
 

14  PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Přepis Interview 1 

1) Jaká je základní filosofie klubu? 

Naše vize se ubírá spíše k extraligovému florbalu. Museli jsme se rozhodnout 

mezi tím, zda budeme dělat florbal zábavní nebo sportovní formou. Rozhodli jsme se 

tedy pro sportovní. Takže naše myšlenka je dostat se co nejdále sportovně, ale 

samozřejmě to uřídit i ekonomicky, což se jeví jako problém, jelikož hrajeme pouze 

první ligu mužů, která je samozřejmě velmi drahá a málokoho na ni nalákáte. 

2) Jaký je profil sportovní organizace (vrcholový/výkonnostní/sport pro všechny)? 

Jednoznačně spadáme do kategorie výkonnostního sportu. 

3) Jaké funkce zastává sportovní klub z hlediska služeb pro sportovce? 

 přihlášky do soutěží, přidělování dotací, tréninkové prostory, lékařská péče, 

fyzioterapie, pronájem zařízení 

Příklady, které tu uvádíte, jsou v podstatě jasně dané. Přihlášky do soutěží za 

hráče děláme. Co se týče přidělování dotací, tak samozřejmě ano, protože by si to hráči 

sami uhradit nemohli. Dotace se teď hodně zlepšily, v posledním roce úplný boom díky 

Sazce, takže konečně zase začaly přicházet do sportu peníze. Například před 5 lety nám 

chodilo kolem 100 000,- Kč, poslední dva roky nepřišlo nic a před tím jsme dostávali 

asi kolem 6000,- Kč, takže to byla katastrofa. V poslední době díky velkým dotacím 

z magistrátu jsme si mohli poprvé dovolit zaplatit trenéry. V příspěvcích, které si hráči 

platí je zahrnuto zabezpečení kompletně celé soutěže, čili to nejsou jen přihlášky do 

soutěží, patří tam samozřejmě pronájem zařízení, startovné a cestovné. Po zaplacení 

příspěvků nemají hráči další dodatkové výdaje až na dresy, ty si platí sami a 

soustředění, ale v podstatě těch 10 měsíců od září do července mají kompletní servis 

včetně naší fyzioterapeutky, jejíž péče je zahrnuta v příspěvcích u A týmů a juniorů. 

4) Jaké funkce zastává sportovní klub z hlediska služeb pro trenéry? 

 zajištění tréninků, finanční ohodnocení trenérů, z prostředkování informací 

Zprostředkováváme zajištění tréninků, ohodnocení trenérů, zprostředkování 

informací ano – pokud není trenér licencovaný, tak jim platíme licence, čili je posíláme 

na školení a platíme to my, s tím, že se nám zavazují, že nám 2 roky budou trénovat. Do 



 

budoucna chceme dělat měsíční schůzky trenérů, kde se budou realizovat různá 

doškolení. Teď se budou dělat první schůzky spojené s doškolovacím seminářem 

trenérů. Takže ne jenom v rámci ČFBU (Česká florbalová unie), ale taky v rámci klubu. 

Což vyplývá z toho grantu, že bychom měli mít vnitřní vzdělávání trenérů. Jinak 

finance na trenéry jdou z grantu a ostatní věci se hradí z rozpočtu. 

5) Jaké si klub stanovuje cíle?  

 krátkodobé, dlouhodobé, střednědobé 

 sportovní, ekonomické, sociální 

Sportovní cíl velmi dlouhodobý je hrát nevyšší soutěže ve všech kategoriích, ale 

teď se vlastně transformuje na krátkodobý, jelikož jsme si extraligu vytyčili před třemi 

lety a teď jsme vyhlásili, že letos to dopadne, takže teď už je to vlastně krátkodobý cíl. 

Dlouhodobě bychom chtěli, aby nám takto fungovala i mládež. Dneska je to rozdělené 

tak, že u mládeže do starších žáků, říkáme trenérům, že nás až zase tak nezajímají 

výsledky, ale zajímá nás schopnost dětí zvládat techniku hry. Zda tam bude do 

budoucna nějaký herní potenciál. Nazvali jsme to SKV školkou, kdy budeme chtít od 

příští sezony, aby děti dělali zkoušky. Budou muset zvládnout jednotlivé herní činnosti, 

pokud na to nebudou mít, tak nepostoupí dál a zůstanou ještě nějaký čas v prozatímní 

kategorii. To je vlastně ta dlouhodobější vize, kterou máme do budoucna.  

Jelikož všechny tréninkové jednotky máme na hale TJ Sokol Královské 

Vinohrady a nemáme další prostory, tak se nemůžeme rozvíjet co do počtu členské 

základny, což nás hodně omezuje v rámci výkonnosti. To znamená, že do budoucna si 

slibujeme hodně od toho, že tu má vzniknout druhá sportovní hala a díky tomu bychom 

mohli rozšiřovat členskou základnu a vybírat už v mládežnických celcích áčkové a 

béčkové hráče, což nám v dnešní době chybí, jelikož trénují všichni dohromady a tím 

pádem ti lepší se nemohou zlepšovat o tolik, o kolik bychom chtěli. Náš cíl je prosadit 

halu, s tím že se na ní mělo začít pracovat tenhle rok, ale kvůli povodním v loňském 

roce se nezískaly dotace, takže apelujeme na ředitele a od toho se bude všechno odvíjet. 

