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1. ÚVOD 

1.1 VLASTNÍ DŮVODY ZVOLENÍ DIPLOMOVÉHO ÚKOLU 

Sportovní management je moderní široká sféra, která skýtá mnoho, a především čím 

dál více možností a oblastí, jak a kde se uplatnit. Na jedné straně se úzce dotýká pohybu, 

sportu a tělesné výchovy, na straně druhé sahá do pole ekonomie, marketingu 

a managementu. Vzájemné propojení těchto významně rozdílných kategorií se mi 

při rozhodování o mém budoucím zaměření jevilo jako velice atraktivní. 

V počátcích studia jsem si však byla téměř jista, že navzdory lákavému oboru 

bude obtížné po absolvování školy najít adekvátní uplatnění. Když jsem si ale ve druhém 

ročníku začala shánět práci na částečný pracovní úvazek, naskytla se mi příležitost pracovat 

v marketingové a public relations (dále PR) agentuře pro Český paralympijský výbor, tedy 

v oboru sportovního marketingu. Nebylo jednoduché proniknout do světa praxe, postupem 

času se mi ale kreativní náplň práce, častá setkání se zajímavými osobnostmi nejen ze světa 

sportu a celkové prostředí vůbec líbilo více a více. Zaměstnání při škole ve studijním oboru 

pro mne mělo ještě jedno významné pozitivum, a to změnu ve vnímání přednášek a seminářů. 

Je totiž velký rozdíl poslouchat teoretickou nauku bez praktického zrcadla, a nebo výklad, 

který je možné "napasovat" na konkrétní situace, s nimiž jsem se dosud setkala nebo které 

bych si uměla představit, že nastanou. 

A právě tato, zatím sice nevelká, pro mne však významná praktická zkušenost 

rozhodla o výběru zadání diplomové práce, v níž chci obsáhnout téma spadající výhradně do 

oblasti marketingu nebo public relations. Nejvíce mě zajímalo připravovat samostatný projekt 

- PR aktivitu, řešit od začátku až do konce zásadní i nenápadné problémy, zkusit postavit 

něco zcela "od píky", aby byl na samém konci vidět konkrétní výsledek. Proto jsem si 

takovou náplň vybrala i pro svůj diplomový úkol - kreativní činnost, při které 

se mohu naučit, jaká úskalí se mohou vyskytnout a jaké překážky je při přípravě podobné 

akce nutno překonávat. 



1.2. PŘÍNOSY PO ZPRACOV ÁNÍ PRÁCE 

V marketingu a public relations připravují společnosti po celém světě aktivity 

pro své nebo cizí zaměstnance podobné projektu zpracovanému v této diplomové práci. 

Každý projekt je originální, všechny se ale v zásadě drží podobného scénáře. Jsou úkoly a 

kritéria, která musí splňovat každá akce, ačkoli se svým charakterem třeba velmi liší. Pevně 

věřím, že můj korporační projekt přinese případným čtenářům nové myšlenky a inspirace pro 

další marketingové, PR i jiné příležitosti v reálném světě a že poslouží jako nápověda a 

pomocník při jejich realizaci. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o konkrétní projekt pro reálnou událost - Olympijské 

a Paralympijské Hry v Pekingu 2008, byla bych velice potěšena, kdyby má diplomová práce 

posloužila jako předloha nebo vodítko při realizaci podobné akce v praxi. 



2. HLAVNÍ CÍLE A ÚKOLY 

2.1. HLA VNÍ CÍL - ZPRACOV ÁNÍ KORPORAČNÍHO PROJEKTU 
APLIKOVATELNÉHO V PRAXI 

Hlavním cílem této diplomové práce je podrobné zpracování korporačního projektu 

tak, jak by byl realizován v praxi. Řešené problémy zohledňují reálnou situaci a opírají se o 

skutečnosti faktické nikoli fiktivní. Z hlediska zpracování projektu pokládám za nezbytné 

vytýčení následujících dílčích úkolů: 

Provedení analýzy čínského trhu 

Zpracování organizačního zabezpečení projektu 

včetně 

vypracování finančního plánu a kalkulace akce 

Rozvržení sponzorování projektu 

Naplánování medializace korporační akce 

2.2. PREZENTACE ÚKOLŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Analýza čínského trhu 

Tento korporační projekt je zpracován, jak už bylo výše řečeno, pro konkrétní akci -

Olympijské a Paralympijské Hry Peking 2008. Je tedy evidentní, že pro naplánování 

programu, finančních kalkulací apod. je nezbytně nutná alespoň základní znalost čínského 

trhu- co nabízí, jaká v něm hrozí rizika, jaké jsou možnosti jeho využití v místě konání akce 

atd. Jedná se o specifické podmínky, dané odlišnou východní kulturou, na niž není řadový 

Evropan navyklý. Ze stejného důvodu ale na druhou stranu Čína slcytá i nespočet netradičních 

zážitků a příležitostí k obohacení vlastního poznání - pamětihodností, náboženských zvyků a 

mentality místních obyvatel. 



Organizační zabezpečení projektu 

Tento úkol zahrnuje několik dílčích kroků a problémů, které je potřeba vyřešit. Na 

prvním místě by měl být rozvržen harmonogram těchto jednotlivých kroků, dokdy a kdo 

by je měl zabezpečit. Patří sem tedy rozvržení projektu do více úrovní, které se budou lišit jak 

kvalitou, tak cenou a podle možností místního trhu pak vytvoření konkrétního programu 

s ohledem na dané úrovně. Neopomenutelnou součástí projektu musí být také zabezpečení 

dopravy, ubytování, přepravy na místě a dostatečného počtu personálu v místě konání, tedy 

v Pekingu. Jako nepovinná součást projektu může být i zajištění účasti VIP hostů, jako jsou 

například vládní představitelé, velvyslanec apod. 

Finanční plán a kalkulace akce 

Finanční plán a kalkulace se řadí právě k těm povinnostem, které musí být řešeny 

v přípravě jakéhokoli projektu, akce nebo události bez ohledu na jejich charakter či rozsah. 

Plán se dělá dopředu z několika důvodů. Nejdůležitější otázkou, kterou je potřeba zodpovědět 

předem, je, zda se společnosti vyplatí se do příprav vůbec pouštět, dalším problémem je pak 

stanovení ceny za akci jako za produkt. Do kalkulace musí být započteny veškeré malé i velké 

výdaje včetně rezervy. Předpokládají se ceny pouze přibližné, postupně se konkretizují. 

Sponzorování projektu 

Pro tento konkrétní korporační projekt je ideální příležitost pro spolufinancování 

příprav sponzorskou společností. Akce je vysoce sledována na celém světě a je obecně 

medializována. Taková událost se řadí k lukrativním příležitostem pro potenciální partnery. Je 

ale samozřejmě nutné se před nabídkou na potenciálního sponzora dobře připravit. K tomu 

by měla sloužit profesionálně vyvedená prezentace s možností zpětné vazby. 

Medializace korporační akce 

Medializace akce je důležitá především právě pro sponzory a partnery. Abychom 

mohli produkt nabízet jak klientům tak potenciálnímu sponzorovi, je nutno znát údaje týkající 

se sledovanosti - denní a celkové, tištěné inzerce, mediálních článků apod. Články 

do tisku by měly částečně také spadat do náplně práce při realizaci korporačního projektu. 
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3. TEORETICKA CAST 

3.1. MARKETING A PUBLIC RELATIONS OBECNĚ A VE SPOJITOSTI 
S TĚLESNOU VÝCHOVOU A SPORTEM 

"Oblast marketingu byla v české republice v minulém období citelně zanedbávána. 

