů, kteří již navštívili web ČASPV byl 56,9 let, těm, kteří web 

nenavštívili bylo v průměru 65,3 let. Dotazník pro funkcionáře je oproti webovému 

dotazníku obohacen o některé další otázky. 

Graf 30 - Rozložení respondentů z řad funkcionářů dle pohlaví 

 
zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka 3 - Navštívili jste někdy webové stránky ČASPV? 

Graf 31 - Využívají web ČASPV 

 
zdroj: vlastní zpracování 
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 Funkcionáři ČASPV pro svou práci musí pravidelně sledovat portál ČASPV, 

proto je zajímavé, že celá pětina z nich web nevyužívá. 

 

Otázka 2 (určena pro ty, kteří nevyužívají webu) - Odkud máte informace o 

službách poskytovaných ČASPV, KASPV, RCSPV a odbory? 

Graf 32 - Zdroje informací o ČASPV, KASPV, RCSPV, odborech 

 
zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka 3 - Kolikrát jste během posledních 3 měsíců navštívili webové stránky 

ČASPV?  

Graf 33 - Četnost návštěv webu - funkcionáři 

 
  zdroj: vlastní zpracování 

 K tomuto lze konstatovat, že většina funkcionářů pravidelně navštěvuje webové 

stránky ČASPV. U této otázky není třeba uvádět rozdělení dle věku a pohlaví. 
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Otázka 4 - Jak jste byli spokojeni s návštěvou webových stránek ČASPV? 

Graf 34 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV - funkcionáři 

Graf 35 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV - funkcionáři (18 - 45 let) 

Graf 36 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV - funkcionáři (46 - 69 let)  

Graf 37 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV - funkcionáři (muži) 

Graf 38 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV - funkcionáři (ženy) 

 

  

  
zdroj: vlastní zpracování  

 Je možno tvrdit, že funkcionáři byli v převážné většině případů s návštěvou 

webu víceméně spokojeni. Méně spokojení byli muži a mladší funkcionáři. 
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Otázka 5 a - Jak jste byli spokojeni se vzhledem a grafickým pojetím webových 

stránek ČASPV? 

Graf 39 - Spokojenost se vzhledem a grafickým pojetím webu ČASPV - funkcionáři  

  
zdroj: vlastní zpracování  

 Funkcionáři jsou spokojeni i s grafickým pojetím webu. Tento fakt je dán 

nejspíše tím, že nemají vysoké požadavky na grafiku a vzhled a jde jim spíše o získání 

základních informací potřebných pro jejich práci. Rozdělení  dle věku a pohlaví není 

nutno provádět, jelikož zde panují pouze zanedbatelné rozdíly v odpovědích.  

 

Otázka 5 b - Jak jste byli spokojeni s orientací na webových stránkách ČASPV? 

Graf 40 - Spokojenost s orientací na webu ČASPV - funkcionáři 

 
zdroj: vlastní zpracování 

 Lehké problémy s orientací má více než třetina respondentů. Pohlaví ani věk 

nemá dle získaných výsledků na orientaci téměř žádný vliv. 
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Otázka 5 c - Jak jste byli spokojeni s množstvím uvedených informací na 

webových stránkách ČASPV? 

Graf 41 - Spokojenost s množstvím uvedených informací na webu ČASPV - 

funkcionáři 

 
zdroj: vlastní zpracování 

 Funkcionáři jsou s množstvím uvedených informací spokojeni, výhrady má 

pouze čtvrtina respondentů. Rozložení dle věku a pohlaví opět není nutné uvádět. 

 

Otázka 6 - Uvítali byste zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích? 

 Z uvedených grafů vyplývá, že pro zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích je 

pouhá čtvrtina respondentů. Důležitost prezentace na sociálních sítích si uvědomují 

hlavně mladí lidé, ještě více pak muži. Nejvíce proti zřízení účtu ČASPV na sociálních 

sítích jsou respondenti, kteří nevyužívají ani webových stránek.  

Graf 42 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích - funkcionáři  

Graf 43 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích - funkcionáři          

(uživatelé webu) 

Graf 44 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích - funkcionáři       

(neuživatelé webu) 

Graf 45 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích - funkcionáři (18 - 45 let) 

Graf 46 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích - funkcionáři (46 - 69 let) 

Graf 47 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích - funkcionáři (muži) 

Graf 48 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích - funkcionáři (ženy)  
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zdroj: vlastní zpracování 
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Výsledky z odborů 

 Ze zmíněných sedmi  odborů se podařilo získat 187 vyplněných dotazníků. 

Průměrný věk respondentů byl 50,21 let a jednalo se převážně o ženy (91,5 %). Z 

tohoto důvodu zde nebude rozebíráno rozdělení dle pohlaví, ale důraz bude kladen na 

rozdělení dle věku. 

 

Otázka 1 - Navštívili jste někdy webové stránky ČASPV? 

Graf 49 - Návštěvníci webu - odbory  

   
 zdroj: vlastní zpracování 

 U této otázky bylo předpokládáno, že většina řadových členů webu nevyužívá, 

protože se na něm nevyskytují pro ně užitečné informace. Tento předpoklad byl 

naplněn. Ti, co odpověděli, že web využívají, byli většinou buď cvičitelé, nebo členové 

vyhledávající výsledky závodů (hlavně gymnastika). Za zmínění stojí také průměrný 

věk respondentů, kteří webu využívají - 43,1 let. Průměrný věk těch, co webu 

nevyužívají pak dosáhl 52,35 let. 
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Otázka 2 (určena pro ty, kteří nevyužívají webu)  - Odkud máte informace o 

službách poskytovaných ČASPV, KASPV, RCSPV, odbory? 

 

Graf 50 - Zdroje informací o ČASPV, KASPV, RCSPV, odborech - odbory 

Graf 51 - Zdroje informací o ČASPV, KASPV, RCSPV, odborech - odbory (15 - 45 let) 

Graf 52 - Zdroje informací o ČASPV, KASPV, RCSPV, odborech - odbory (46 - 83 let) 

 

 

  
zdroj: vlastní zpracování 

 O velmi slabé marketingové aktivitě všech složek ČASPV svědčí, že 

nejvýznamnějším zdrojem informací o této organizaci bylo ústní podání. Za zmínku 

stojí také fakt, že starší lidé více využívají písemných zdrojů informací (zejména více 

sledují vývěsky umístěné v některých tělocvičnách). Většina respondentů se dotazovala 

na organizační strukturu ČASPV, neznala, co znamenají zkratky KASPV a RCSPV, 

někteří (a nebylo jich málo) dokonce ani nevěděli, že cvičení probíhá pod hlavičkou 

odboru ČASPV.   
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Otázka 3 - Kolikrát jste během posledních 3 měsíců navštívili webové stránky 

ČASPV? 

 Tyto výsledky je možno interpretovat tak, že na web se častěji vracejí pouze 

starší členové, pro mladé web není nikterak přitažlivý, proto webové stránky ČASPV 

navštěvují pouze tehdy, je-li to nutné. 

Graf 53 - Četnost návštěv webu - odbory  

Graf 54 - Četnost návštěv webu - odbory (15 - 45 let) 

Graf 55 - Četnost návštěv webu - odbory (46 - 83 let) 

 

  
zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka 4 - Jak jste byli spokojeni s návštěvou webových stránek ČASPV? 

 Ze získaných výsledků vyplývá, že s návštěvou webu jsou členové většinou 

spokojeni. Kritičtější jsou mladší lidé.  

Graf 56 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV - odbory 

Graf 57 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV - odbory (18 - 45 let) 

Graf 58 - Spokojenost s návštěvou webu ČASPV - odbory (46 - 69 let) 

 

  
zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka 5 a - Jak jste byli spokojeni se vzhledem a grafickým pojetím webových 

stránek ČASPV? 

Graf 59 - Spokojenost se vzhledem a grafickým pojetím webu ČASPV - odbory 

Graf 60 - Spokojenost se vzhledem a grafickým pojetím webu ČASPV - odbory           

(18 - 45 let) 

Graf 61 - Spokojenost se vzhledem a grafickým pojetím webu ČASPV - odbory           

(46 - 69 let) 

 

  
zdroj: vlastní zpracování 

 Se vzhledem a grafickým pojetím webu ČASPV členové většinou nemají 

problém. Méně se opět líbí mladší generaci. 
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Otázka 5 b - Jak jste byli spokojeni s orientací na webových stránkách ČASPV? 

 

Graf 62 - Spokojenost s orientací na webu ČASPV - odbory 

Graf 63 - Spokojenost s orientací na webu ČASPV - odbory (15 - 45 let) 

Graf 64 - Spokojenost s orientací na webu ČASPV - odbory (46 - 69 let) 

 

  
zdroj: vlastní zpracování 

 U této otázky jsou výsledky oproti předchozím výrazně horší. Členové, zejména 

mladší věková kategorie, mají s orientací na webu poměrně velké potíže.  
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Otázka 5 c - Jak jste byli spokojeni s množstvím uvedených informací na 

webových stránkách ČASPV? 