My víme, že naše sportovní cíle jsou velké, ale v současných podmínkách je nemůžeme 

realizovat. Dali jsme si tedy další rok čekání, s tím že se uvidí, jak se bude situace 

nadále vyvíjet. Je to jasně vidět na těch nejlepších týmech v Praze jako je Tatran nebo 

Chodov, kteří mají mezi 500-800 členů a my jich máme 250 maximálně, tudíž nám těch 

vrcholných hráčů narůstá hrozně málo. 



 

6) Jaká je právní forma klubu?  

Nejlepší bude, když tě odkážu na stránky TJ Sokol Královské Vinohrady – 

www.sokolvinohrady.cz a v sekci „O Nás“ to je detailně popsané. Od roku 2014 jsme 

prodělali změnu z Občanského sdružení na Spolek dle nového Občanského zákoníku. 

Ke stažení jsou na stránkách stanovy ČOS (Česká obec sokolská) a tam najdeš změny 

právní formy od 1.1. 2014. 

7) Kolik florbalových oddílů má sportovní klub TJ Sokol Královské Vinohrady? 

Celkově 16 z toho 10 zaujímají mužské kategorie a zbylých 6 ženské kategorie. 

Vše je podrobně rozepsané na webových stránkách našeho klubu www.skv.florbal.cz. 

8) Jaká je organizační struktura klubu? Kdo je v čele managementu? 

Dříve jsem se o management staral já sám. Nyní máme sedmičlenný výbor a 

každý ten člen výboru má vymezenou svoji činnost. V čele je výbor a já jsem ta hlava 

„navenek“, kdy podepisuji smlouvy, ale v postatě nemám rozhodující pravomoci. 

Všechno se to dělá ve výboru a tam mám jen jeden hlas. Scházíme se jednou měsíčně a 

probíráme všechny záležitosti týkající se klubu. Působnost členů je po dobu 2 let, po 2 

letech se dělá valná hromada s tím, že bych to chtěl změnit na 3 roky, protože v Sokole 

je volební období na 3 roky, a jelikož já sám jsem ve výboru Sokola, tak by bylo dobré 

sjednotit obě volební období.  

9) Kdo se v klubu angažuje v oblasti marketingu? 

Marketing má na starosti především Dalibor Nigrin. Dále pak Pavel Doubek a 

Jirka Buchta. Jak jsem říkal, ve výboru jsou lidi, kteří mají určitou oblast na starosti, ale 

samozřejmě se to propojuje. Jirka Buchta a Pavel Doubek zajišťují jak na pořádání 

zápasů, tak se podílejí na marketingu. Různě se to všechno se vším prolíná, ale nejvíce 

na tom v podstatě pracují již zmínění. 

10) Jaká je průměrná návštěvnost na prvoligovém utkání A týmu mužů? 

Průměrná návštěva byla 103 diváků na zápas. Nejde ani tak o období, jako 

kvalitu soupeře. Na dobrého soupeře přijde v průměru 130 diváků na méně atraktivního 

nám chodí tak 70 max. Je to tím, že v Praze je florbalu na dobré úrovni dostatek.  

 

 

http://www.sokolvinohrady.cz/


 

11) Jakým způsobem je tvořena cena vstupenek?  

Marketingově jsme zvážili, že vstupné bude dobrovolné. Na základě toho, že florbalová 

unie vypisuje za určitý počet diváků v hledišti odměny (nad 100 a nad 200), pro nás 

bude výhodnější vybírat dobrovolné vstupné. Kdybychom stanovili vstupné například 

20,- Kč, tak dají všichni stejně. Takhle dá třeba někdo i více a na základě většího počtu 

diváků, tak jsme schopní získat nějakou tu dotaci. Takže už 3. sezónu máme vstupné 

dobrovolné a zatím se nám to osvědčuje. Celé to funguje tak, že delegát, co je na utkání 

musí vše vyfotit, poslat na unii, tam se to zpracuje a zhruba do měsíce je přidělena 

dotace. Není však vyplacena. Dotace se sečtou a jednou za půl roku vyplatí. Dělá se to 

po sezóně a v lednu v účetním období. 

12) Máte klubové suvenýry? Jestli ano, jaké a jaká je jejich cena? 

Samozřejmě máme, jsou to: trička, šály, čepice, přívěšky na klíče a tužky. Ceny 

jsou následující: za trička 130 Kč,-, za šály 220,- Kč, za čepice 110,- Kč, přívěsek na 

klíče stojí 70,- Kč a tužky máme za 33,- Kč. 

13) Jaké jsou náklady na jeden prvoligový zápas? 

Pořádání jednoho prvoligového zápasu mužů celkově vyjde na 7700,- Kč. 

V ceně je zahrnut pronájem haly, rozhodčí, pořadatelská služba, tisk propagačních 

letáků a tisk vstupenek. Samozřejmě záleží na tom, odkud je rozhodčí, pokud z Moravy, 

tak je cestovné pro ně větší než to co si sami vydělají. 