Dnes se však uplatňuje velmi reálně v ekonomickém životě, neboť silně ovlivňuje vývoj 

a výrobu distribuční a cenovou politiku, orientaci propagační strategie firem, rozhodování 

a rozdělení finančních zdrojů a přes kvalitu distributorů a příslušných pracovníků zasahuje 

i do oblasti personální politiky. Marketing se tedy stal jednoznačně nezastupitelným prvkem 

řízení podniku s orientací na trh. Pod tímto zorným úhlem proniká z oblasti hospodářství do 

oblasti tělesné výchovy a sportu, kde je uplatňován klasickou cestou ve firmách, vyrábějících 

sportovní zboží a nabízející tělovýchovné služby. " (viz 12, str. 7) 

3.1.1. Nástroje marketingu 

Budeme-li chtít se svým produktem, v našem případě korporačním projektem, uspět, 

musíme se postavit čelem k marketingové strategii. Její realizace spočívá ve správném spojení 

jednotlivých marketingových nástrojů. V marketingové terminologii je soubor těchto nástrojů 

označován jako marketingový mix (Marketing mix, Marketing Tools) nebo také jako čtyři P 

marketingu: 

1) PRODUCT - produkt 

2) PLACE - distribuce produktu 

3) PRICE- cena produktu 

4) PROMOTION - informační kampaň o produktu 

Uvedené nástroje marketingu jsou prostředkem firmy k realizaci dlouhodobých 

i krátkodobých strategických cílů. Jsou nástroji ovlivnitelnými a na rozdíl od jiných 

ekonomických skutečností kontrolovatelnými, ačkoliv každý z těchto prvků působí 

individuálně různou měrou, různou intenzitou a rychlostí. 



Produkt - prostředek uspokojování potřeb zákazníka 

Produkt je ve většině ekonomických publikacích definován jako základní nástroj 

marketingové teorie a praxe nebo jako jakákoliv nabídka podnikatelského subjektu, která 

směřuje na trh s cílem uspokojit určité, přesně definované potřeby zákazníka. Obě definice se 

vzájemně nevylučují, ba právě naopak se svým pojetím doplňují. Produkt má totiž 

v ekonomice dvě základní funkce : 

1) prostředek uspokojování potřeb zákazníka 

2) nástroj marketingu 

Na otázku co všechno může být produktem, jsou nejčastějšími odpověďmi nejrůznější 

hmotné předměty, se kterými se setkáváme v domácnostech, v zaměstnání, na silnici, ve 

městech a na vesnicích apod. Při podrobnějším zamyšlení se ale vynoří i druhá skupina 

produktů, kterou jsou tzv. služby hmotného charakteru, kde předmětem služby je činnost, 

vztahující se bezprostředně k hmotnému produktu, sem spadají např. opravy nejrůznějších 

komodit, ubytování, stravování, rekreace a další. Vedle tohoto typu služeb však existují ještě 

služby, které nejsou bezprostředně vázány na hmotný produkt. Do této skupiny patří např. 

kultura, finanční služby, sdružení osob, sportovní kluby apod. Označujeme je jako nehmotné 

produkty a služby. 

Kam bychom ale zařadili produkt nazývaný jako korporační vztahující se 

k olympijským a paralympijským hrám v Pekingu? Jedná se o kombinaci dvou skupin 

produktů- služby hmotného charakteru k osobní spotřebě a nehmotné produkty a služby. Ve 

výčtu každé ze skupin jsou některé příklady označeny kurzívou. To proto, aby bylo patrné, co 

korporační projekt zahrnuje a kam se tak jako typ produktu řadí. 

Úlohou podnikatele je nabízet v rámci daného produktu nebo respektive strategické 

jednotky takový sortiment a v takových sortimentních řadách, aby uspokojil požadavky 

zákazníka v co nejširším spektru. Jen ten zákazník, který si v rámci sortimentu bude moci 

vybrat z několika sortimentních řad a v jejich rámci z několika výrobků, bude zákazníkem 

spokojeným a schopným zaplatit za tuto spokojenost. Tento poznatek je významným 

momentem při zvažování podnikatelského záměru a orientace marketingu. 1 

Touto filozofií se musíme řídit i při organizaci a realizaci korporačního projektu. 

Pokud by byla vytvořena jedna jediná varianta balíčku, nedosáhli bychom ani zdaleka 

1
) viz Ludvík Číchovský, Jak úspěšně prodávat?, Montanex 1994, Ostrava; str. 92 



spokojenosti potenciálních účastníků, a tím by zároveň mnohonásobně poklesl zájem o náš 

produkt. Základní myšlenkou před vytvářením balíčků musí být analýza zákazníka a jeho 

zájmů, skupin zákazníků a jejich klasifikace do několika úrovní. Bude nezbytné oddělit 

korporační projekt pro VIP zákazníky od balíčků např. pro zástupce médií. Úroveň balíčků 

musí být alespoň třístupňová a musí do ní být zahrnuto ubytování, doprava, forma akreditace 

a program a z toho pak plynoucí i celková cena. 

Korporační projekt musí být skládán tzv. stavebnicovým systémem, který umožňuje 

modulární skládání produktů a kombinace jejich dílčích částí. To je cílem marketingu našeho 

produktu. 

MARKETING PRODUKTU 

Produkt je v marketingu pojímán velice široce - v užším slova smyslu znamená 

hmotnou nebo nehmotnou podstatu produktu a jeho vlastnosti, v širším slova smyslu se pak 

pod tímto pojmem rozumí i tzv. dodatečné vlastnosti produktu. 

Vlastnosti podstaty produktu 

Podstata každého individuálního produktu je charakterizována kvalitativními 

ukazateli, které individuální produkt provázejí od ukončení výrobního procesu během celého 

životního cyklu produktu. Individuální produkt je charakterizován kvalitativními 

a kvantitativními parametry. Rozhodujícím kritériem v momentě rozhodovacího procesu 

zákazníka je vždy kvalita. Taje v případě našeho produktu dána: 

technickými vlastnostmi (ty se však na náš produkt nevztahují) 

užitnými vlastnostmi produktu 

přednostmi produktu 

cenou produktu 

Tyto ukazatele jsou stále více a více brány v úvahu při volbě a rozhodování o koupi 

daného produktu. 



Užitné vlastnosti produktu 

Uvedená kategorie představuje tu část vlastností podstaty produktu, které 

zákazník bezprostředně pociťuje při uspokojování svých potřeb. V našem produktu 

se tedy jedná především o to hlavní, kvůli čemu si náš zákazník korporační projekt 

vybere, a to je program olympijských nebo paralympijských her, zákazníkův přístup 

na jednotlivá sportoviště a dílčí soutěže, setkání s důležitými představiteli 

mezinárodního sportu a politiky na pekingské půdě, ceremoniály a celková atmosféra 

pobytu. 

Přednosti produktu 

Přednosti produktu v podstatě sumarizují ty technické a užitné vlastnosti 

produktu, které vyčnívají jako špička ledovce plujícího v moři tržní ekonomiky nad 

průměrné vlastnosti podobných produktů. Přednosti daného produktu pak ukazují 

v kvalitativních i kvantitativních parametrech náskok tvůrce produktu před 

konkurencí. A však pozor na záměnu pojmů přednosti produktu a prospěšnosti 

produktu. Na rozdíl od předností produktu je prospěšnost určena sepětím konkrétní 

technické nebo užitné vlastnosti s prospěchem pro zákazníka nebo s uspokojením 

potřeby zákazníka. Prospěšností produktu jsou v podstatě motivy zákazníka, které 

ho vedou ke koupi. 