Graf 65 - Spokojenost s množstvím uvedených informací na webu ČASPV - odbory 

Graf 66 - Spokojenost s množstvím uvedených informací na webu ČASPV - odbory   

(15 - 45 let) 

Graf 67 - Spokojenost s množstvím uvedených informací na webu ČASPV - odbory  

(46 - 69 let) 

 

  
zdroj: vlastní zpracování 

 Množství informací na webu je dle respondentů adekvátní, větší potřebu dalších 

informací mají znovu mladší členové.  
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Otázka 6 - Uvítali byste zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích? 

Graf 68 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích - odbory  

Graf 69 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích - odbory (15 - 45 let) 

Graf 70 - Názor na zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích - odbory (46 - 69 let) 

 

  
zdroj: vlastní zpracování 

 Názor, že ČASPV by měla být prezentována na sociálních sítích sdílí necelá 

polovina respondentů. Z hlediska věkového rozdělení je možno konstatovat, že většina 

mladších lidí tuto myšlenku podporuje, zatímco většina starších ji zamítá.   

 Tímto výzkumem se podařilo zjistit, že webový portál ČASPV navštěvuje pouze 

velmi malé procento řadových členů. Pro ně jsou tyto webové stránky nepřehledné a 

nepřinášejí jim mnoho užitečných informací. K informacím se dostávají nejvíce díky 

ústnímu podání, popřípadě z odborových vývěsek či jiných zdrojů. Pro cvičitele a 

funkcionáře je naopak nutností web využívat, většina z nich ho podrobně zná, a proto 

pro ně není problém zde důležité informace dohledat. Velké rozdíly v hodnocení webu 

byly zaznamenány zejména mezi mladší a starší generací. Mladší lidé, znalí vyspělých 

informačních technologií a moderního designu, web kritizují mnohem více než starší, 

kteří nemají na tomto poli takový rozhled. Nejmarkantněji je tato diference patrná při 
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názoru na vytvoření účtu ČASPV na některé ze sociálních sítí. Mladí jsou jednoznačně 

pro, starší jednoznačně proti. Chce - li však být ČASPV úspěšná v moderní době, musí 

se přizpůsobit moderním trendům a řídit se jimi.    
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5.2.2 Vnější prostředí 
 

5.2.2.1 STEP analýza ČASPV 
 

V tabulce 5 je zachycena STEP analýza, která analyzuje dopady společenských, 

technologických, ekonomických a politických faktorů na ČASPV. 

Tabulka 5 - STEP analýza ČASPV 

Společenské faktory 

Mezi společenské faktory mající vliv na 

ČASPV patří: 

 

 vysoké životní a pracovní tempo 

(nedostatek času na tělesnou i 

dobrovolnickou činnost) 

 prosazování trendu zdravého životního 

stylu 

 stárnutí populace ČR (procentuálně 

přibývá lidí v důchodovém věku) 

 

Možné účinky těchto faktorů: 

 

 

 úbytek členů z řad zaměstnaných 

 poptávka po kompenzaci vysokého 

pracovního a životního tempa 

sportovním a společenským vyžitím 

 rostoucí zájem o pohyb a zdravý životní 

styl  

 růst poptávky po sportovních službách, 

které jsou finančně dostupné  

 

Technologické faktory 

Mezi technologické faktory mající vliv na 

ČASPV patří: 

 

 rozvoj technologií v oblasti 

sportovního nářadí a náčiní  

 rozvoj a zvýšená dostupnost 

informačních technologií 

 propojování výpočetní techniky s 

tělesným cvičením (simulátory sportů) 

Možné účinky těchto faktorů: 

 

 

 v případě využití nových technologií 

rozšíření nabídky služeb a zlepšení 

propagace 
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Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory mající vliv na 

ČASPV patří: 

 

 pád SAZKA a.s. 

 dozvuky světové finanční krize 

 vyšší daňové zatížení obyvatelstva a s 

tím související pokles reálných mezd 

 vládní škrty 

 dotační politika státu 

 nárůst cen energií 

 pro rok 2013 prognózován pro ČR  

růst HDP ve výši 1,9 % 

Možné účinky těchto faktorů: 

 

 

 

 výrazný pokles příjmů 

 nárůst nákladů na provoz 

 nárůst poptávky po tělovýchovných a 

sportovních službách, které jsou 

finančně dostupné 

 

Politické faktory 

Mezi politické faktory mající vliv na 

ČASPV patří: 

 

 nestabilní vláda, střídání osob na postu 

ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy 

 daňová politika vlády (od roku 2013 

sjednocení DPH na 17,5 % - tedy 

změna snížené sazby, která pro rok 

2012 činí 14 %) 

 

Možné účinky těchto faktorů: 

 

 

 zhoršená komunikace s MŠMT, možné 

problémy s dotacemi a granty ze 

státního rozpočtu 

 nárůst nákladů na činnost 

zdroj: vlastní zpracování  
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5.2.2.2 Konkurence  

 ČASPV je sice specifická organizace, která se snaží zpřístupnit pohybové 

aktivity bez ohledu na výkonnost a věk i méně majetné části populace, ale i přesto musí 

bojovat s velkou konkurencí.  

 Tu představují veškerá soukromá zařízení poskytující služby tělovýchovného 

charakteru. Těmto podnikům sice ČASPV nemůže konkurovat kvalitou prostředí, 

protože tyto komerční služby bývají obvykle poskytovány ve velmi dobře vybavených 

prostorech, ale může jim konkurovat cenou, která je výrazně nižší a dále pak kvalitou a 

vzděláním svých cvičitelů. Ve společnosti se vyskytuje představa, že co je dražší, je 

také kvalitnější. Tuto mylnou představu se ČASPV musí bezpodmínečně snažit vyvrátit 

lepší propagací svých služeb.   

 Další skupinu konkurentů tvoří různé sportovní oddíly a kluby. Nejedná se 

ovšem o konkurenci v pravém slova smyslu. S těmito subjekty je totiž možno 

kooperovat a nabídnout jim své služby. Hlubší vzájemná spolupráce mezi sportovními 

oddíly, kluby a ČASPV by byla určitě velkým přínosem pro všechny zúčastněné 

subjekty. 

 Největším konkurentem, který poskytuje obdobné služby jako ČASPV je Česká 

obec sokolská. Tato organizace má oproti ČASPV hned několik výhod. Sokol je pojem, 

zná ho téměř každý, image ČOS je vynikající, vlastní velké množství majetku, se 

kterým, alespoň na první pohled, umí velmi dobře hospodařit, navíc Sokol nezaspal 

dobu a nezanedbává svou propagaci - je vidět v televizi, novinách, na internetu. Další 

nespornou devizou je jeho poslání, které je jasně definováno ve stanovách:    

 "Posláním a cílem ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, vychovávat 

je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a 

náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a 

ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž 

vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera." [48] 

 Pro ČASPV není žádoucí vést se Sokolem konkurenční boj. Cesta k úspěchu 

vede přes vzájemnou kooperaci a pomoc na všech organizačních úrovních. Funkcionáři 

ČASPV by proto měli usilovat o co možná nejhlubší spolupráci s ČOS. Tato spolupráce 

již probíhá v oblasti vzdělávání formou vzájemné výměny lektorů a v oblasti 

mezinárodních styků.  
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5.2.3 SWOT analýza ČASPV 

 V této kapitole bude nejprve uvedena SWOT analýza, která je součástí 

Koncepce a strategie rozvoje ČASPV 2011 - 2015 a byla vytvořena vedením ČASPV, 

zejména Mgr. Miroslavem Zítkem (generální sekretář ČASPV) a Janem Kalinou 

(vedoucí KŠ MR ČASPV a člen koncepční komise).  

 Následovat bude SWOT analýza, jenž byla sestavena na základě podkladů 

získaných dotazníkem určeným pro vedoucí pracovníky KASPV a RCSPV. Tento 

dotazník byl rozeslán generálním sekretářem ČASPV Mgr. Zítkem prostřednictvím e-

mailu. Zástupci KASPV a RCSPV v něm měli za úkol uvést vždy 3, dle jejich názoru, 

nejvýznamnější silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Celkem se podařilo 

získat z 35 odeslaných dotazníků 14 vyplněných. Návratnost tedy dosáhla 40 %. 

Některé odpovědi bylo nutno lehce poupravit, všechny body jsou uvedeny dle četnosti 

výskytu obdobné odpovědi (četnost uvedena v závorce). Ještě je třeba dodat, že 

respondenti uváděli v některých případech více, v některých případech méně než 3 

požadované body ke každé otázce. Všechny odpovědi byly zpracovány ve výsledné 

SWOT analýze. Celý dotazník i s průvodním textem je uveden v příloze číslo 6. 