14) V jaké oblasti má klub největší výdaje? 

Největší náklady jsou zejména na provoz haly. Částka představuje cca 763 000,- 

Kč. Další náklady jsou spojené s trenérskou činností. Náklady na trenéry činí 522 000,- 

Kč. Náklady na trenéry jsou hrazeny z grantů.  

15) Z jakých zdrojů klubu plynou největší příjmy? 

Příjmová stránka je tak půl na půl. První polovinu tvoří příjmy z příspěvků, 

druhou pak příjmy z grantů. Vždy jsme měli rozpočet k 1 500 000,- Kč. V současné 

době díky grantům máme něco ke 2 000 000,- Kč. Pro rok 2013 je rozpočet 1 900 000,- 

Kč. 

 



 

16) Jaké má klub prostory (hala) pro realizaci utkání? Jaká je její kapacita? 

Poskytují tyto prostory dodatkové služby pro diváky? 

Kapacita haly 700 diváků, na sezení je k dispozici 400 míst. Co se týče 

dodatkových služeb, máme dohodu tady s naší oblíbenou restaurací, která si dělá nahoře 

v salonku bufet, takže pro diváky tam máme základní občerstvení. 

17) Jakým způsobem probíhá distribuce klubových suvenýrů?  

V současné době není možnost zakoupit si předměty merchandisigu nikde na 

obchodě. Před 3 lety jsme měli věci vyfocené na stránkách a děti si je mohly objednat u 

trenérů. Teď na začátku sezóny jsme to udělali tak, a chceme v tom pokračovat, že 

máme Fanshop při vstupu do hlediště. Myslíme si, že hlavní časová období, kdy to 

takhle dělat jsou na začátku sezóny a na začátku play-off, jelikož se v průběhu sezóny 

návštěvnost tolik nemění.   

18) V jakých médích může divák vidět reklamu na vaše utkání? 

Určitě největší médium představuje facebook, kam se snažíme dávat i placenou 

reklamu na vybraná utkání. Dále různé florbalové portály na internetu. Ještě rozdáváme 

vstupenky, kdy vždy v určitý den rozdáváme na Náměstí Jiřího z Poděbrad volené 

vstupenky, jako formu propagace. 

19) Kde se divák/potenciální hráč může dozvědět nejnovější informace o 

budoucích utkáních, výsledcích, aktuálních soupiskách,fotoreportech ze zápasů 

apod?  

V tomto směru fungují souběžně naše internetové stránky a náš facebookový 

profil, kdy se na stránky dá článek a ten se propaguje na facebooku. Takže facebook je 

tedy hlavní médium, přes co komunikujeme s veřejností. K tomu občas dáváme video 

sestřihy ze zápasů na YouTube. Dále funguje kanál TVcom, což jsou přenosy zápasů, 

rozhovory s hráči a trenéry. Na našich stránkách máme ikonu TV SKV, kde jsou 

k nahlédnutí všechna zmíněná videa. Plus máme ještě novinku, kdy si platíme člověka, 

který dělá sestřihy z každého utkání kde je možno vidět zrekapitulovaný přehled gólů 

apod.  

 



 

20) Angažuje se klub v oblasti image? Působíte pozitivním dojmem na veřejnost 

například organizací sportovních událostí spojených s bojem proti negativním 

jevům chování mládeže (kouření, obezita, drogy)? 

Pouze prostřednictvím trenérů, speciální akce pro hráče zaměřené na toto téma 

neděláme. 

21) Jakým způsobem v klubu funguje sponzoring? Kdo jsou vaši partneři? 

Aktuálně máme asi jediného sponzora, s tím, že je rozjednaný další, sponzor 

finanční, ale asi až od nové sezóny, jelikož teď nám to odmítl, takže uvidíme. 

V současné době je v podstatě naším jediným sponzorem firma Salming, Jednadvacítka. 

Dotuje nás finančně, ale samozřejmě prostřednictvím florbalového vybavení, které nám 

poskytuje. V rámci sponzoringu mají všichni hráči nárok na slevy na florbalové zboží, 

ale pouze A týmy žen a mužů nemusí platit nic, neboť jim poskytneme kompletně celé 

vybavení. Ostatní mají nárok na slevy ve vybraných florbalových obchodech. 

22) Jak funguje umístění reklamy? Která místa jsou pro sponzory nejvíce žádoucí? 

Ve smlouvách je vždy napsané, že to musí být nějaké viditelné místo, nejlépe proti 

divákům, naproti hledišti a pokud je televizní přenos, tak proti kamerám. Prvoplánové 

reklamy jsou okamžitě viditelné například za střídačkami a pak jsou ještě druhoplánové, 

které jsou vidět například nahoře v ochozu a pak samozřejmě dresy, na dresech chce mít 

reklamu každý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Přepis Interview 2 

PEST analýza 

1) P – politická stabilita, legislativní procesy a změny 

Které z faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

Které z nich jsou pro podnik v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

Určitě změna občanského zákoníku, tam se to u nás změnilo, ale to už je 

vyřešená věc, takže to pro nás nebude nijak katastrofální. Tady je opravdu nejdůležitější 

ta politická stabilita, protože my hodně sázíme na granty, takže samozřejmě se musí 

jednat i s politiky. V podstatě každá změna vedení na Magistrátu na Praze 2 samozřejmě 

je znát. Někdy k lepšímu, někdy k horšímu. Vazby na tu politiku jsou tudíž silné.  