Každý podnikatelský subjekt ve svém snažení za ovládnutí určitého segmentu 

trhu směřuje k vytvoření takového produktu, který by měl ne jednu, ale hned několik 

předností, jež by vedly k eliminaci konkurenčních produktů a k jejich vytlačení 

z daného tržního segmentu. Zdravé soutěžení o přednosti produktu jsou hnacím 

motorem tržní ekonomiky. 

V případě marketingu pro Český paralympijský výbor v dnešní době zatím 

v podstatě neexistuje konkurenční společnost, která by pobyt na paralympiádě takto 

cíleně nabízela. Produkt byl dosud nabízen výhradně partnerským společnostem pro 

jejich zaměstnance a pro partnerská média a jejich zastupitele, kteří byli do dějiště her 

oficiálně vysláni. Konkurenční prostředí je tedy vlastně eliminováno. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o tzv. luxusní produkci, tedy ne o nezbytnou službu, a vzhledem 

k tomu, že partnerské společnosti jsou pro budoucnost českého olympiemi 

i paralympismu životně potřebné, je jejich spokojenost prvořadým cílem. Korporační 



projekt musí být tedy koncipován, bez ohledu na absenci konkurence, v nejvyšší 

možné kvalitě a na prestižní úrovni k plnému uspokojení zastupitelů partnerských 

firem. 

Cena produktu 

Cena zásadně limituje prodejnost sebelepšího produktu. V tržním hospodářství 

je cena obvykle dána poptávkou po dané komoditě na trhu a musí být při nejmenším 

výslednicí všech nákladů spojených s výrobou, marketingem a prodejem. To však je 

tzv. cena minimální, která nepřináší zisk. Ačkoliv je cena našeho produktu vytvářena 

mírně odlišnou cestou, poněvadž se korporační projekt neprosazuje na běžném trhu, 

úroveň své minimální výše má dánu samozřejmě také. A právě ta část ceny nad cenou 

minimální je tím, kam směřuje podnikatelské úsilí, tedy ziskem. Výše této části ceny 

je oním parametrem, který by měl zohlednit technické parametry, užitné parametry 

a sumárně tedy prospěšnost produktu. Tato zjednodušená charakteristika ceny ve 

výsledném měřítku znamená, že čím je produkt prospěšnější, tím může být dosažená 

míra zisku vyšší. 

Dodatečné vlastnosti produktu 

Dodatečné vlastnosti produktu jsou takové vlastnosti, které zákazník velmi silně 

vnímá, ale které zároveň nejsou vlastnostmi podstaty produktu. Do této kategorie patří: 

značka a image produktu 

obal produktu· a jeho funkce 

Ačkoli zdánlivě se tyto dvě skupiny netýkají marketingového balíčku a služby vůbec, 

ve skutečnosti jsou v modifikované formě velmi důležitou součástí marketingu korporačního 

projektu. 

Značka a image produktu 

U mnoha podnikatelských subjektů stále přetrvává zkreslený názor, že 

zákazník chápe značku pouze jako obchodní název produktu. Značka je však pro 



zákazníka často natolik významný pojem, že jej podstatně méně zajímají technické a 

užitné parametry, neboť ví, že tzv. "dobrá značka" je zárukou kvality, originality a 

jakosti. Tzv. "dobrá značka", "dobré jméno", tedy to, co se také označuje jako 

"goodwill" pak zcela zásadně pomáhá v konkurenčním prostředí prodávat, přirozeně 

navyšuje cenu produktu, ale také hodnotu společnosti. Platí to ve všech oborech

nejviditelnější příklady pak můžeme jistě nalézt třeba v segmentu obuvi a oblečení 

zejména sportovního, v oboru osobních automobilů, spotřební elektroniky, 

v potravinářství pak např. u druhů piva apod. Značka tak produkt velmi zhodnocuje. 

Značka může mít slovní nebo číselné vyjádření a může se týkat producenta 

nebo jen produktu. Významnost značky spočívá v: 

historické tradici 

ověřené tradici kvality a jakosti 

účinné formě příznivého image producenta i produktu 

účinné formě propagace kvality 

V případě konkrétního korporačního projektuje značka zastoupena pojmem 

"olympijské hry", eventuálně "paralympijské hry". Právě tyto pojmy zaručují 

zákazníkovi všechny parametry, které byly výše jmenovány, tedy kvalitu sportovních 

výkonů, originalitu místa konání tradiční události a jakost jedinečné neopakovatelné 

atmosféry her. 

Značka tvůrce produktu je i vybojovaným image firmy v konkurenčním zápase 

tržní ekonomiky. Značka produktu určuje místo produktu v tržním segmentu, protože 

název produktu určuje i okruh zákazníků. Kromě značky produktu má významnou 

úlohu i její grafické vyjádření do loga a písemné vyjádření do motta společnosti. 

Obal produktu 

Velké procento výrobců se mylně domnívá, že obal je pouze ochranná 

schránka vyrobeného produktu. Obal je ale velmi často jednou z nejvýznamnějších a 

integrálních součástí produktu a hraje přinejmenším stejně významnou roli jako jeho 

obsah. Je jisté, že pokud výrobek sám o sobě nemá požadovanou kvalitu, tak sice 

dobrý obal přiměje zájemce produkt koupit, avšak pouze jednou. Až zákazník zjistí, že 

zboží uvnitř obaluje nekvalitní, podruhé si tentýž výrobek nekoupí a v horším případě 

bude dále šířit informaci o tom, že tento produkt je nekvalitní. 



Obal tedy plní čtyři základní funkce: 

1) Ochrannou - chrání výrobek před poškozením, zničením nebo znehodnocením. 

- měl by umožňovat manipulaci s produktem. 

- dle možnosti by měl i zamezovat zcizení. 

2) Informační - měl by informovat zákazníka o veškerých vlastnostech produktu 

- čím více přehledných informací, tím lépe obal plní svou funkci 

- informace musí být v komunikačním jazyce Qazycích) 

3) Prestižní - kvalita obalu ukazuje na úroveň luxusnosti produktu 

- cena obalu a cena produktu by měla být v relaci 

- obal je stále pouze doplněk jak z pohledu ceny obalu tak i produktu 

4) Odměna za koupi - po hlavních funkcíchje možné využití k dalším účelům 

- druhotná funkce obalu dokonce mnohdy může být větším 

motivem ke koupi než produkt samotný 

Rozdílnost mezi obalem hmotného a nehmotného produktu je zřejmá, ale i náš 

nehmotný produkt a informace o něm lze opatřit jakýmsi "obalem", aby přitáhnul 

zájem a splnil všechny výše uvedené funkce. Pro náš konkrétní produkt- korporační 

projekt- se obalem stává hmotná prezentace a nabídka balíčku. Může být ve formě 

elektronické i tištěné. Funkce tohoto "obalu" jsou pak plněny následovně: 

Ad 1) Ochranná - nabídka musí být opatřena reprezentativními deskami, obálkou 

Ad 2) Informační - prezentace musí obsahovat veškeré kvalitativní i kvantitativní 

informace o produktu (program, ubytování, doprava, cena atd.) 

Ad 3) Prestižní - profesionální úprava je nezbytnou, neopomenutelnou 

podmínkou 



Ad 4) Odměna za koupi - nabídka může být účastníkům prezentace předána např. 

v atraktivním kufříku se šanonem, ale 

- tato funkce se v našem případě uplatit nemusí 

Návrh obaluje jedním z výsledků marketingu produktu. Ten by měl v ideálním 

případě splňovat všechny funkce při zachování konkurenceschopnosti ceny. Z toho se 

potom zákonitě odvíjí volba tvaru a velikosti obalu, množství vlastního produktu, 

volba materiálu, barvy potisku a konkretizace písemného nebo grafického sdělení. 