 Jako poslední uvádím SWOT analýzu, kterou jsem sestavil osobně na základě 

shromážděných informací. 

a) SWOT analýza dle vedení ČASPV 

Silné stránky (Strengths)  

-  Více-zdrojové financování  

-  Schopnost pro sdružování dalších právních subjektů  

-  Program a jeho rozvíjení  

-  Systém vzdělávání  

-  Vytvořený základ informačního systému umožňující stálé zlepšování (portál ČASPV, 

 internet, Sdělení, časopis Pohyb je život,…)  

Slabé stránky (Weaknesses) 

-  Nedostatek vlastních tělovýchovných zařízení  

-  Málo mladých lidí pracuje v řídících funkcích na všech stupních řízení  

-  Odbory SPV bez vyškoleného kvalifikovaného cvičitele  

-  Časopis Pohyb je život odebírá málo členů  
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-  Centrum pořádá příliš mnoho centrálních akcí  

-  Rozdílná úroveň postavení a spolupráce KASPV s krajskými územními orgány  

Příležitosti (Opportunities)  

-  Možnost širokého využívání internetu  

-  Možnost rozšíření spolupráce se zahraničními organizacemi  

-  Využití grantové podpory z tuzemských a evropských zdrojů  

-  Možnost důsledného uplatňování řízení procesů  

-  Možnost získání obchodních partnerů  

-  Možnost spolupráce s dalšími tělovýchovnými a zdravotními institucemi  

Hrozby (Threats) 

-  Sport pro všechny je na okraji zájmu společnosti a médií  

-  Provozní náklady oddílů (odborů) na zajištění jejich činnosti  

-  Práce cvičitele není společensky náležitě oceňována  

-  Vývoj směřující k placeným službám a profesionalizaci  

-  Celkový nedostatek zdrojů pro další rozvoj  

-  Konkurenční občanská tělovýchovná sdružení a soukromá tělovýchovná a sportovní 

 centra  

-  Snížení počtu členů a cvičitelů  

 K zde uvedeným silným stránkám si dovoluji tvrdit, že k více-zdrojovému 

financování by bylo vhodné získat ještě další zdroje příjmů. Dobré by bylo zejména 

získat nějakého partnera či sponzora, který by byl ochoten svými prostředky obohatit 

rozpočet ČASPV. Internetový portál ČASPV je sice vhodně uzpůsoben pro 

funkcionáře, ale pro uživatele z řad běžných členů a zájemců o cvičení je neatraktivní a 

jimi požadované informace jim většinou nepřináší. Časopis pohyb je život je určitě 

kvalitní, nicméně skrývá se v něm také potenciál, který zatím ještě není úplně využit. 

Jedná se zejména o zlepšení jeho distribuce a využití k marketingovým a obchodním 

účelům. 

 K ostatním položkám není další komentář nutný.    
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b) SWOT analýza dle pracovníků KASPV a RCSPV 

Silné stránky (Strengths) 

-  kvalitní a kvalifikovaní cvičitelé (10) 

-  široká nabídka pohybových aktivit pro celou věkovou škálu (10) 

-  finanční dostupnost cvičení (7) 

-   přátelská atmosféra, sociální vazby, ochotný dobrovolnický sbor cvičitelů a 

 funkcionářů (5) 

-  tradice, předávání zkušeností (5) 

-  fungující systém vzdělávání (4) 

-  široká členská základna (3) 

-  flexibilita cvičebních hodin a nastavení podle úrovně cvičících (3) 

-  moderní trendy cvičení, nové hry, přenos zkušeností ze zahraničí (2) 

-  schopnost organizovat akce na všech úrovních (2) 

-  fungující organizační struktura 

-  kvalitní metodická činnost  

-  publikační činnost  

-  široká síť dobrovolných cvičitelů a organizátorů v nižších článcích 

-  kvalitní lektorský sbor 

Slabé stránky (Weaknesses) 

-  malé všeobecné povědomí o existenci ČASPV, slabá prezentace směrem k veřejnosti 

 (6) 

-  nedostatečné zázemí - prostory, vybavení... (nedostatek financí) (5) 

-  velmi malá propagace mimo ČASPV, nedostatečná marketingová činnost (4) 

-  získávání finančních prostředků (4) 

-  systém ohodnocení cvičitelů (nemožnost finančně ohodnotit cvičitele) (3) 

-  nedostatek mladých cvičitelů (2) 

-  slabá medializace (2) 

-  oslabená pozice na MŠMT a u nižších územně-správních celků (2) 

-  komunikace s představiteli státní správy a samosprávy (2) 

-  nemožnost financovat cvičitelům školení, semináře v té míře, jak by bylo potřeba 

-  komplikovaný systém členství  

-  absence sponzorů a partnerů 

-  nedostatečná zpětná vazba o úspěších, výsledcích a akcích 
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- cvičební hodiny zajišťovány ve školních tělocvičnách - závislost odborů na nabídce 

 volných hodin 

-  rozdílná úroveň aktivity RC 

-  chybí podpora a propagace vyšších orgánů  

-  spoléhání na bezplatnou činnost 

-  soukromé zaneprázdnění cvičitelů 

-  webové stránky 

Příležitosti (Opportunities)  

-  možnost navázání širší a vstřícnější spolupráce s ostatními (zvl. podporovanými) TV 

 organizacemi (3) 

-  zvýšení propagace ČASPV na veřejnosti - oslovení nových potenciálních členů (3) 

-  nové formy cvičení, podchycení zájmových skupin (2) 

-  možnost zpestření a zkvalitnění nabídky pro mladé na základě nových trendů (2) 

-  finanční motivace cvičitelů a organizátorů, lze ji nahradit nějakým zvýhodněním 

(nižší  platby za semináře apod.) 

-  nabídka  lektorů ČASPV v zahraničí 

-  zveřejnění ČASPV na sociálních sítích 

-  restrukturalizace vedení ČASPV 

-  současné změny ve sportovním prostředí 

-  častější pořádání akcí VPA 

-  účast členů ČASPV na jiných sportovních akcích 

-  jednorázové akce pro mládež z řad příchozích 

-  určitý rostoucí zájem o zdravý život mezi staršími spotřebiteli  

-  možnost získání mladé „počítačové“ populace pro zdravý pohyb 

-  využití zájmu o cvičení hlavně těch nejmenších dětí a seniorů – jiné nabídky pro tyto 

 kategorie jsou omezené 

-  zvýšit evidovanou členskou základnu na úroveň odpovídající skutečnosti 

-  získat do vedení organizace i mladší, ale zapálené a ochotné funkcionáře 

- změna životního stylu - uvědomění ke sportu 

-  nové, zajímavé sporty 

-  více volného času pro sport 

-  využití celoplošného rozmístění odborů  
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Hrozby (Threats) 

-  úbytek dobrovolných cvičitelů (9) 

-  úbytek členské základny (9) 

-  celkové ubývání financí (9) 

-  nejistá finanční situace nejen ve sportu (6) 

-  silná konkurence na cvičebním trhu (byť placená) (6) 

-  zvyšující se věkový průměr cvičitelů i členské základny (3) 

-  nezájem mladých (3) 

-  přesun finanční zátěže na členy z důvodu nedostatečné finanční podpory (3) 

-  zvyšování provozních nákladů (zvedání cen, zejména nájemného) (3) 

-  nezbývají finanční prostředky na propagaci (2) 

-  komplikovaný systém členství  

-  slábnoucí podpora odborů z vyšších organizačních složek (KASPV, ČASPV) 

-  vnitřní boje, pomluvy a útoky za zády 

-  úpadek lidské populace se zájmem o sport 

-  ekonomická situace státu 

-  protěžování vrcholových sportů 

-  zhoršování kvalitního sportovního zázemí z důvodu nedostatku financí 

-  silný nezájem veřejnosti a hlavně státních představitelů o zdravou populaci jako 

 takovou  

-  stagnace, úpadek, případně rozpad organizace 

-  ztráta postavení ve sportovním prostředí 

 

c) SWOT analýza dle mého názoru (vždy 5 nejdůležitějších bodů) 

Tabulka 6 - SWOT analýza ČASPV  

Silné stránky 

Mezi 5 nejvýznamnějších silných stránek 
ČASPV patří: 

 
 systém vzdělávání 

 
 

 finanční dostupnost poskytovaných 
služeb 

Silné stránky lze dále rozvíjet takto: 
 

 využívat potenciálu v oblastí 
vzdělávání, rozšiřovat vzdělávací 
programy, nabízet vzdělávací služby i 
jiným sportovním organizacím  

 využít tento fakt k propagaci svých 
služeb a k získání nových členů 
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 kvalitní a kvalifikovaní cvičitelé 

 

 nabídka  
 
 
 široká členská základna 

 
 udržet stávající cvičitele a vhodně je 

motivovat k prohlubování kvalifikací 

 nadále pracovat na rozšiřování nových, 
moderních druhů cvičení a na zavádění 
nových, zajímavých sportů 

 rozvíjet vztahy se stávajícími členy a 
snažit se  získávat členy nové 

Slabé stránky 

Mezi 5 nejvýznamnějších slabých stránek 
ČASPV patří: 
 marketingová činnost 

 image organizace a povědomí o její 
existenci 
 
 

 nedostatečné zázemí 
 

 
 spolupráce s KASPV a RCSPV 

 

 spolupráce s ostatními sportovními 
organizacemi a orgány státní správy a 
územních samospráv 

Slabé stránky lze eliminovat takto: 

 
 investovat do marketingové činnosti, 

vytvořit nabídky pro potenciální 
partnery, navázat spolupráci s 
médii,...(viz marketingový plán) 

 snaha o získání většího množství 
finančních prostředků (např. z grantů) 
na zlepšování zázemí 

 motivovat funkcionáře KASPV a 
RCSPV k prohloubení spolupráce, 
budovat vzájemnou důvěru 

 nabídnout spolupráci, prezentovat 
kvalitu a význam poskytovaných služeb  
 
 