2) E – ekonomické ukazatele ČR (hospodářský vývoj atd.) 

Které z faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

Které z nich jsou pro podnik v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

Určitě vývoj cen energií. Daňové zatížení pro nás pouze v malých částkách, ale 

samozřejmě ano. Máme problém hlavně v DPH. Veškeré věci co nakoupíme, třeba 

sportovní materiál, všecko je to s DPH, ale my to nemůžeme odečítat, jelikož nejsme 

plátcem DPH. Nezaměstnanost hraje také svojí roli, jelikož rodiče logicky budou mít 

problémy s placením příspěvků. 

3) S – demografický vývoj obyvatelstva, hodnota sportu v dané zemi (počet 

obyvatel v Praze, jak nahlížejí na sport apod.) 

Které z faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

Které z nich jsou pro podnik v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

Myslím, že není třeba rozebírat informace, které se dají vyhledat (statistiky 

apod). 

4) T – technologie hokejek, povrchů  

Které z faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

Které z nich jsou pro podnik v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

Rychlost zastarávání technologií hokejek je obrovská. Ten vývoj jde strašně 

rychle nahoru. Hokejky, se kterými se hrálo před čtyřmi lety, dneska nikdo nevezme do 

ruky. Ovšem 90% je o designu hokejek, takže masáž pro děti je neuvěřitelná. Každou 



 

sezonu se hokejky střídají postupně s vývojem. Pro mužskou část jsou technologie 

zásadní. Chlap má sílu a využije tu hokejku více než dítě. Vývoj technologií je tedy dost 

značný. Zásadní roli v oblasti povrchů hracích ploch hraje tarket. Trend povrchů už je 

v dnešní době bázi gumy. Parkety jsou dnes již pasé, kvůli zátěži kloubů se dělají jen 

gumové povrchy. O vývoji nových technologií v površích zatím nevím. Tarket znám 10 

let, je to dlouhodobá záležitost. Hokejka to je záležitost sezony. 

Analýza zdrojů  

1) Jaké má klub hmotné zdroje? 

K samostatným movitým věcem – máme sportovní pomůcky. Jedná se o 

klasický majetek klubu, takže máme sport testery, překážky apod. Snažíme se 

vybavovat čím dál tím více. Jede se celá sezona a v květnu zjistíme, jak jsme na tom 

s penězi a když zbydou, tak si řekneme, jasně, tak můžeme za dalších 30 000,- nakoupit 

další pomůcky. Každou sezónu kupujeme něco nového. Hřiště s umělou trávou co je za 

halou, tak ho můžeme využívat, ale je to výhradně pro atletický oddíl. Nyní může toto 

hřiště využívat i veřejnost. Sokol podepsal smlouvu s Prahou 2 o využívání hřiště 

veřejností. Florbalisti mohou využívat všechny venkovní sportoviště v rámci Sokola. 

Vedle atletického oválu je ještě venkovní házenkářské hřiště, tam taky můžeme po 

dohodě s vedením Sokola.  

2) Jaké jsou nehmotné zdroje klubu?  

Pověst rozhodně! Já si myslím, že máme opravdu dobrou pověst a hlavně si na 

ní zakládáme, jsme prostě klub jiného typu. Trošku ta pověst začíná být obchodní 

značkou, už se to ví. Pro mě je to jedna z klíčových věcí, které se snažíme držet. Už 

jsme se kvůli tomu rozešli s dvěma trenéry, kteří nesplňovali naši vizi. Pro nás je jméno 

klubu to nejdůležitější. I když přijde nový hráč, tak ho tým musí přijmout, jinak se s ním 

musíme rozloučit. Náš slogan je: „Společně k vítězství!“. 

3) Jak je na tom klub s finančními zdroji? 

Oblast finančních zdrojů jsme již rozebrali v Interview 1. 

4) Jaké má klub lidské zdroje? 

Tyto informace jsou k nalezení na našich internetových stránkách a též na 

stránkách sokola. 

 



 

Příloha č. 3: Průběh analýzy zdrojů 

Hmotné zdroje 

Hmotné zdroje klubu zastupují především Hala TJ Sokol Královské Vinohrady, 

venkovní areál haly a samostatné movité věci, které klub vlastní. 

Hala TJ Sokol Královské Vinohrady 

V první řadě je nutné zmínit, že hala na Vinohradech spadá do nemovitého 

majetku Sokola a klub za její provoz platí pronájem.  

Svým moderním tarkettovým povrchem (vyráběno na bázi gumy pro šetření 

kloubů), a vybavením potřebným k realizaci utkání (časomíra, zvuková aparatura) hala 

vyhovuje pro pořádání prvoligového florbalového utkání. Ovšem, co se týče 

tréninkových prostor, ty jsou zcela nedostačující pro naplnění cíle rozšíření členské 

základny, který by mohl dopomoci klubu ke zkvalitnění tréninků, 

potenciálnímu postupu do extraligy a tím pádem zvýšení zájmu zákazníků. 