MARKETING CENY PRODUKTU 

Všechny podnikatelské subjekty jsou v určité fázi přípravy produktu postaveny před 

zásadní rozhodnutí, kterým je stanovení ceny produktu. Cena produktu je hybnou silou trhu, 

která může negativně či pozitivně ovlivnit všechno dosavadní úsilí a energii vložené 

do přípravy produktu. Odrazem ceny jsou totiž tržby a zisk. 

Cena je stále základním motivačním faktorem, limitujícím soulad poptávky a nabídky 

po daném produktu. Ačkoli ve většině ekonomicky vyspělých států již cena není hlavním 

nástrojem konkurenčního boje, u nás je a pravděpodobně ještě nějakou dobu bude předním 

kritériem konkurenceschopnosti dvou produktů s podobnými technickými a užitnými 

vlastnostmi, podobnými výhodami a přednostmi. 

Cena je v ekonomice pojímána jako vyjádření hodnoty komodity. Hodnota, oceňovaná 

měnovým ekvivalentem, zobecňuje faktickou a psychologickou účinnost produktu, 

společenský význam produktu, dále i technické, estetické a užitné vlastnosti, výhody 

a přednosti před konkurencí apod. Cena je globálním zhodnocením všech významů a dopadů 

produktu jak na samotného producenta, tak i na zákazníka, tržní segment a trh obecně. 

Cena může být vyjádřena různými způsoby, vždy specificky podle charakteru 

zákazníka. Nejčastějším měřítkem jsou peníze určité měny, v ostatních případech to jsou jiné 

směnné ekvivalenty. Za pozornost stojí uvedení pojmu tzv. barterů, tj. směny jednoho 

produktu za produkt jiný. Tento typ obchoduje obvyklý a častý ve státech s měnou, která není 

volně směnitelná a v rozvojových zemích. 

Pro spotřebitele představuje cena takové množství finančních (nebo jiných) 

prostředků, které musí vynaložit, aby za ně získal konkrétní produkt. Pro výrobce je stanovení 

ceny, jak už bylo výše řečeno, klíčovým momentem v celé podnikatelské aktivitě, neboť cena 



je jediným nástrojem marketingu, který utváří příjmovou stránku celého procesu provázanosti 

marketingu produktu a prodeje. Všechny zbývající činnosti tvoří výdajové složky. Konečně 

z makroekonomického pohledu je cena hmotné komodity i produktu nehmotného charakteru 

základním mechanismem, který ovlivňuje a zajišťuje křehkou rovnováhou mezi nabídkou 

a poptávkou po jednotlivých produktech. Nerovnováha se pak obvykle projevuje kolísáním 

tržní ceny, která je od ceny skutečné do určité míry odlišná, a to v posunu jak nahoru, tak 

i dolů. 

Jak stanovit cenu produktu? 

Rozhodování o výši ceny se řadí do kategorie vysoké obtížnosti a je při něm třeba 

zvažovat celou škálu často protichůdných okolností a důležitých faktorů. Existují aspekty, 

které limitují výši ceny, a jsou také faktory, jejichž respektování vede ke snižování ceny. Je 

třeba sledovat i zájmy a okolnosti, které vedou ke zvyšování ceny. A tak jako jsou 

protichůdné výše uvedené faktory, tak jsou protichůdné i s nimi související cíle a možnosti 

firmy. Jestliže jsou cíle společnosti postaveny na zisku, respektive na tvorbě příjmů, pokrytí 

nákladů, návratnosti investic, podílu na trhu, objemu tržeb apod., pak možnosti firmy 

z hlediska kapacitního co do technické propustnosti, lidských zdrojů a potenciálu i 

nákladovými položkami musí být cílům firmy přísně podřízeny. 

Kromě jiného cenu ovlivňují i omezující vnější faktory, které zahrnují: 

1) ekonomické činitele 

2) právní vědomí 

3) společenské činitele 

- velikost a regionalizace trhu, počet konkurentů, kupní 

síla spotřebitele, cenová pružnost poptávky, míra inflace 

- právní regulace trhu, trestní postihy za nerespektování 

stanovených pravidel uvnitř státu i v zahraničním 

obchodu 

- síly a sdružení, která hájí zájmy zákazníků 

Stanovení ceny nového produktu má časovou posloupnost, která je patrná 

z následujícího schématu. 



Schéma 1: Stanovení ceny nového produktu2 
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2
) zdroj: Čichovský, Ludvík. Jak úspěšně prodávat?, Ostrava: Montanex, 1994. str. 123. 



Strategie podnikatelského záměru každé firmy je založena i na celkových 

parametrech. Ty mají významný vliv na konstrukci a celkovou tvorbu ceny. Při zodpovídání 

otázky na roli ceny ekonomové většinou spolupracují s marketingovými odborníky. Ve výše 

zobrazeném schématu jsou uvedeny typy strategie, které cenu výrazně ovlivňují. 

Maximalizace zisku představuje krátkodobou strategii, kterou lze uplatňovat ve fázi 

růstu produktu. Orientace na maximální zisk v konkurenčním prostředí zákonitě vede 

k neúměrnému navýšení ceny a tím k postupnému snižování poptávky po produktu. 

Dlouhodobá strategie by vedla k zániku zájmu o produkt a případně i krachu firmy. 

Konkurenční prostředí se však našeho specifického produktu více-méně netýká. 

Korporační projekt má sám o sobě krátkodobý cyklus a tak je cena produktu stanovená v 

počáteční fázi neměnná. 

Podle strategie maximálních příjmů firma vyrábí maximum produkce, pro kterou má 

zajištěn odbyt a prodej za cenu nikoliv maximální, ale za cenu vyšší, než je cena průměrná. 

Této strategie se metoda stanovení ceny pro náš nehmotný produkt alespoň dotkne. Je potřeba 

realizovat skutečné maximální množství balíčků korporačního projektu. Toto množství je 

limitováno spíše než poptávkou dostupným počtem akreditací a ubytovacích kapacit v dějišti 

her, v Pekingu. 



3.1.2. Komunikace mezi korporacemi a nabízení produktu 

"Jedním ze základních axiomů komunikace je poznatek, že komunikace splní své 

poslání pouze v případě, že adresát poselství nejen přijal, ale také mu porozwněl."3 

Ten, kdo naše informace přijímá, se na věc pravděpodobně nebude dívat ze stejného 

zorného úhlu a nemusí s ní nutně spojovat stejné představy, jaké máme my. Taková 

skutečnost by nastala pouze ve fiktivní "absolutní realitě", tedy v souboru jevů vnímaných 

všemi bez rozdílu stejně. To je ovšem pouhá teoretická pomůcka, realita funguje jinak. 

Individuální postoje k problémům jsou formovány nejen na základě informací sdělovaných, 

ale také filtrem osobních zkušeností, zvyklostí, vzdělání a v neposlední řadě i na základě 

skutečností zjištěných z dalších zdrojů. Vždy je nutné počítat s interpretací adresátem. 

V případě, že se odesilatel poselství a jeho adresát nedokáží shodnout na stejných kritériích a 

podmínkách, které by definovaly realitu, může pak dojít k významným informačním šumům, 

které mohou v extrémním případě způsobit neschopnost dorozumět se. 