Příležitosti 

Mezi 5 nejvýznamnějších příležitostí 
ČASPV patří: 

 využití internetu 
 
 
 
 

 
 

 zájem o zdravý životní styl 
 

 možnost získání partnerů a sponzorů 
 možnost navázání spolupráce s 

dalšími tělovýchovnými a 
zdravotnickými institucemi  
(i zahraničními) 

Jaké potřebné zdroje a úsilí to vyžaduje:  

              
 rekonstrukce webových stránek, 

zatraktivnění jejich obsahu, propojení s 
weby odborů, zdravotnických institucí, 
tělovýchovných organizací a weby 
zaměřenými na propagaci zdravého 
životního stylu, napojení na sociální 
sítě  

 propagace  služeb a jejich významu pro 
zdraví 

 oslovení  potenciálních partnerů, 
vytvoření rozumné nabídky ke 
spolupráci, prezentace kvality a 
významu poskytovaných služeb 
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 nové formy cvičení a sportů  
 
 

 

 mapovat nové trendy v poskytování 
sportovních služeb, novinky rychle 
zavádět do své nabídky, nové sporty 
propagovat a dále rozvíjet  
 

Jaké to bude mít ekonomické důsledky: 

 nárůst nákladů souvisejících s 
propagací, zvýšenými nároky na 
funkcionáře, výsledkem by mělo být 
zvýšení prestiže organizace a s tím 
spojené příjmy od členské základny, 
nových partnerů i z dotací a grantů od 
orgánů státní správy a územních 
samospráv  

Hrozby 

Potenciální hrozby, které mohou 
nepříznivě ovlivnit budoucnost ČASPV: 
 

 
 nedostatek financí 
 růst provozních nákladů 

 
 
 

 úbytek členské základny 
 úbytek cvičitelů 
 
 

 sílící konkurence 
 

 
 

Možnosti a postupy, které lze využít pro 
eliminaci hrozeb:  
 aktivní vyhledávání partnerů a 

sponzorů, vysvětlování významu a 
propagace svých služeb u orgánů státní 
správy a územních samospráv, snaha 
zefektivnit hospodaření 

 snaha o získání nových finančních 
zdrojů 

 propagace služeb, rozšiřování nabídky 
 zlepšení motivace cvičitelů, zavedení 

finančního ohodnocení i za cenu 
mírného zdražení služeb  

 zvýšení propagace, rozšíření nabídky, 
zkvalitnění služeb 

 
Jaké náklady s tím budou spojeny: 

 další náklady na propagaci  
zdroj: vlastní zpracování  
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6. Marketingový plán pro léta 2013 - 2015 

6.1 Marketingové cíle 
 

1) nárůst evidované členské základny o 50 % (z 51 922 členů na 77 883 členů)  

2) získání takových partnerů, aby příjmy získané od nich dosahovaly alespoň 5 % z 

celkových ročních příjmů ČASPV (cca 1 500 000 Kč) 

 

dílčí cíle 

2013 

1) zastavení úbytku členské základny a vytvoření podmínek pro její rozvoj 

2) vytvoření podmínek a sestavení nabídkových listů pro potenciální partnery ČASPV, 

 vytipování vhodných partnerů 

 

2014 

1) minimální nárůst členské základny o 20 % 

2) oslovení vytipovaných partnerů a získání prvních prostředků od těchto partnerů 

 

2015 

1) nárůst evidované členské základny o 50 %  oproti roku 2013 

2) získání takových partnerů, aby příjmy získané od nich dosahovaly alespoň 5 % z 

 celkových ročních příjmů ČASPV (cca 1 500 000 Kč) 
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6.2 Marketingové strategie a akční programy  
 

 Oba dva výše stanovené marketingové cíle mají společného jmenovatele, kterým 

je zlepšení image a zvýšení všeobecného povědomí o existenci a aktivitách ČASPV. 

Klíč k úspěchu vede přes budování a prohlubování vzájemných vztahů mezi ČASPV, 

jejími členy a širokou veřejností.  

  Jak bylo zmíněno v kapitole 5.2.1.2, pod hlavičkou ČASPV cvičí mnohem větší 

množství lidí, než které skutečně platí členské poplatky. Tito lidé tudíž nejsou vedeni v 

evidenci ČASPV. Pro stanovené období je proto nutné přesvědčit alespoň část z těchto 

osob, že je pro ně vhodné stát se oficiálními členy této organizace. Stěžejní myšlenkou 

je vytvořit v lidech dojem, že nepřispívají nějakému funkcionáři na jeho plat, ale že 

přispívají do funkční moderní organizace, o jejíž činnosti se mluví a jejíž výsledky je 

možno spatřit na vlastní oči. Snahou je vytvořit v členech ČASPV vztah k této 

organizaci jako k instituci, která jim kvalitně poskytuje služby, vyhovuje jejich přáním a 

potřebám, rádi se zúčastňují pořádaných akcí a na členství jsou náležitě pyšní.    

 Podobný princip je třeba uplatnit i při získávání nových partnerů. Nikdo 

nepřispěje svými prostředky do něčeho, čemu sám nevěří, co ho nijak nezviditelní či to 

pro něj nebude mít nějaký další užitek. Je nutno proto vytvořit takové podmínky, aby 

bylo potenciálním partnerům "co nabídnout".  

K dosažení vytyčených cílů je třeba splnit v oblasti propagace následující úkoly: 

 

1) Modifikace webového portálu ČASPV 

 Marketingovým průzkumem bylo zjištěno, že webové stránky jsou sice vhodné 

pro cvičitele a funkcionáře (ti jsou s nimi téměř ve všech aspektech spokojeni), ale 

navštěvuje je pouze minimum řadových členů ČASPV. Důvod je prostý. Na webu se 

pro ně nenacházejí téměř žádné užitečné informace, nijak se zde nepobaví ani nepoučí, 

design stránek je nemoderní a orientace pro někoho, kdo tyto stránky podrobně nezná, 

také není dobrá. Z mého pohledu nejhorší je však fakt, že potenciální zájemce o cvičení 

zde nenajde informace o tom, jaká cvičení je možno v daném odboru navštěvovat, kým 

jsou tyto služby poskytovány (jméno cvičitele a kontakt na něj) a v jakých hodinách, 

kde přesně a za jakých podmínek jsou cvičební jednotky vedeny.  
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 V první polovině roku 2013 je proto třeba oslovit externího odborníka z oblasti 

informační techniky, který zpracuje návrh na modifikaci webu ČASPV a vše realizuje. 

Mělo by se jednat o studenta vysoké školy, který bude osloven prostřednictvím 

vyučujících na příslušné vysoké škole. Tento způsob realizace se jeví z ekonomického 

hlediska mnohem výhodněji, než najmutí komerční agentury zaměřené na tuto činnost. 

Tento externista by byl také pověřen správou webu ČASPV.  

Web by po úpravách měl nabídnout svým uživatelům  

 - novou grafiku 

 - měl by být obohacen o informace o poskytovaných službách z jednotlivých  

  odborů  

 - na hlavní stránce by se měly nově vyskytovat reportáže z některých   

  zajímavých akcí pořádaných ČASPV, které by obsahovaly fotografie a  

  videa z těchto akcí 

 - na hlavní stránce webu měla být umístěna sekce "odkazy", ta by měla   

  obsahovat odkazy na  webové stránky MŠMT, ČOV, Sokola, ČSTV a na  

  sdružené právní subjekty (ČSTS, Českého svazu aerobiku, fitness a  

  tance, FISAF.cz, ČMSS, Českého svazu přetláčení  rukou a Unie jógy       

  (- v současné době se odkazy na tyto organizace vyskytují v sekci  

  "partneři ČASPV") 

 - představení a komentáře k cvičebním novinkám, novým pohybovým formám a  

  sportům z celého světa 

 - výtahy ze sportovních časopisů a časopisů o zdravém životním stylu 

 - zdravotní aspekty pohybových aktivit 

 - ukázky cvičebních jednotek pro domácí cvičení 

 - rubriku "rozhovor měsíce" (rozhovor by byl proveden vždy s cvičencem  

  navrženým některým z funkcionářů či cvičitelů, důležité je, aby tato  

  osoba byla inspirací pro ostatní) 

 Na zvážení sekretariátu ČASPV by pak bylo, zda bude vše přístupné široké 

veřejnosti nebo zda bude některá část určena pouze pro členy ČASPV.       
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 V první polovině roku 2013 by tedy měli být také pověřeni příslušní funkcionáři, 

aby zpracovali konkrétní nabídku služeb poskytovaných jednotlivými odbory a všechna 

data by měla být zanesena do nově vytvořeného informačního systému na webovém 

portálu ČASPV. Každý zájemce o cvičení se poté bude moci podívat, jaké druhy 

tělovýchovných aktivit jsou v místě jeho bydliště k dispozici, kdo je vede, kde a kdy se 

cvičí a kolik ho to bude stát peněz.  Velmi důležité je také, aby tato sekce byla 

pravidelně aktualizována. To znamená, že odbory by měly povinnost ihned nahlásit 

jakékoliv změny.  