Florbalový klub TJ X3M SKV čítá celkově 16 družstev (10 zaujímají mužské 

kategorie, zbylých 6 pak ženské kategorie). Tréninkové jednotky všech kategorií jsou 

prováděny na jedné hale, kde se navíc střídají florbalové oddíly s oddíly moderní 

gymnastiky, oddíly basketbalu apod. a najít dostatek prostoru pro kvalitnější tréninky se 

jeví jako nemožný úkol. Talentovaní jedinci se tím pádem nemohou zlepšovat o tolik, o 

kolik by si trenéři a hráči samotní představovali.  

Jediné řešení vedení klubu vidí ve vybudování druhé sportovní haly přímo za 

prostory haly stávající. Realizace plánů výstavby nové haly měla proběhnout již tento 

rok, ale kvůli povodním v roce 2013 klub nezískal potřebné dotace od Magistrátu 

Hlavního města Prahy a tak se plány na výstavbu musely odložit. Vedení si tedy zatím 

stanovilo jeden až dva roky čekání, s tím, že se uvidí, jak se bude situace ohledně 

přidělení dotací nadále vyvíjet.  

Marketingový ředitel Dalibor Nigrin doplňuje toto téma o srovnání s nejlepšími 

extraligovými kluby v Praze (TJ Tatran Střešovice, TJ JM Chodov), které mají členskou 

základnu v rozmezí 500-800 členů, kdežto TJ X3M SKV čítá maximálně 250 členů, a 

tím se šance na profilování hráčů z bohatší členské základny nezvyšuje, což je pro klub 

z hlediska rozvoje výkonnosti hráčů velmi nepříznivá situace. 

 



 

Venkovní areál 

Další položkou spadající do kategorie hmotných zdrojů jsou prostory 

venkovního areálu zahrnující multifunkční hřiště, která jsou uvedena v kapitole 6.3 

Distribuce florbalového utkání. 

Prostory venkovního areálu mohou všechny florbalové oddíly využívat po 

předchozí domluvě se správci, nicméně přednost je dána těm oddílům, pro které je dané 

hřiště určeno, například v případě atletického oválu. Tudíž je zde z hlediska kapacity a 

využitelnosti všech tréninkových prostor stále žádoucí výstavba nové haly, která by 

podpořila rozvoj florbalového klubu.  

Samostatné movité věci 

Do samostatných movitých věcí jakožto majetku klubu spadají různé cvičební 

pomůcky jako sport testery, překážky, cvičební náčiní, balanční bosu míče apod. Na 

konci každé sezóny, pokud zbývá dostatek financí, se vedení snaží nakupovat stále nové 

pomůcky pro rozvoj koordinačních schopností hráčů a zkvalitňování tréninkových 

jednotek.  

Nehmotné zdroje 

Mezi nehmotné zdroje podstatné pro vinohradský florbalový klub patří 

bezesporu pověst a slogan. 

Pověst 

Prezident klubu tvrdí, že dobrá pověst je pro SKV klíčovým faktorem, na kterém 

si klub velmi zakládá, a snaží se si svoje dobré jméno ve florbalových vodách udržet. 

Pověst klubu se dle prezidenta stává jakousi obchodní značkou. Divácké okolí si již 

spojuje vinohradský klub s pojmy jako fair-play, týmová spolupráce, slušné jednání, 

čestnost, vstřícnost a přátelskost.   

Objevily se dokonce případy, kdy klub musel přerušit spolupráci s trenéry, kteří 

nesplňovali vizi a základní požadavky spojené s dobrým jménem klubu. Obdobně se 

jedná i s nově příchozími hráči. Pokud tým nového hráče nepřijme z důvodu 

nepřiměřeného chování, které by kazilo dobrou pověst klubu, musí se s ním vedení 

rozloučit. 

 



 

Slogan 

Klubový slogan „Společně K Vítězství“ (SKV) už jen podtrhuje uvedené 

atributy utvářející pověst klubu a dodává jim na významnosti. Slogan tak velmi trefně 

prezentuje základní myšlenku vinohradského florbalu. 

Finanční zdroje 

Do oblasti finančních zdrojů spadají příjmy a výdaje klubu.  

Příjmy klubu 

Příjmy klubu jsou tvořeny z 50 % příspěvky od hráčů a z dalších 50 % 

 poskytovanými granty. Finanční rozpočet klubu se pohybuje cca okolo 1 500 000,- Kč 

na rok. Situace ohledně přidělování grantů se v posledním roce velmi zlepšila, tudíž pro 

sezónu 2013/2014 činí rozpočet 1 900 000,- Kč. 

Co se týče členských příspěvků, je v nich zahrnuto kompletní zabezpečení celé 

prvoligové soutěže včetně přihlášek do soutěží, pronájmu haly, startovného a 

cestovného na utkání apod. Hráči po zaplacení příspěvku již nemají dodatkové výdaje 

kromě dresů a placeného letního soustředění. V ceně příspěvků je zahrnuta i péče 

fyzioterapeutky pro A týmy mužské i ženské kategorie a tým juniorů. 