Představme si například, že slavnostní událost, kterou pořádáme, navštíví nejen náš 

management, ale i další zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci, akcionáři apod. Večer bude 

zajišťovat i nespočet specialistů na catering, bude zde nějaký obsluhující personál apod. 

Všichni tito lidé se zúčastnili stejné akce ve stejném čase na stejném místě. Budou ale jejich 

interpretace také identické? Určitě ne, velmi totiž záleží na tom, z jaké perspektivy událost 

sledovali. Jinak bude nabídku (např. finanční rozpočet akce) vnímat vedoucí pracovník 

nabízející společnosti a jinak řídící pracovník korporace, které je nabídka adresována. 

Vezmeme-li konkrétní pohled na náš produkt - korporační projekt, bude pro nás 

rozhodující reakce managementu firmy, která bude oslovena. Účastníci akce celý projekt 

uvidí z naprosto odlišných pozic. Pro skupinu VIP hostů bude celá událost záležitostí public 

relations a vzájemných společenských vztahů a finanční stránka se bude jejich firem přímo 

dotýkat. Zástupci médií naopak rozpočet akce řešit nemusí, budou se účastnit čistě 

profesionálně. Ostatní klienti budou pravděpodobně zaměstnanci nižšího managementu 

partnerských společností. Otázka financí se jich tedy nepřímo dotýkat bude, ale na událost 

budou pohlížet spíše z hlediska neformálního. 

3 
Zdroj: Němec, Petr. Littová, Jana. Komunikace Korporací. Praha: VŠE, 1999. str. 21. 



3.1.3. Cílová skupina a jak ji získat 

Podle odborných specialistů je kategorie "cílová skupina" přisuzována do oblasti 

marketingu. Pod tímto pojmem chápeme část veřejnosti přesně vymezenou určitými 

společnými znaky, na které firma zaměřuje své komunikační aktivity. Například pro 

politickou stranu může být cílovou skupinou, na niž strana zaměří komunikační opatření 

svého předvolebního boje, třeba skupina nerozhodnutých voličů. Je zřejmé, že ortodoxně 

zaujaté protivníky rafmovaná a opodstatněná argumentace ani sliby nezlomí. Stejně tak by 

bylo zbytečné utvrzovat o správnosti jejich přesvědčení již rozhodnuté voliče. Cílovou 

skupinu pro tyto případy lze definovat prostřednictvím průzkumů veřejného mínění. (viz 16, 

kap. Cílová skupina a jak ji získat). 

ČLENĚNÍVEŘEJNOSTI 

V základním členění dělíme veřejnost na interní, tedy vnitřní, a externí, vnější. 

Do interní veřejnosti spadají zaměstnanci, a to jak současní, tak i ti bývalí. Dále je 

možné sem zařadit i jejich rodinné příslušníky, protože do dění vidí lépe než vnější 

veřejnost. A v neposlední řadě sem některé modely zahrnují i nejbližší dodavatelsko

odběratelské subsystémy, zdroje financí apod. Pro náš projekt bude zajímavá právě tato 

třetí podskupina. 

Ještě více nás však bude zajímat oblast vztahů s externí veřejností, kam spadají 

obchodní vztahy (business relations), mezilidské vztahy (human relations), politické 

vztahy, tedy účastníci politického života. Důležité jsou i vztahy k nejbližšímu okolí 

(community/ enviromental relations), tedy k partnerům na regionální úrovni a regionálním 

médiím. O stupeň výš pak musíme zahrnout i vztahy mezinárodní. V praxi však nelze 

jednotlivé skupiny a podskupiny striktně separovat, dochází k jejich vzájemnému prolínání a 

hranice mezi nimi jsou nejen pružné, ale také průchozí. 



Schéma 2: Komunikační vztahy mezi skupinami4 

[~-- - - - ,~\:.~:···~::~·=······:.>:~~1 
i nemnozí • • ' 
i • • ' 

~----------------- ···... ..···· 
• • • • 

•. Působí silně, : 
•. působí slabě : 
• • • • 

Neutrální 

Stoupenci ·····~=::.:;~·/ 1.' 

• • 

1..... ... .... .. ....... . ........ . ...... .... ..... ....... ........ .. .......... . .......... ........ ........ . . ............... ~~~~f.~~~-. ........................................................................ ..1 

ZÍSKÁNÍ CÍLOVÉ SKUPINY - KLIENTŮ 

David Ogilvy ve svém díle Vyznání popisuje první - a dá se říci snad nejdůležitější -

krok, který stojí na počátku každého marketingového plánu. Než začneme s oslovováním a 

\ korporátní komunikací, měli bychom si vytýčit cílovou skupinu, definovat a eventuálně si 

vypsat konkrétní potenciální klienty, jejichž přízeň bychom chtěli nejvíce získat. 

Není ale žádoucí vytýčit si pouze velké cíle a na drobnou veřejnost pozapomenout. 

Každého klienta si musíme hýčkat. "Nejjednodušším způsobem, jak získávat dobré klienty, je 

dělat dobré reklamy" (viz 32, str. 41). Tato formule není ale zcela aplikovatelná na korporační 

projekt. Pokud se chystáme oslovit konkrétní společnosti, je zbytečné a dokonce i nežádoucí 

spojovat projekt s veřejnou reklamou. Tady spíše hraje velkou roli dobré jméno a pověst 

společnosti, průhledná organizace a finanční vyváženost produktu. Důležitou součástí 

v procesu nabízení jsou i osobní jednání s potenciálním VIP zákazníkem- klientem

partnerem. 

V průběhu prezentace projektu bychom měli posadit přítorpné tak, aby neseděli klienti 

na jedné a organizátoři na druhé straně stolu jako protivníci. Nedílnou součástí příprav na 

jednání by měla být generální zkouška, přičemž bychom však nikdy neměli mluvit přesně 

podle připraveného textu - při skutečné prezentaci by se pak řečník mohl snadno dostat do 

situace, na niž by nemohl dobře reagovat a celou akci by mohl ve výsledku poškodit. 

4 Zdroj: Němec, Petr. Littová, Jana. Komunikace Korporací. Praha: VŠE, 1999. str. 26. 



především je nutné naslouchat. Čím více se toho od svého potenciálního klienta dozvíme, tím 

více případných nedostatků včas zachytíme. Na svá slabá místa- pokud už není v naší moci 

se jich zbavit- bychom měli klienta upozornit dříve, než si jich všimne on sám. Dodá nám to 

na důvěryhodnosti dříve, než začneme vyzdvihovat své přednosti. Není žádoucí zabředávat do 

zbytečných podrobností, protože ty posluchače unaví. Druhý den po prezentaci je vhodné 

zaslat perspektivnímu klientovi shrnující dopis s výčtem důvodů, proč by si měl daný produkt 

vybrat. Takový dopis může velice pomoci při složitém rozhodování. 

3.1.4. Cestovní ruch do netradiční ciziny 

Lidé sní o návštěvě cizích zemí, zvláště lákavá je pak exotika, vybočení z fádních 

evropských tradic. Vhodnou cestou, jak uchvátit zájemce o cestu do zahraničí, je např. 

zkombinovat fotografie, popřípadě video-ukázky, které "chytnou za srdce", podrobné poutavé 

informace o příslušné zemi a návod, jak na to. 

V případě reklamy na země, o nichž klient ví jen pramálo, je obzvlášť důležité 

poskytnout co nejvíce informací. Pro většinu turistů jsou největší překážkou peníze. V případě 

exotických zemí může ale být určitou bariérou také strach - strach z neznáma, strach, že se 

\ nedomluví, že přijdou o peníze i strach z cizinců a nezvyklé stravy. Pro úspěšné získání 

klienta je proto velmi důležité udělat vše pro to, abychom ho těchto obav zbavili. 