 Spolu s modifikací webového portálu ČASPV by měla jít ruku v ruce i drobná 

modifikace webových stránek tělovýchovných zařízení vlastněných ČASPV. Web 

Sportcentra ČASPV v Doubí u Třeboně obsahuje dostatečné množství informací, pouze 

by zde bylo vhodné na hlavní stranu umístit funkční odkaz na web ČASPV a vytvořit 

zde prostor pro prezentaci potenciálních partnerů ČASPV. Po vzoru webu  Sportcentra 

ČASPV v Doubí u Třeboně by měl být přetvořen i web Sportcentra ČASPV v 

Žinkovech u Plzně, který by měl být obohacen o chybějící informace. Web brněnského 

Domu sportu by měl být celkově aktualizován, zastaralé informace by z něj měly být 

odstraněny a nahrazeny novými. I zde by samozřejmě bylo vhodné vytvořit prostor pro 

prezentaci potenciálních partnerů ČASPV.  

 

2) Vytvoření účtu ČASPV na sociální síti Facebook 

 Výzkumem bylo zjištěno, že více než dvě třetiny členů ČASPV mladších 45 let 

by přivítalo vytvoření účtu ČASPV na některé ze sociálních sítí. Vzhledem k 

největšímu počtu uživatelů se jako nejvhodnější jeví sociální síť Facebook. Tu, dle 

odhadů, využívá více než 3 miliony uživatelů z České republiky, celosvětově pak téměř 

miliarda osob. V průběhu roku 2013 by tedy měl být zřízen účet ČASPV na Facebooku, 

který by měl být obsahově propojen s nově modifikovanými webovými stránkami 

ČASPV. Správou účtu na Facebooku a webových stránek ČASPV by měla být pověřena 

jedna osoba, která by dbala o pravidelnou aktualizaci. Tato osoba by samozřejmě byla 

za tuto činnost honorována. 
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3) PR - Navázání spolupráce s médii 

 Placená propagace ČASPV v některém z médií nepřipadá v úvahu, nicméně i tak 

by ČASPV mohla oslovit některé z médií (deníky, časopisy, webové portály) s 

nabídkou navázání spolupráce. Ideálně se jeví spolupráce formou barteru. Výměnou za 

prostor v určitém médiu by ČASPV  nabídla uveřejnit odkazy na toto médium na svých 

webových stránkách. Prostřednictvím tohoto média by poté ČASPV informovala 

širokou veřejnost o své činnosti, přinášela by reportáže z vybraných akcí a tak podobně. 

Touto činností by byla pověřena redakce časopisu Pohyb je život. V průběhu roku 2013 

budou vytipována média, která by připadala v úvahu a dojde k oslovení redakcí těchto 

médií. Spolupráce s nimi bude navázána k 1.1.2014. 

 

Média připadající do úvahy  

 - deníky - celostátní ( ke spolupráci s regionálními deníky by měly být nabádány 

   KASPV a RCSPV) 

 - časopisy zaměřené na sport, volný čas, zdraví a zdravý životní styl 

 - webové portály zaměřené na sport, volný čas, zdraví a zdravý životní styl 

 

4) Změna loga ČASPV 

 Logo ČASPV za dvacet let existence této organizace nedoznalo vůbec žádné 

změny. Je tedy zastaralé a navíc vůbec není zakořeněno v povědomí veřejnosti. Přitom 

právě kvalitně zpracované logo by mělo být základem úspěšné prezentace organizace.  

Z tohoto důvodu by měla být co nejdříve (rok 2013) vyhlášena studentská soutěž o nové 

logo ČASPV. Vítěz soutěže by pak byl pověřen sestavením kompletního design 

manuálu. Využitím studentů by mělo dojít k výrazným úsporám oproti pověření firmy 

specializované na grafický design.     

 

5) Zařazení reklamních předmětů ČASPV do nabídky e-shopu 

 V první fázi, v roce 2013 proběhnou jednání s výrobci sportovního oblečení o 

vytvoření kolekce základního sportovního oblečení v barvách ČASPV s využitím nově 

vytvořeného loga.  
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Základním sportovním oblečením je myšleno: 

 - tričko 

 - šortky  

 - mikina 

 - ponožky 

 - čepice s kšiltem 

 - tepláková souprava 

 V roce 2014 by pak bylo toto oblečení zařazeno do nabídky e-shopu ČASPV a těmito 

předměty by byli vybaveni vedoucí funkcionáři a za zvýhodněných podmínek také 

cvičitelé. Důležité je, aby oblečení bylo atraktivní pro všechny členy a to jak svou 

kvalitou a funkčností, tak i cenou a aby ho proto členové rádi nosili nejen na cvičení v 

režii ČASPV, ale také na veřejnosti a organizaci by tak bylo "vidět". Cenová politika 

těchto produktů bude nastavena tak, aby ČASPV byla na nule nebo mírně v zisku. 

 

6) Vytvoření nabídkového listu pro potenciální partnery ČASPV 

 V průběhu roku 2013 ČASPV podnikne výše zmíněné kroky, které jsou 

nezbytně nutné pro to, aby vůbec měla potenciálním partnerům "co nabídnout". 

Současně bude pověřen jeden pracovník sestavením nabídkového listu. V souvislosti s 

ním je třeba si uvědomit, co může ČASPV nabídnout. 

ČASPV bude moci nabídnout: 

 - prezentaci partnera na svých oficiálních webových stránkách 

 - prezentaci partnera na webových stránkách vlastněných sportovních zařízení 

 - prezentaci partnera na Facebooku 

 - prezentaci partnera v časopise Pohyb je život 

 - reklamní plochy ve vlastněných sportovních zařízeních 

 - prezentaci partnera na pořádaných tělovýchovných akcích a soutěžích 

 - prezentaci partnera na vzdělávacích akcích a odborných seminářích 
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 - pořádání sportovně-tělovýchovných akcí pro své partnery s využitím vlastních  

   sportovních zařízení 

 

7) Nalezení vhodné osobnosti pro ČASPV 

 Hlavní metodik bude pověřen, aby v průběhu roku 2013 vytipoval osobnost, 

která by byla ochotná spojit své jméno s ČASPV. Ta by byla poté oslovena a bylo by 

zjištěno, za jakých podmínek a s jakou formou spolupráce by souhlasila. Nejlépe se jeví 

nějaký bývalý sportovec, který je stále aktivní a dobrovolně se angažuje ve sportovním 

a společenském životě. Důležité je, aby spolupráce s vytipovanou osobností mohla začít 

k 1.1.2014. 

 

8) Osobní návštěvy vedoucího pracovníka ČASPV na VH odborů a VH RCSPV 

 K 1.1.2013 je třeba vytvořit powerpointovou prezentaci, pomocí níž bude 

vedoucí pracovník při valných hromadách odborů a RCSPV vysvětlovat nutnost výběru 

členských příspěvků. Aby byla tato kampaň účinná, je nutno navštívit zejména valné 

hromady těch odborů, které vykázaly po zavedení členských příspěvků největší úbytek 

členské základny. Důležité je hlavně vysvětlit význam těchto poplatků, ozřejmit 

hospodaření ČASPV cvičitelům a regionálním funkcionářům a odpovědět na všechny 

jejich dotazy. 
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6.3 Rozpočet navržených marketingových aktivit 
 

Tabulka 7 - Rozpočet navržených marketingových aktivit 

zdroj: vlastní zpracování 

 

 Jak je zřejmé z výše uvedené tabulky 7, rozpočet na navržená marketingová 

opatření, která budou realizována mezi léty 2013 - 2015 se bude pohybovat okolo      

aktivita k datu zodpovědná osoba rozpočet 

Modifikace 
webového portálu 
ČASPV 

 
30.6.2013 

                   
Generální sekretář 
ČASPV 

 
30 000 Kč 

Modifikace 
webových stránek 
vlastněných zařízení 

 

30.6.2013 

Generální sekretář 
ČASPV 

 

10 000 Kč 

Vytvoření účtu na 
sociální síti 
Facebook 

 
31.12.2013 

Generální sekretář 
ČASPV 

 
0 Kč 

Navázání 
spolupráce s médii 

 

31.12.2013 

Generální sekretář 
ČASPV 

 

0 Kč 

Změna loga ČASPV  

30.6.2013 

Generální sekretář 
ČASPV 

 

50 000 Kč 

Zařazení reklamních 
předmětů ČASPV 
do nabídky e-shopu 

 

30.6.2014 

Generální sekretář 
ČASPV 

 

0 Kč 

Vytvoření 
nabídkového listu 
pro potenciální 
partnery ČASPV 

 
 

31.12.2013 

Generální sekretář 
ČASPV 

 
 

1 000 Kč 

Nalezení vhodné 
osobnosti pro 
propagaci ČASPV 

 

31.12.2013 

Hlavní metodik 
ČASPV 

 

5 000 Kč 

Osobní návštěvy 
vedoucího 
pracovníka na VH 
odborů a VH 
RCSPV 

 
 

Od 1.1. 2013 

Generální sekretář 
ČASPV 

 
 

144 000 Kč 

Správa webu  1.1.2013 - 
31.12.2015 

Generální sekretář 
ČASPV 

                            
108 000 Kč 

celkem: 348 000 Kč 
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350 000 Kč. Tuto částku navrhuji ještě navýšit o rezervu ve výši 50 000 Kč. Celkem 

tedy bude muset ČASPV vyčlenit na tyto aktivity prostředky ve výši 400 000 Kč. 