Díky přiděleným grantům od Magistrátu Hlavního města Prahy a Městské části 

Prahy 2 si klub od roku 2013 může dovolit financovat trenéry a pokrývat provozní 

náklady spojené s trenérskou činností. Trenéři mají proplacené základní trenérské 

vybavení (mikiny, soupravy apod.), je jim zajištěno zprostředkování informací, čili 

pokud není trenér licencovaný, klub ho posílá na školení a danou licenci mu zaplatí, 

s tím, že se trenér zavazuje k dvouletému působení v klubu. 

Do budoucna z poskytnutých grantů vyplývá, že školení pro udělení trenérských 

licencí bude probíhat i pod patronací klubu v rámci tzv. vnitřního vzdělávání trenérů. 

Bude se jednat o jednoměsíční schůzky, kde se nelicencovaní trenéři budou doškolovat 

na seminářích vedených klubem. 

Příjmy z prodeje reklamních ploch, pokud nějaké jsou, tak jsou vedeny 

odděleně. Pro rok 2013 představují příjmy z prodeje reklamních ploch nulovou částku, 

jelikož byla tato činnost prováděná formou spolupráce, a tak ji vedení klubu není 

schopno vyčíslit. 



 

V této části je též velmi důležité zmínit, že výsledek jednání s budoucím 

finančním sponzorem pro nadcházející sezónu bude klíčovým faktorem z hlediska 

finančního rozvoje klubu. 

Výdaje klubu 

Největší výdajovou položku představují náklady na provoz a pronájem haly. 

Tato částka činní 763 000,- Kč za rok. Další podstatnou částí jsou náklady spojené 

s trenérskou činností, které dosahují výše 522 000,- Kč. Náklady na trenéry jsou 

hrazeny z grantů. Přehledné rozdělení příjmů a výdajů klubu je zobrazeno v níže 

uvedené Tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Rozpočet TJ X3M SKV pro sezónu 2013/2014 

Název Položka Částka 

1. Největší příjmy členské příspěvky 50% 

 
granty 50% 

2. Největší výdaje provoz haly 763 000,- Kč 

 
trenérská činnost 522 000,- Kč 

3. Celkový rozpočet / 1 900 000,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle Interview 1 

Lidské zdroje 

Z hlediska lidských zdrojů je pro vinohradský klub relevantní výkonnost 

personálu, výkonnost trenérů, a předpokládaný vývoj členů. 

Výkonnost personálu 

Organizační jednotka, jakožto již zmiňovaný sedmičlenný výbor, je pro řádné 

fungování florbalového oddílu dostačující. Členové výboru mají, jak je uvedeno 

v organizační struktuře klubu, každý přidělenou svoji oblast, ale vzájemně se jednotlivé 

oblasti prolínají a je zde patrná úzká spolupráce všech členů. 

Výkonnost trenérů 

Co se týče mužského a ženského A týmu, pro sezónu 2013/2014 se klubu 

podařilo angažovat dvě česká trenérská esa. Mužská kategorie je nyní pod vedením 

jednoho z nejprogresivnějších českých trenérů – Jana Pazdery. Ženskou kategorii 



 

trénuje Jiří Kysela, jediný držitel trenérské A licence v České republice, a zároveň 

trenér florbalové juniorské reprezentace. A týmy jsou tedy z hlediska kvality trenérů 

nadmíru zjištěny. 

Ovšem nižší, zejména mládežnické celky trpí nedostatkem kvalitních trenérů, 

což se nepříznivě prokazuje na celkové výkonnosti daných oddílů a jejich progresu 

vzhledem k naplnění cílů klubu.  

Vývoj členské základny 

Co do počtu členů, budoucí vývoj a rozšiřování členské základy se bude odvíjet 

zejména od plánů na realizaci výstavby nové haly, potažmo nových hracích a 

tréninkových prostor, kdy si bude moci klub dovolit dělat rozsáhlejší nábory členů. 

V současné době tedy členská základna stagnuje, ale předpokládaný vývoj je příznivý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Průběh PEST analýzy 

Politické faktory 

V tomto okruhu faktorů hraje zásadní roli politická stabilita. Další 

prokazatelným faktorem je také novelizace Občanského zákoníku. 

Politická stabilita 

Nejdůležitějším faktorem z politicko-legislativní sféry je pro vinohradský 

florbalový klub rozhodně politická stabilita. Dle slov prezidenta klubu, se podstatná část 

finančního managementu realizuje prostřednictvím přidělovaných grantů a dotací 

(granty a dotace tvoří cca 50% celkového rozpočtu klubu), a tak jsou tyto finance pro 

klub zcela zásadní z důvodů finančního zajištění klubu.  

Hlavními zprostředkovateli těchto podpůrných finančních prostředků jsou, jak 

již bylo zmíněno Magistrát Hlavního města Prahy a Městská část Prahy 2. Vzhledem 

k aktivitě, kterou klub v této oblasti vyvíjí, je zřejmé, že vedení klubu je často odkázáno 

na jednání s politiky působících na pozicích ve zmiňovaných subjektech. 