3.1.5. Propagace a reklama v prostoru olympijských a paralympijských her 

Propagace a reklama je podle článku 53 Olympijské charty zakázána. Zakazují se 

zejména jakákoli politická, náboženská nebo rasová vystoupení a propaganda v olympijském 

prostoru. Obchodní instalace a reklamní panely se nepřipouštějí ani na stadionech, ani na 

jiných závodištích. 

"Není povolena žádná reklama jakéhokoli druhu ve vzduchu nad stadiony a jinými 

olympijskými závodišti, jež jsou olympijskými místy." (viz 23, kapitola Propagace a reklama) 

Podobně se zakazuje i reklama na nářadí používaném po dobu her, na dresech a 

stejnokrojích a startovních číslech sportovců i oficiálních činitelů. Dresy mohou být označeny 

pouze vlajkou nebo emblémem národního olympijského (NOV) či paralympijského (NPV) 

výboru schválený Mezinárodním olympijským (MOV) či paralympijským (MPV) výborem. 



"Identifikační značky na časoměřičských přístrojích a výsledkových tabulích nesmí 

přesahovat výšku aparátu a nesmí být vyšší než 10 cm. Smlouvy, které by jakýmkoli 

způsobem mohly zasahovat do oblasti propagandy a reklamy, musí být před uzavřením 

předloženy MOV (MPV) ke schválení a musí odpovídat řádům MOV (MPV) a vycházet 

z tohoto pravidla.( viz 23, kapitola Propagace a reklama) 

Všichni, kdo v olympijském prostoru (tréninkové plochy, olympijská vesnice nebo 

závodiště) použijí nebo budou na sobě vystavovat jakékoliv oblečení nebo vybavení (obuv, 

lyže, příruční tašky, klobouky atd.) nápadně označené reklamou, budou okamžitě 

diskvalifikováni či zbaveni akreditace. Týká se to všech účastníků, závodníků, trenérů 

i ostatních členů oficiální delegace. Reklamní využití emblému her organizačním výborem 

olympijských nebo paralympijských her (olympijské symboly) může schválit pouze MOV 

(MPV)." (viz 23, kapitola Propagace a reklama v prostoru olympijských her). 

3.1.6. Sdělovací prostředky ve vztahu k olympijským a paralympijským hrám 

Do sdělovacích prostředků zahrnujeme tisk, film, rozhlas a televizi, jejichž zástupci 

jsou na hrách akreditováni. Pro zajištění co nejúplnější informace o průběhu olympijských a 

paralympijských her a pro získání široké mezinárodní odezvy jsou stanoveny nezbytné 

dispozice pro akreditaci zástupců různých sdělovacích prostředků a z nich vyplývající 

možnosti zhlédnout soutěže a podniky, které se v rámci her konají. Počet akreditovaných 

novinářů, redaktorů, komentátorů a filmařů určuje organizační výbor se souhlasem MOV 

(MPV). Exekutiva MOV si vyhrazuje právo udílet i odmítat žádosti o akreditaci nebo odmítat 

j~)Ž udělené akreditace, a to bez možnosti odvolání. Akreditace svého držitele opravňuje 

k podávání zpráv z dějiště her. Sportovci, trenéři, oficiální činovníci ani další účastníci jako 

žurnalisté nebo fotografové působit nesmí. 

MOV (MPV) postupuje za úplatu práva na šíření nebo distribuci reportáží 

z olympijských a paralympijských her televizní nebo jiné distribuční organizaci pro národní 

teritorium jejího působení, popřípadě podobným mezinárodním organizacím v rozsahu jejich 

působnosti. V takovém případě nemůže jiná organizace na stejném území šířit reportáž o 

sportovní soutěži či události dříve než organizace, které k tomu mají pro dané území právo. 

Tento zákaz pozbývá platnost 48 hodin po skončení soutěže nebo události. Televizní nebo 

distribuční organizace nemůže postoupit získaná práva třetí organizaci bez souhlasu MOV 



(MPV). Všechny smlouvy s rozhlasovými a jinými organizacemi musí být projednány s MOV 

(MPV) a organizačním výborem. 

Pro zajištění co nejúplnějších informací o průběhu příprav a soutěží her musí 

organizační výbor zřídit pro pracovníky aktualit tiskové středisko. Má být vybaveno 

prostornými pracovišti s psacími stoly a kancelářským materiálem, reprodukčním zařízením, 

zamykacími skříňkami pro každého pracovníka, konferenčními sály, fotografickou službou, 

informačním střediskem, restaurací a dalším zázemím otevřeným po celých 24 hodin, 

poštovním úřadem a bankou, lékařským střediskem, dopravním oddělením, parkovišti atd. 

Doporučuje se zajistit písemné oznamování výsledků her. Organizační výbor musí zřídit 

speciální autobusové linky výlučně k dispozici pro tiskové středisko, a to mezi tiskovým 

střediskem a místy soutěží a televizním nebo rozhlasovým střediskem a místy soutěží. Pro 

ubytování novinářů a dalších pracovníků je třeba vybudovat příslušné ubytovny s denní penzí 

na odpovídající úrovni. Organizační výbor má povinnost spojit se s mezinárodními 

organizacemi pro televizi, rozhlas a tisk a s NOV (NPV), aby získal potřebné informace pro 

akreditaci. Přibližně šest měsíců před zahájením her je třeba rozeslat národním výborům 

dotazníky pro zjištění podrobností o každém pracovníkovi sdělovacích prostředků. Novináři 

tiskových agentur, jakou je například Reuters, jsou počítáni zvlášť, nikoliv do počtu novinářů 

akreditovaných pro příslušný stát. Tyto osoby pak pracují na náklady jednotlivých agentur 

svých zemí. 

"Organizační výbor stanoví se souhlasem MOV (MPV) maximální počet 

akreditovaných pracovníků rozhlasu, televize apod. a stejně tak i maximální počet osob 

technického personálu a ponechává společnosti nebo společnostem možnost výběru těchto 

pracovníků. Umístění kamer musí být schváleno příslušnou mezinárodní sportovní federací. 

Pro hostitelskou zemi se doporučuje nepřekročit 80- 100 hodin televizního vysílání, 

aby se nesnižovala přím~vštěvnost sportovních soutěží." (viz 23, kapitola Propagace a 

reklama). 

Počet fotografů určuje organizační výbor se souhlasem MOV (MPV), aby nebyl 

narušen hladký průběh her. Fotografům by měl organizační výbor zajistit zvláštní stejnokroje. 

Všichni akreditovaní fotografové mají volný přístup na vyhrazená místa v sektoru fotografů 

na tribuně E. Skupinám fotografů mohla být dříve na jejich žádost a na jejich náklady 

vybudována jedna nebo více tmavých komor přímo na místě soutěží nebo v olympijské 

vesnici. Dnes, v době vládnoucí digitální technologie, již tato služba využívána nebývá. Smějí 

být využity i fotografie pořízené sdružením oficiálních fotografů hostitelské země. 



Důležitou součástí činnosti organizačního výboru je zajištění oficiálního filmu z her. 

Natáčením by mělo být pověřeno více než 40 kameramanů. Úkolem organizačního výboru je 

pak kontrola, aby ve filmu nebyly předváděny nevhodné nebo nepovolené záběry. 