 Je třeba dodat, že se jedná pouze o kvalifikovaný odhad. Částky určené na 

úpravy webových stránek, vytvoření nového loga (včetně vypracování design manuálu) 

a správu webu byly takto vyčísleny osloveným odborníkem na tuto problematiku. 

Částka uvedená u nabídkového listu je určena na tisk a grafickou úpravu, u hledání 

vhodné osobnosti pro ČASPV jsou peníze určeny na náklady spojené s hledáním a 

oslovováním vhodné osoby (oběd, posezení u kávy). Suma u osobních návštěv 

vedoucího pracovníka na VH odborů a VH RCSPV byla vykalkulována takto: 

 - 60 výjezdů/rok x průměrná ujetá vzdálenost (200 km) x 4 Kč/km x 3 roky 

U správy webu je počítáno s částkou 3 000 Kč měsíčně po dobu tří let. 

 Jako zodpovědná osoba je u většiny položek uváděn generální sekretář ČASPV a 

bude záležet pouze na něm, kterých úkolů se zhostí osobně a které bude delegovat na 

další pracovníky, protože právě on má největší přehled o schopnostech a dovednostech 

svých spolupracovníků.    
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6.4 Systém kontroly 
 

 Kontrola realizace úkolů a cílů tohoto marketingového plánu bude probíhat 

pololetně, vždy tedy k 30.6. a k 31.12. daného roku. 

 Pololetně bude důsledně kontrolováno a hodnoceno plnění stanovených úkolů a 

dodržení rozpočtu. Kontrola určených cílů bude probíhat za kalendářní rok. Důležité je, 

aby bylo důsledně postupováno podle stanoveného časového plánu a aby byly veškeré 

výstupy zaznamenávány a hodnoceny vedoucím pracovníkem ČASPV.  

 Kontrolou plnění vymezených úkolů a cílů bude pověřen generální sekretář 

ČASPV. Ten bude vždy k 15.7. a 15.1. vydávat stručnou Zprávu o realizaci 

marketingového plánu.  Zpráva bude poté vyvěšena na portálu ČASPV, kde bude volně 

k nahlédnutí pro všechny funkcionáře a členy ČASPV. Je totiž velice důležité 

pravidelně informovat, jakým způsobem bylo naloženo se svěřenými prostředky. Při 

kontrolách se bude vycházet z níže uvedeného časového harmonogramu.  

Tabulka 8 - Časový harmonogram 

1.1. - 30.6.2013 

úkoly utracené prostředky 

Modifikace webového portálu ČASPV 

zahrnující všechny náležitosti uvedené v 

kapitole 6.2 

30 000 Kč 

Modifikace webových stránek vlastněných 

zařízení 

10 000 Kč 

Změna loga ČASPV 50 000 Kč 

Osobní návštěvy vedoucího pracovníka v 

odborech (30 x) 

24 000 Kč 

Správa webu 18 000 Kč 

 Celkem 132 000 Kč 
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1.7. - 31.12.2013 

úkoly utracené prostředky 

Vytvoření účtu ČASPV na Facebooku 0 Kč 

Navázání spolupráce s médii 0 Kč 

Vytvoření nabídkového listu pro 

potenciální partnery ČASPV 

1 000 Kč 

Osobní návštěvy vedoucího pracovníka v 

odborech (30 x) 

24 000 Kč 

Správa webu 18 000 Kč 

 Celkem 43 000 Kč 

cíle 

zastavení úbytku členské základny a vytvoření podmínek pro její rozvoj 

vytvoření podmínek a sestavení nabídkových listů pro potenciální partnery ČASPV, 

vytipování vhodných partnerů 

 

1.1. - 30.6.2014 

úkoly utracené prostředky 

Zařazení reklamních předmětů do nabídky       

e-shopu 

0 Kč 

Osobní návštěvy vedoucího pracovníka v 

odborech (30 x) 

24 000 Kč 

Správa webu 18 000 Kč 

 Celkem 42 000 Kč 

 

1.7. - 31.12.2014 

úkoly utracené prostředky 

Osobní návštěvy vedoucího pracovníka v 

odborech (30 x) 

24 000 Kč 

Správa webu 18 000 Kč 

 Celkem 42 000 Kč 

cíle 

nárůst členské základny minimálně o 20 % 

oslovení vytipovaných partnerů a získání prvních prostředků od těchto partnerů 
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1.1. - 30.6.2015 

úkoly utracené prostředky 

Osobní návštěvy vedoucího pracovníka v 

odborech (30 x) 

24 000 Kč 

Správa webu 18 000 Kč 

 Celkem 42 000 Kč 

 

1.7. - 31.12.2015 

úkoly utracené prostředky 

Osobní návštěvy vedoucího pracovníka v 

odborech (30 x) 

24 000 Kč 

Správa webu 18 000 Kč 

 Celkem 42 000 Kč 

cíle 

nárůst evidované členské základny o 50 %  oproti roku 2013 

získání takových partnerů, aby příjmy získané od nich dosahovaly alespoň 5 % z 

celkových ročních příjmů ČASPV (cca 1 500 000 Kč) 

zdroj: vlastní zpracování 
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7. Závěr 
 

 V několika následujících letech se rozhodne, zda ČASPV bude fungovat, nebo 

jestli zanikne, případně se sloučí s nějakou jinou organizací (například s ČOS). Byla by 

velká škoda, kdyby asociace poskytující velké množství prospěšných a kvalitních služeb 

musela po dvaceti letech svých aktivit zanechat. Z tohoto pohledu je naprosto nezbytné 

podniknout co nejdříve takové kroky, které ČASPV umožní být i nadále součástí 

sportovního prostředí v České republice. Proto také vznikla tato diplomová práce. 

 Sestavení marketingového plánu pro ČASPV, tedy pro organizaci s poměrně 

složitou organizační strukturou, nebylo jednoduché. Do většiny záležitostí, samozřejmě 

i do marketingových aktivit jednotlivých svých článků, totiž ČASPV nemůže výrazněji 

zasahovat. Bohužel nejdůležitější je právě činnost základních organizačních částí - 

odborů. ČASPV pak už zbývá pouze prostor pro vytvoření co možná nejlepších 

podmínek pro tuto jejich činnost. 

 Marketingový plán pro léta 2013 - 2015 byl sestaven s ohledem na nedostatek 

finančních i personálních možností ČASPV. Je zaměřen zejména na zlepšení image celé 

organizace. Z tohoto důvodu jsou navržená opatření směřována zejména do oblasti 

propagace. Velký důraz je kladen na práci s moderními komunikačními kanály, zejména 

na rozvoj propagační a informační činnosti související s využitím možností internetu. 

 Marketingový plán nepřináší pouze návrhy na to, jak dosáhnout cílů ČASPV. 

Jeho součástí je i důkladný rozbor činnosti této organizace a také marketingový 

výzkum. Veškeré provedené analýzy mohou napomoci ke zlepšení současného 

neutěšeného stavu. 

 Nyní se nabízí otázka, zda se podaří alespoň některé části tohoto 

marketingového plánu implementovat do praxe, tedy zda se podaří dosáhnout toho, aby 

se pracovníci ČASPV s tímto marketingovým plánem ztotožnili. Zde narážím na 

problém dobrovolných pracovníků, kteří nemají dostatečnou motivaci odvádět 

kvalitnější práci. Operační management ČASPV (tedy výkonný výbor) pracuje na 

dobrovolné bázi. Výkonný výbor má celkem 18 členů (předseda, dva místopředsedové, 

14 zástupců jednotlivých KASPV, jeden zástupce SPS). V tomto orgánu jsou vytvářeny 

poradní komise (koncepční, propagační, investiční, atd.). Tyto komise jsou poté často 

obsazeny lidmi, jejichž odbornost neodpovídá příslušné problematice. Většina osob 
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tvořících operační management ČASPV navíc odmítá širší využití moderních 

technologií a nových komunikačních kanálů. Nabízí se proto otázka, jestli by nebylo 

pro lepší fungování ČASPV dobré operační management zeštíhlit a dosadit do něj 

kompetentnější osoby, které by byly za kvalitněji odvedenou práci finančně 

honorovány.    