V podstatě každá změna ve vedení na Magistrátu Hlavního města Prahy a 

Městské části Prahy 2 se výrazně projevuje na spolupráci s klubem ohledně přidělování 

těchto finančních prostředků. V závislosti na změnách ve vedení se někdy projevuje 

spolupráce jako komplikovanější, jindy naopak snaží, podle toho, s jakým politikem 

vedení ohledně přidělení grantu vyjednává. Vazba na pražskou politickou scénu je tedy 

v souvislosti s finanční situací klubu velmi silná. 

Změna Občanského zákoníku pro rok 2014 

Další politicko-legislativní změnou, pro klub spíše druhořadou, byla novelizace 

Občanského zákoníku pro rok 2014, kdy klub spadající pod Sokol jakožto Občanské 

sdružení změnil právní formu a byl přejmenován na Spolek. Vedení klubu uvádí, že tato 

změna byla pro chod klubu víceméně administrativní záležitostí a nebude mít pro 

budoucí fungování s vazbou na legislativu v České republice žádné negativní následky. 

Ekonomické faktory 

Jelikož je stanoveno dobrovolné vstupné na domácí utkání, ekonomické 

ukazatele související s průměrnou mzdou obyvatel, inflací apod. nejsou pro vinohradský 

klub zcela relevantní, jelikož potenciální návštěvníci nejsou limitováni cenou 



 

vstupného. Vedení klubu uvádí, že na jeho činnost mají z ekonomického hlediska 

největší vliv především: vývoj sazby DPH, vývoj cen energií a nezaměstnanost.  

Vývoj sazby DPH 

Daňové zatížení ovlivňuje klub především prostřednictvím daně z přidané 

hodnoty. TJ Sokol Královské Vinohrady rozděluje daň z přidané hodnoty do dvou 

oblastí podle toho, zda je daný subjekt plátcem DPH či nikoliv.  

První skupinu tvoří například nájemci kancelářských prostor v rámci Sokola 

vedení jako plátci DPH, kteří si mohou z tohoto pronájmu posléze daň z přidané 

hodnoty odečíst. Do druhé skupiny patří florbalový klub, který jako Spolek není 

plátcem daně z přidané hodnoty, a tak si daň z veškerých nakoupených věcí (sportovní 

materiál) či placení pronájmu v cizích halách nemůže zpětně odečítat. 

Graf č. 1: Vývoj sazby DPH v České republice 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [41] 

Vývoj cen energií 

Dalším významným faktorem ovlivňujícím výdaje podniku na pronájem haly je 

vývoj cen elektřiny a zemního plynu. Dojde-li k výraznému zdražení těchto komodit, 

částka vydaná na pronájem respektive provoz haly se logicky navýší, což se může 

negativně projevit v oblasti finančního managementu klubu. 

Prognóza ohledně cen energií poukazuje od roku 2014 na příznivý vývoj. Dle 

analytiků by průměrná cena elektřiny od letošního roku měla klesnout až o 10 %. 

Podobné prognózy se týkají i zemního plynu, který by měl v roce 2014 zaznamenat 

pokles o 2 %.  
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Nezaměstnanost 

Faktor nezaměstnanosti se jeví jako problém zejména v souvislosti s placením 

členských příspěvků. Při zvýšení počtu nezaměstnaných, rodina ze všeho nejdříve bude 

muset omezit výdaje na volnočasové aktivity svých dětí, a tak může dojít ke stavu 

stagnace v náboru nových členů. 

Graf č. 2: Obecná míra nezaměstnanosti v ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [30] 

Sociální faktory 

Sociální prostředí je zaměřené na základní demografické ukazatele vztahující se 

k Hlavnímu městu Praha, jelikož právě jeho struktura obyvatel tvoří případné 

návštěvníky florbalového utkání na Vinohradech. Vzhledem k počtu obyvatel hlavní 

metropole čítající více jak milion (viz. Tabulka č. 9) není o potenciální diváky, kteří by 

se mohli rozhodnout pro návštěvu utkání, nouze. 

Tabulka č. 9: Demografické údaje Hl. města Prahy (Sčítání lidu 2011) 

Obyvatelstvo dle pohlaví Celkem Muži Ženy 

  1 268 796 613 738 655 058 

Obyvatelstvo dle věku 0-14 let 15-64 let 65 a více 

  153 622 908 321 201 029 

Zdroj: vlastní zpracování dle [31]  

Popularita florbalu 

Florbal zažívá v České republice masivní vzestup. S více než 59 000 

registrovanými hráči se dle statistik řadí na druhé místo hned za fotbal. Dle odborníků, 

má florbal velmi dobrý marketingový potenciál, jelikož se jeví jako výborná alternativa 

k fotbalu, který postupně ztrácí na svém kreditu, i k hokeji, který je velmi drahý.  
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Společně se skandinávskými zeměmi a Švýcarskem patří Česká republika do 

světové špičky. Mezinárodní olympijský výbor dokonce zařadil florbal mezi olympijské 

sporty, na olympiádě se však objeví nejdříve v roce 2024. Následující Tabulka č. 10 

prezentuje počet registrovaných hráčů nejpopulárnějších sportů v České republice.  