Osvětlovači a další pracovníci filmu a televize nesmí narušit regulérnost soutěží. Vedle 

oficiálního filmu je třeba zajistit natočení i několika filmů o nejdůležitějších událostech 

v přibližné délce trvání 30 minut, zvláště pak když organizační výbor oficiální film vůbec 

neplánuje. Kratší filmy jsou pak k dispozici pro volný nákup příslušnými národními výbory. 

Každá mezinárodní sportovní federace má kromě toho právo natočit si technický film ze 

svých soutěží. Doporučuje se, aby organizační výbor nabídl mezinárodním sportovním 

federacím film pořízený z vybraných záběrů z oficiálního filmu, aby se předešlo zbytečnému 

zvyšování počtu kameramanů. Tento film společně se záběry našeho fotografa a kameramana 

mohou být zdrojem k vytvoření finálního upomínkového a zároveň reprezentačního filmu 

z korporačního projektu pro jeho účastníky. 

S výhradou koncese výlučných práv je televizní přenos aktualit věnovaných 

olympijským a paralympijským hrám povolen bezplatně v pravidelných informačních 

pořadech, které mají charakter aktuality, a to v televizní síti všeobecně nebo izolovaně na 

některých stanicích. (viz 23, kapito~opagace a reklama) 

Zfilmována byla dosud většina olympijských her. Veškeré olympijské filmy před 

rokem 1936 byly dělány jako aktuality (filmové týdeníky) nebo dokumentární snímky. Filmy 

z olympijských her 1948 a 1952 mají ještě charakter aktuality. Umělecké tendence mají 

olympijské filmy od roku 1956, které točili významní filmoví režiséři (OH 1956 lan K. 

Barner, OH 1960 Romolo Marcellini, OH 1964 Kon Išikava a jiní). 

Film z korporačního projektu by měl charakter jak umělecký, tak informativní a mohl 

by být využit jako významný doplněk nabídkové prezentaci v příštích letech nebo jako 

reference výrobce projektu. 



3.2. HISTORIE OLYMPISMU A PARALYMPISMU VE SVĚTĚ A U NÁS 

3.2.1. Vývoj olympismu 

Od sklonku 19. století, kdy došlo zásluhou Sierra de Coubertina ke vzkříšení 

olympijské myšlenky, se olympijské hry zapsaly do hlubokého povědomí národů. Olympijské 

a dnes už i paralympijské hry jsou dnes bezesporu jednou z nejvýznamnějších kulturních 

událostí. Již dávno přerostly ryze sportovní rámec a staly se důležitým mezinárodně 

politickým faktorem, určitým kritériem ~ně a vyspělosti jednotlivých zemí ajejich 

společenských zřízení, symbolem míru a přatelství mezi národy, významným výchovným 

prostředkem a podněcovatelem rozvoje tělesné výchovy a sportu. Olympijské a paralympijské 

hry sledují miliony obyvatel naší planety. 

Jistěže bychom neměli přeceňovat možnosti mezinárodního olympijského 

a paralympijského hnutí jako určitého mírotvomého činitele, je třeba však vidět, že tato hnutí 

disponují obrovským progresivním společenským kapitálem, který může vytvářet nejlepší 

předpoklady pro mírovou koexistenci dvou rozdílných společenských systémů 

a napomáhat udržení světového míru. N epřehlédnutelnou skutečností také zůstává fakt, že 

olympijské a paralympijské hnutí uplatňuje důsledně, důsledněji než mnohé jiné mezinárodní 

organizace (nejen sportovní), rasovou, politickou a náboženskou rovnoprávnost. V žádném 

případě nelze říci, že se olympijské a paralympijské hry přežily. Naopak, jejich funkce je 

nezastupitelná. V minulosti vždy plnily, dnes plní a v budoucnu plnit budou důležitý úkol, 

a to napomáhat sblížení národů, starat se o výchovu prostřednictvím sportu a tělesné výchovy, 

napomáhat harmonickému vývoji osobnosti člověka a tím přispívat k dalšímu rozvoji naší 

společnosti. 

OLYMPIJSKÉ HNUTÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Když byl na Kongresu pro obnovení olympijských her v Paříži dne 23. června 1894 

jmenován do Mezinárodního olympijského výboru i český gymnaziální profesor PhDr. Jiří 

Guth-Jarkovský, ačkoliv se sám tohoto shromáždění nemohl z finančních důvodů zúčastnit, 

byla to volba možná nečekaná, nicméně je třeba říci, že Pierre de Coubertin této volby nikdy 

ne litoval. Propagátor sportu, ale také slušného chování, Jiří Guth-J arkovský tak stál u 

samotných základů moderního olympismu. Ačkoli české země netvořily samostatný státní 

útvar, v jejich prospěch hovořila existence masové tělovýchovné organizace - České obce 

sokolské. 



Přeskočme nyní dlouhou historii českých a československých sportovních úspěchů, 

jejichž analýza by vydala na samostatnou diplomovou práci. Zastavme s~edy na poslední 

letní olympiádě, abychom si ukázali, jak atraktivní je atmosféra dnešního sportovního světa 

pro českého diváka, potažmo klienta našeho korporačního projektu. 

Na poslední olympijské hry do Atén v roce 2004 vyslala Česká republika dosud 

největší výpravu 142 sportovců, kteří ve výsledkové listině sbírali především čtvrtá a pátá 

místa. Mezi medailisty vynikl desetibojař Roman Šeberle, který vybojoval zlatou medaili a 

titul nejvšestrannějšího atleta světa. Stříbro získali čeští reprezentanti hned třikrát, a to 

střelkyně Lenka Hyková, jachtařka Lenka Šmídová a ve veslování párová čtyřka David Jirka, 

Jakub Hanák, Tomáš Karas a David Kopřiva. Bronzovou medaili si z Atén přivezli Kateřina 

Kůrková ve střelbě, Jaroslav Bába ve skoku do výšky, Libor Capalini v moderním pětiboji a 

dvojice vodních slalomářů Jaroslav Volfa Ondřej Štěpánek. 

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 

Český olympijský výbor (ČOV) byl ustaven 18. května 1899 jako organizace, která 

měla zajistit českou účast na II. olympijských hrách 1900 v Paříži. Stalo se tak z podnětu 

PhDr. Jiřího Gutha, člena Mezinárodního olympijského výboru a známého českého 

sportovního funkcionáře Josefa Rosslera-Ořovského. Již 7. března 1900 se však přeměnil ve 

stálý orgán českého sportovního dění. Protože tehdy většina národních olympijských výborů 

vznikala a pracovala jen krátce před konáním olympijských her, patří tedy ČOV mezi vůbec 

nejstarší národní olympijské výbory trvalého charakteru. (viz 25) 

Kromě komplikací v době II. Světové války pracoval ČOV jako spolek až do prosince 

1951, kdy byl začleněn jako odbor do tzv. jednotné tělovýchovné organizace-

do Československé obce sokolské a nadále pro zahraničí existoval jen "pro forma". Skutečně 

začal pracovat, ačkoli bohužel jen nakrátko, v době Pražského jara 1968, když zahájil 

přípravu pro kandidaturu Prahy na pořádání XX. olympijských her v Praze v roce 1980. 

Následná normalizace jeho činnost opět omezila, od kandidatury byl nucen odstoupit 

a XX. Hry uspořádala Moskva. 

V polovině 70. let došlo k novému oživení jeho činnosti. V rámci výboru začal 

v té době pracovat Československý klub olympioniků a později i Československý klub fair 

play. V době listopadové "sametové revoluce" se Československý olympijský výbor 



osamostatnil a v dubnu 1990 byly přijaty nové stanovy a zvolen nový výbor v čele se 

sedminásobnou olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou. 