 Na úplný závěr doufám, že tato práce inspiruje vedoucí pracovníky ČASPV a že 

budou alespoň některá z navržených opatření aplikována v praxi. 
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ACI - Akademie cvičitelů a instruktorů 

ASPV - Asociace Sport pro všechny 

CPP - Cvičení a pobyt v přírodě 

ČASPV - Česká asociace Sport pro všechny 

ČOS - Česká obec sokolská  

ČOV - Český olympijský výbor 
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MR - Metodická rada 

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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PATHE - Physical Activity Towards Healthier Europe 
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RK - Revizní komise 

RS - Rekreační sporty 
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VV - Výkonný výbor 
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11. Přílohy 

Příloha 1 - Ceník Sportcentra ČASPV v Žinkovech u Plzně 

- Ubytování 250 Kč osoba / den  ( 4 x třílůžkový pokoj, 11 x dvojlůžkový s vlastním 

 sociálním zařízením) 

- Stravování 280 Kč osoba / den 

- Tělocvična letní období - 300 Kč, zimní období (1.10. - 20.4.) - 400 Kč / hodina 

 - 12 x 24 m, vybavení pro gymnastiku i veškeré míčové sporty   

- Hala letní období - 400 Kč, zimní období (1.10. - 20.4.) - 500 Kč / hodina 

 - 14 x 36 m, vybavení pro gymnastiku i veškeré míčové sporty 

- Aparatura ozvučení - 400 Kč / den  

- Posilovna - 200 Kč / hodina 

- Sauna - 600 Kč / hodina 

- Bazének - 1000 Kč / den 

- Učebna - 80 Kč / hodina  

- Tenisový, volejbalový kurt  - 80 Kč / hodina 

 - umělý povrch 

- Masérna, pedikérna, kosmetika - 200 Kč / den [53] 

 



 
 

Příloha 2 - Ceník Sportcentra ČASPV v Doubí u Třeboně 
 
1) ubytování a stravování 
 
Dvoulůžková chata:  
 
- v ceně výběrové snídaně (švédský stůl a lůžkoviny), možnost dokoupení obědů či 
večeří, popřípadě obojí 
 
- sezóna:  

  pobytový týden pro 1 osobu  1.680,- Kč 
  pobytový týden pro 1 dítě do 10-ti let  1.260,- Kč 
  dítě do tří let /pobyt/ bez lůžkovin  - Zdarma  
  (lůžkoviny navíc na vyžádání)  60,- Kč /pobyt  

 
- mimo-sezóna:  

  pobytový den pro 1 osobu  210,- Kč  
  pobytový den pro 1 dítě do 10-ti let  150,- Kč  
  dítě do tří let /pobyt/ bez lůžkovin  - Zdarma  
  (lůžkoviny navíc na vyžádání)  60,- Kč /pobyt   

 
Dvoulůžkový stan střediskový:  
 
(zvýšená podlaha, lůžka kompletní vč. matrací, stolek)  
 
- strava není podmínkou !  
 
-pouze sezóna  
 

  1 stan / 1 noc  100,- Kč.  
  za každou osobu a den pobytu  + 50,- Kč.  

 

Stravování  
 
- dětská strava činí 70% ze stravy dospělé a dítě je počítáno na tuto stravu, pokud mu 
bylo v  daném roce pobytu 10 let 
- je možné si dětskou stravu přeobjednat na dospělou 
 
- výběrová snídaně - dospělá - 110,- Kč  
              dětská - 50,- Kč  
 
- snídaně klasická - dospělá - 75,- Kč  
             dětská - 43,- Kč  
 
- oběd - dospělá - 85,- Kč  
     dětská - 60,- Kč  
 



 
 

- večeře - dospělá - 95,- Kč  
       dětská - 67,- Kč  
 
- svačiny odpolední i dopolední - 25,- Kč  
- pitný režim 1 osoba/den - 15,- Kč  
 
 
 
Bungalov tří lůžkový s přistýlkou:  
 
- sociální zařízení vlastní (ceny jsou platné pro 3 až 4 lůžka) 
 
- při obsazení jen 2 lůžek se počítá 1 volné lůžko po celou dobu za poplatek  
 100,- Kč/noc.  (platí jen pro sezónu)  
 
- v ceně výběrové snídaně (švédský stůl) a lůžkovin, možnost dokoupení obědů či 
 večeří,  popřípadě obojí 
 
- v sezóně:  
 

  pobytový týden s výběrovou snídaní pro 1 osobu  2.975,- Kč.  
  pobytový týden s výběrovou snídaní pro dítě  

do 10-ti let  2.555,- Kč  

  dítě do tří let  
/pobyt/  
bez lůžkovin - 
ZDARMA  

  lůžkoviny navíc na vyžádání  60,- Kč /pobyt  
 
- mimo-sezóna :  
 

  pobytový den s výběrovou snídaní pro 1 osobu  375,-Kč  
  pobytový den s výběrovou snídaní pro dítě do 10-ti let  315,-Kč  

  pobytový den pro dítě do tří let  
/pobyt/  
bez lůžkovin - 
ZDARMA   

  lůžkoviny navíc na vyžádání  60,- Kč /pobyt  
 
Srub 2-lůžkový + 2 přistýlky: 
 
- (ceny jsou platné pro 2 až 4 lůžka) 
 
- při obsazení jen 2 lůžek se počítá za každé volné lůžko 25,- Kč/noc (platí se jen v 
sezóně)  
 
- v ceně výběrové snídaně (švédský stůl a lůžkoviny), možnost dokoupení obědů či 
večeří, popřípadě obojí 
 
 



 
 

-sezóna:  
 

  pobytový týden s výběrovou snídaní pro 1 osobu  2.625,-Kč  
  pobytový týden s výběrovou snídaní pro dítě do 10-ti let  2.205,-Kč 
  dítě do tří let /pobyt/ bez lůžkovin  - Zdarma   
  (lůžkoviny navíc na vyžádání)  60,- Kč /pobyt  

 
- mimo-sezóna :  
 

  pobytový den s výběrovou snídaní pro 1 osobu  320,-Kč  
  pobytový den s výběrovou snídaní pro dítě do 10-ti let  260,- Kč  
  pobytový den pro dítě do tří let  - Zdarma   
  (lůžkoviny navíc na vyžádání)  60,- Kč /pobyt  

 

Stání pro karavany: 

  1 pobytový den  150,- Kč.  
  Za osobu a den pobytu  + 40,- Kč. 

 - el. přípojka není v ceně, na žádost možnost přípojky - 100,-Kč / pobytový den 

Stání pro obytné přívěsy: 

  1 pobytový den  150,- Kč.  
  Za osobu a den pobytu  + 40,- Kč. 

 - el. přípojka není v ceně, na žádost možnost přípojky - 100,-Kč / pobytový den 

 
Stanové tábory pro děti a skupiny: 
    
 - ceny vždy smluvní, možnost téměř všeho sportovního i jiného zaměření včetně 
  dohodnutého stravování a jiných služeb.  
 - v případě požadavku na mimořádné lůžkové kapacity, např. sportovní hry  

  apod. je možné kapacitu ještě rozšířit až o několik stovek  lůžek, sociální 

  a hygienické zařízení má dostatečné rezervy, stejně tak stravovací  

  provoz.  

Stan malý (do 2 lůžek):  
 

  za jeden pobytový den  60,- Kč  
  + za každou osobu a den pobytu  +40,- Kč  

 
Stan velký (nad 2 lůžka):  
 

  za jeden pobytový den  120,- Kč  



 
 

  + za každou osobu a den pobytu  +40,- Kč  
Stanování na zadní louce - možnost auta u stanu. 
 

  stan malý (do 2-lůžek) / 1 pobytový den  
  stan velký (nad 2 lůžka) / 1 pobytový den  

60,- Kč  
120,- Kč  

  + za každou osobu a den pobytu  +40,- Kč  
               !!! + auto za každý pobytový den 100,- Kč !!!  
 
2) Sportovní vyžití 
 
 - sportovní hala (při denním světle)   300,- Kč /1 hod 

 - sportovní hala (se světly)      480,- Kč /1 hod 

 - audiotechnika       50,- Kč /1 hod 

 - malý sál aerobik     120,- Kč /1 hod 

 - posilovna        50,- Kč /1,5 hod / osoba 

 - sauna (včetně bazénku a odpočívárny)  100,- Kč /1 hod / osoba 

 - prostěradlo nebo velká osuška     10,- Kč 

 - plážový volejbal 2 profi hřiště     150,- Kč /1 hod / 1 hřiště 

 - víceúčelové hřiště (kurt s akrylátovým                                                              

  povrchem - tenis, volejbal, malá kopaná)  100,- Kč /1 hod 

 - tenisový kurt (antuka)     150,- Kč /1 hod 

  

 - půjčovna kol, lodí, horská stěna, surf a ostatní nářadí a náčiní  

  - individuální ceník [54] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 3 - Ceník Sportovního, školícího a klubového centra ČASPV  

 

1) Zasedací místnosti (zasedačka, malá učebna, velká učebna, velký sál) 

1. Využití zasedacích místností pro schůze orgánů SPS  200,-Kč/hod. +  DPH 

2. Plánované školící akce MR ČASPV    200,- Kč/hod. 

(jednotná cena pro MU, VU,VS) 

3. Cizí subjekty a školící akce SPS 

a. Zasedací místnost (pro 12 osob + kuchyňka) 150,-/hod. +  DPH 

b. Malá učebna (pro 20 osob)    200,-/hod. +  DPH 

c. Velká učebna (pro 32 osob)    250,-/hod. +  DPH 

d. Velký sál (tělocvična)    300,-/hod. +  DPH 

Pozn.:  

- při využití velké nebo malé učebny a současně požadavku na místnost pro 

občerstvení je možno nabídnout zasedací místnost – cena 150,-Kč/den +  DPH 

- při pronájmu velkého sálu pro sportovní účely se prostory pro občerstvení 

neposkytují 

- při požadavku na didaktickou techniku (dataprojektor, DVD) se zvyšuje 

hodinová sazba o 50,-/hod + příslušná sazba DPH 

- pro odbory SPV bude cena pronájmu velkého sálu pro pravidelnou činnost 

stanovena smluvně pro rok 2010 ve výši tzv. režijních cen  

o zimní období (1.12. – 31.3.)    150,-/hod. +  DPH 

o letní období (1.4. – 30.11.)    100,-/hod. +  DPH 

Sportovně-diagnostické centrum (SDC) 

1.  za první diagnostickou konzultaci (cca 90 minut)  600,-/osoba   

2.  za zpracování návrhu pohybového programu   500,-/osoba    

3.  za využití SDC s instruktorem     300,-/ hod./osoba  

4.  pronajmutí celého SDC „cizímu instruktorovi“   400,-/hod. 