Tabulka č. 10: Počet registrovaných hráčů ve sportech ČR 

Sport 
Počet registrovaných 

hráčů 

1. fotbal 512 000 

2. florbal 59 000 

3. tenis 58 000 

4. hokej 55 000 

5. golf 50 000 

6. volejbal 49 000 

7. lyžování 37 000 

8. basketbal 31 000 

Zdroj: vlastní zpracování dle [29] 

Z hlediska popularity florbalu je též důležité zmínit, že výrazně stoupá divácká 

sledovanost tohoto sportu. V roce 2012 se na první florbalové superfinále do O2 Areny 

přišlo podívat na hlavní zápas mezi Vítkovicemi a Tatranem Střešovice 7 877 diváků. 

Toto číslo svědčí o značném zájmu veřejnosti o florbal.   

Technologické faktory 

V odvětví technologických inovací je důležité zmínit progresivní vývoj 

technologií florbalových hokejek, možnost umístění digitálních světelných bannerů do 

hrací haly a vývoj v oblasti IT. 

Technologie hokejek 

Rychlost zastarávání technologií hokejek je velmi značná. Hokejky používané 

před čtyřmi lety, jsou vzhledem k dnešním trendům ve výrobních materiálech 

nepoužitelné. Stále se vyvíjející tvary holí a čepelí (pro lehčí držení, větší razanci střely 

apod.), odolnější a odlehčené výrobní materiály výrazně ulehčují manipulaci s míčkem 

a celkovou hrací techniku. 

Digitální světelné bannery 

Případné umístění digitálních světelných bannerů do prostor hrací haly by 

z hlediska propagace jistě zvýšilo zájem sponzorů o spolupráci s vinohradským klubem 



 

a tím pádem příjmy z prodeje reklamních ploch, dále pak zájem diváků a fanoušků 

z důvodu instalace bannerů a celkové modernizace interiéru hrací haly. 

Mobilní aplikace SKV TV 

K marketingovému rozvoji klubu by mohlo, vzhledem k fenoménu informačních 

technologií, dopomoci vytvoření mobilní aplikace  SKV TV, kterou by si fanoušci 

jednoduše stáhli do svých mobilních telefonů a mohli tak sledovat zmiňovaná videa, 

sestřihy, rozhovory s hráči, výsledky utkání, nadcházející události apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Fotografie klubových suvenýrů 

Fotografie č. 1: Tričko 

            

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Fotografie č. 2: Čepice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 



 

Fotografie č. 3: Šála 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Fotografie č. 4: Přívěsky na klíče 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Fotografie č. 5: Fanshop 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha č. 6: Dostupnost hrací haly pomocí MHD 

Obrázek č. 1: Mapa hrací haly 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [32] 

 

Příloha č. 7:  Dostupnost hrací haly pomocí automobilu 

Obrázek č. 2: Parkoviště před halou 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [32] 



 

Příloha č. 8: Propagační plakáty  

Obrázek č. 3: Pozvánka na domácí zápas 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [39] 

 

Obrázek č. 4: Propagace rozhovoru s trenérem mužského A týmu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [39] 

 



 

Obrázek č. 5: Pozvánka na utkání play-off 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [39] 

 

Obrázek č. 6: Pozvánka na utkání play-off 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [39] 

 



 

Příloha č. 9: Grafické návrhy nových klubových suvenýrů 

V této příloze je pro ukázku uvedena základní verze grafických návrhů 

vybraných klubových suvenýrů, v pořadí: 

 hrníček,  

 klubový odznak, 

 klíčenka, 

 kartičky hráčů,  

 kšiltovka, 

 malé pastelky. 

Tyto předměty merchandisingu společně s dalšími navrhuje práce v kapitole 

9.1.2 Nabídka klubových suvenýrů. 

 

                          

                         hrníček                                                  klubový odznak 

                                          

                                                klíčenka 



 

             

             

                                                    kartičky hráčů 

 

 

             

                    kšiltovka                                                     pastelky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 10: Návrh soutěže na facebookovém profilu klubu 

Práce uvádí příklad jedné z navrhovaných soutěží na Facebooku, kterou 

představuje křížovka, týkající se otázek z oblasti florbalu, sponzorů klubu, klubové 

historie, aktuálních informací o klubu apod. 

Otázky: 

1. První slovo klubového sloganu 

2. Jméno a příjmení kapitána A týmu mužů 

3. Název klubového video kanálu 

4. Jedna ze skandinávských florbalových zemí 

5. Základní škola, kde se zrodilo jádro klubu 

6. Název mezinárodního florbalového turnaje v Praze 

7. Příjmení trenéra A týmu mužů 

8. Jméno jednoho z partnerů klubu (tělesná diagnostika) 

9. Jméno jednoho z partnerů klubu (florbalové vybavení) 

10. Úroveň soutěže, kterou nyní hrají oba A týmy (muži, ženy) 

 

Ukázka křížovky: Tajenka - SKVFLORBAL 

 
    

S P O L E Č N Ě 
 

 
  

L U K Á Š L A N C 
  

 

S K V T V 
        

 
    

F I N S K O 
   

 
    

L U P Á Č O V A 
 

 

C Z E CH O P E N 
     

P A Z D E R A 
       

N I C N E B O L Í 
     

 

J E D N A D V A C I T K A 

 

E X T R A L I G A 
    

Zdroj: vlastní zpracování 

                                               

   

 