 (na smlouvu) 

Klubové prostory 

Částečná úhrada nákladů       300,- Kč/ osoba/den 

[47] 

  



 
 

Příloha 4 - Ceník Domu sportu v Brně 
 
1) posilovna 

 - jednotlivé vstupné na cvičební hodinu    70 Kč 

 - permanentka 10 vstupů    600 Kč 

 - cvičební hodina jednotlivce    300 Kč 

 - cvičební hodina dvojice     400 Kč 

 - cvičební hodina trojice     500 Kč 

2) tělocvična  

 - cena jednotlivých hodin     30 - 60 Kč (dle druhu  

          cvičení) 

 - pronájem volných hodin     individuální cena 

3) zasedací místnost (36 míst k sezení, audiovizuální technika, flipchartem, kuchyňka) 

        individuální cena [51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 5 - Nástroje interní komunikace ČASPV 

 

- sdělení ČASPV  

 Sdělení ČASPV (elektronická podoba) jsou připravována generálním sekretářem 

a předsedou ČASPV. Tato Sdělení ČASPV jsou zasílána všem předsedům a sekretářům 

KASPV, vedoucí Domu sportu v Brně a vedoucím pracovníkům sekretariátu ČASPV. 

Sdělení ČASPV jsou základem informací, které by měly obdržet RCSPV a předsedové 

odborů SPV. [9] 

- systém e-mailových adres  

 Pracovníci sekretariátu ČASPV, KASPV na doméně www.caspv.cz mají 

všechny e-mailové adresy ve standardizovaném tvaru (u pracovníku sekretariátu 

ČASPV ve tvaru: jméno@caspv.cz, u krajských asociací ve tvaru: KASPV@caspv.cz 

[9] 

- zápisy z jednání odborných komisí a jednání VV KASPV 

 Veškeré zápisy z jednání odborných komisí VV i MR jsou k dispozici členům 

VV ČASPV. Závažné údaje vyplývající ze zápisů z jednání VV KASPV jsou 

shromažďovány a předávány k řešení vedení ČASPV. [9] 

- Skype 

 Slouží k rychlejší a levnější komunikaci mezi pracovníky sekretariátu ČASPV a 

sekretáři KASPV. 

- Mail robot 

 Slouží k informování zaregistrovaných uživatelů na webu ČASPV. 

- Napište nám 

 V této rubrice umístěné na webových stránkách ČASPV odpovídají na jakékoliv 

dotazy generální sekretář, případně pracovníci sekretariátu ČASPV a sekretáři KASPV. 

 

 

  



 
 

Příloha 6 - Dotazník SWOT včetně průvodního textu 

Dobrý den,  

 dovoluji si Vás požádat o spolupráci při sestavení SWOT analýzy ČASPV, 

tato SWOT analýza bude využita pro diplomovou práci studenta UK - FTVS a 

zároveň bude poskytnuta sekretariátu ČASPV, kterému může pomoci ke zlepšení 

manažerských procesů v této organizaci. Do přílohy, prosím, napište, jaké jsou dle 

Vašeho názoru 3 nejvýznamnější slabé stránky, silné stránky, příležitosti a hrozby 

ČASPV jako CELKU. Součástí přílohy je také definice SWOT analýzy a její 

příklad.    

Velice Vám děkuji za ochotu a spolupráci,    

s pozdravem,  

 František Sysel, syselfrantisek@seznam.cz  

 

SWOT analýza ČASPV (organizace jako celek) 
u každé položky vyplňte 3, dle Vašeho názoru, nejdůležitější položky  

 

Silné stránky: 

 - 

 - 

 - 

 

Slabé stránky 

 - 

 - 

 - 

 



 
 

Příležitosti 

 - 

 - 

 - 

 

Hrozby 

 - 

 - 

 - 

 

 

Co je to SWOT analýza? 

 SWOT analýza je komplexní hodnocení silných a slabých stránek organizace 

spolu s hodnocením příležitostí a hrozeb. Jednotlivá písmena znamenají: 

  S – silné stránky (strenghts); 

 W – slabé stránky (weaknesses); 

  O – příležitosti (opportunities); 

     T – hrozby (threats) 

 

Příklad SWOT analýzy  

(fiktivní společnost s cílem vyrábět a prodávat zdravé nápoje spotřebitelům, kteří 

kladou důraz na zdravou výživu)  

Silné stránky 

 - kreativní a kvalifikovaní zaměstnanci 

 - recept na vysoce kvalitní produkt, jenž nabízí žádoucí nutriční hodnotu lahodné 

  příchutě 



 
 

 - podnikavý duch a tudíž možnost zůstat flexibilním a rychle se přizpůsobovat  

  změnám prostředí 

 - výkonná síť obchodních zástupců a distributorů 

 - růst dobré pověsti v prostředí fitness center a tedy cílových skupin zákazníků 

Slabé stránky 

 - omezené finanční zdroje pro růst,reklamu a další marketingovou komunikaci 

 - malá flexibilita pracovních sil vzhledem k velikosti firmy 

 - spoléhání na externího výrobce v zachování standardů kvality a schopnosti  

  reagovat na změny poptávky 

Příležitosti 

 - silný a rostoucí zájem o zdravý život jak mezi mladými  a náročnými   

  spotřebiteli, tak mezi spotřebiteli staršími 

 - móda produktů s nízkým obsahem sacharidů, nabízející příležitost pro uvedení  

  nových produktových řad na trh 

Hrozby 

 - možnost, že konkurenti, především s dostatečnými finančními zdroji pro  

  investice do propagace, vytvoří produkty, jež budou v očích spotřebitelů  

  kvalitnější 

 - zásadní hospodářský pokles, jenž by mohl ovlivnit potenciální odbyt 

 - odeznění módy produktů s nízkým obsahem sacharidů na úkor jiné módy 

zdroj:  SOLOMON, Michael R., Greg W. MARSHALL a Eleonora W. 

STUART. Marketing: očima světových  marketing manažerů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

2006, 537 - 538. ISBN 80-251-1273-x. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 7 - Dotazník 

DOTAZNÍK  
 Vážení sportovní přátelé, tento dotazník je určen pro členy České asociace 

Sportu pro všechny. 

      Pomocí tohoto dotazníku se pokusím získat informace o tom, zda využíváte a jak 

hodnotíte webové stránky ČASPV. 

      Výsledky budou použity v diplomové práci studenta UK - FTVS, oboru 

Management tělesné výchovy a sportu, zároveň budou využity také ČASPV pro 

zlepšení kvality poskytovaných služeb.  

 Děkuji Vám za spolupráci, František Sysel,  

                                               e-mail: syselfrantisek@seznam.cz 

 

věk: ..........    pohlaví:   M  /   Ž 

 

využívané služby (druh cvičení, sportu) : 

.................................................................................... 

 

Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte pouze jednu odpověď. 

1) Navštívili jste někdy webové stránky ČASPV? 

                        ANO          x          NE  

 v případě odpovědi ANO přeskočte na otázku č. 3,  

 v případě odpovědi NE vynechte otázky č. 3, 4, 5 

 

 

 

 



 
 

2) Odkud máte informace o službách poskytovaných…. (možno zaškrtnout více  

         odpovědí) 

 Z písemných 

materiálů 

(vývěska, leták, 

noviny…) 

 

Z doslechu 

                            

Z jiných 

webových 

stránek 

 

Z jiných zdrojů 

ČASPV?     

KASPV?     

RCSPV?     

Odbory?     

 

3) Kolikrát jste během posledních 3 měsíců navštívili webové stránky ČASPV? 
 a) 1 x 

 b) 2 - 3 x 
 c) 4 - 7 x 

 d) více než 8 x 

 

4) Jak jste byli spokojeni s návštěvou webových stránek ČASPV? 
 a) velmi spokojeni 

 b) spíše spokojeni 
 c) částečně spokojeni, částečně nespokojeni 

 d) spíše nespokojeni 
 e) velmi nespokojeni 

pokud jste označili odpověď c), d) či e), uveďte důvod Vaší nespokojenosti 
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 



 
 

5) Jak jste byli spokojeni s: 

 Velmi 

spokojeni 

Částečně 

spokojeni 

Částečně 

ano, 

částečně ne 

Spíše 

nespokojeni 

Velmi 

nespokojeni 

Vzhledem a 

grafickým 

pojetím 

     

                              

Orientací  

     

Množstvím 

uvedených 

informací 

     

 

 

6) Uvítali byste zřízení účtu ČASPV na sociálních sítích (Facebook, Twitter, 

 Google plus) 

 

  ANO          x          NE 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci 

 
 
 

 

 