Československý olympijský výbor zorganizoval v Praze VIII. mezinárodní olympijský 

kongres a 24. zasedání Mezinárodního olympijského výboru (MOV) roku 1925 a také 

79. zasedání MOV v roce 1977. Rovněž v Praze se v červenci 2003 konalo již 115. zasedání 

Mezinárodního olympijského výboru, na němž byl zvolen pořadatel zimních olympijských 

her v roce 2010- kanadský Vancouver. 

Český olympijský výbor zastupuje Českou republiku v mezinárodním olympijském 

hnutí a zabezpečuje reprezentaci ČR na olympijských hrách a dalších akcích organizovaných 

Mezinárodním olympijským výborem a národními olympijskými výbory. ČOV je občanské 

sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Na základě uznání Mezinárodním olympijským 

výborem je ČOV jediným subjektem oprávněným řídit olympijské hnutí v ČR. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČOV 

ČOV sdružuje sportovní svazy, jejichž sporty jsou na programu olympijských her a 

další sportovní svazy, členy mezinárodních sportovních federací uznaných MOV. Dále 

sdružuje občany ČR jakož i právnické osoby se sídlem v ČR, podporující olympijské hnutí. 

Řádnými členy jsou sportovní svazy sdružující sporty zařazené do programu 

olympijských her, zástupci složek ČOV a člen MOV. 

Přidruženými členy ČOV jsou všichni ostatní, výše uvedení. 

Nejvyšším orgánem je plénum ČOV, které se pravidelně schází - minimálně jednou 

ročně, volí předsedu, místopředsedy a výkonný výbor ČOV na čtyřleté období. Stanovuje 

program, hlavní úkoly a rozhoduje o složení výpravy a účasti na jednotlivých olympijských 

hrách. Výkonný výbor má 19 členů a řídí ČOV v době mezi plenárními zasedáními. 

Statutárním zástupcem ČOV je jeho předseda. (viz 27) 

Nedílnou součástí ČOV jsou jeho složky, do kterých patří: 

1. Český klub olympioniků 

2. Český klub fair-play 

3. Česká olympijská akademie 



Předseda Českého olympijského výboru je MUDr. Milan Jirásek, generální sekretář 
pak JUDr. Petr Hrubec. (viz 27) 

3.2.2. Počátky a rozvoj paralympismu 

Paralympijské hry jsou vrcholnou soutěží pro špičkové sportovce s různými 

tělesnými postiženími. Základní filozofií provázející paralympijské hnutí je, že tito světoví 

sportovci mají schopnosti a zkušenosti rovnocenné s nepostiženými sportovci a stejně jako 

oni se musí podrobit přísným kvalifikacím a výběru do národních týmů. 

Paralympijské hry vznikly zásluhou sira Ludwiga Guttmana, anglického neurochirurga 

ve Stoke-Mandevillské nemocnici v Aylesbury v Anglii, jenž v roce 1948 zorganizoval 

Mezinárodní hry vozíčkářů, které se časově kryly s londýnskou Olympiádou. Další záměrný 

pokus spojit olympiádu a paralympiádu byl uskutečněn až v roce 1960. 

První Paralympijské hry byly uspořádány v Římě v roce 1960, jen pár týdnů po XVII. 

římských Olympijských hrách. Těchto Her se účastnilo 400 špičkových atletů z 23 zemí. 

(viz 13). 

Z počátku byli aktéry Paralympijských her pouze sportovci vozíčkáři. S postupným 

rozvojem paralympijského hnutí se připojili i sportovci s dalšími druhy postižení. Na X. 

letních paralympijských hrách v Atlantě v roce 1996 vybojoval český paralympijský tým 

(ČPT) 10 medailí (2 zlaté, 7 stříbrných a 1 bronzovou). Na VII. zimních paralympijských 

hrách v Naganu v roce 1998 získal ČPT 7 medailí (3 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou). A na XI. 

letních paralympijských hrách v Sydney v roce 2000 získal ČPT už dokonce 4 3 medailí ( 15 

zlatých, 15 stříbrných a 13 bronzových). 

Na zatím poslední letní Paralympiádě v Aténách 2004 se utkali reprezentanti 136 zemí 

světa. ČPT soutěžil v sedmi sportovních disciplínách5
- atletika (21), lukostřelba (4), plavání 

(16), boccia (2), cyklistika (8), stolní tenis (13) a tenis (1). 

Z Atén si česká výprava přivezla celkem 31 medailí - 16 zlatých, 8 stříbrných 

a 7 bronzových. Nejúspěšnějším českým sportovcem zde byl plavec Martin Kovář, který 

třikrát obsadil zlatou pozici. V roce 2008 bude letní Paralympiáda ~spořádána v ČÍlJ.ském 

Pekingu. 

5 Číslo v závorce udává počet českých reprezentantů v dané disciplíně. 



Na zatím poslední zimní Paralympiádě v Turíně 2006 se ČPT utkal o medaile 

v několika disciplínách jediného sportu- alpském lyžování cst v roce 2010 bude hostit 

zimní paralympiádu i olympiádu kanadský Vancouver. 

Z výše uvedených údajů je více než zřejmé, že nejen olympijské ale i paralympijské 

hry disponují atraktivním programem a skýtají tak široký prostor pro realizaci korporačního 

projektu. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPORTU HANDICAPOV ANÝCH 

V roce 1982 byl čtyřmi mezinárodními federacemi založen Mezinárodní koordinační 

výbor světových organizací postižených sportovců jako určitý protějšek Mezinárodního 

olympijského výboru. V roce 1992 z Mezinárodního koordinačního výboru vznikl 

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC), který dnes slučuje tyto mezinárodní federace: 

1. mentálně postižení sportovci: INAS - FMH 

2. spasticky postižení sportovci (lidé ochrnutí převážně následky nenakažlivé dětské 

mozkové obrny, zejména vady vrozené): CP ISRA 

3. tělesně postižení sportovci (převážně vady získané, zejména poúrazové stavy): 

a. amputovaní: /SOD 

b. vozíčkáři: ISMWSF 

4. zrakově postižení sportovci: IBSA 

Mezinárodní paralympijský výbor je reprezentativním mezinárodním subjektem, který 

určuje, dohlíží a koordinuje organizaci paralympijských her, z větší části také mezinárodních 

a kontinentálních soutěží pro zdravotně postižené sportovce. Jeho hlavním posláním je 

prosazování integrace sportu zdravotně postižených do mezinárodního hnutí nepostižených 

sportovců při zachování a chránění bezpečnosti a identity zdravotně handicapovaných 

sportovců. IPC pomáhá a podporuje vzdělávací a rehabilitační programy, výzkumy a 

podpůrné aktivity a prostřednictvím sportu tak usiluje o rozšiřování. příležitostí pro zdravotně 

postižené osoby. Tréninkové programy jsou jedním z prostředků ke zvýšení jejich schopností 

a dovedností. (viz 13) 



Sluchově postižení sportovci (světová federace: CISS) přes různé snahy dosud nejsou 

sdruženi do Mezinárodního paralympijského výboru. Jejich vrcholná akce- Deaflympiáda, 

dříve známá jako Světové hry neslyšících, se koná vždy v letech mezi Paralympiádami. 

Deaflympiády jsou vrcholnou soutěží pro špičkové neslyšící sportovce. Světové hry 

neslyšících organizuje Mezinárodní výbor sluchově postižených sportovců - CISS. 

Deaflympiády se konají samostatně, vždy následující rok po paralympijských hrách. Tyto dvě 

sportovní události probíhají odděleně mimo jiné i proto, že na paralympijských hrách 

(vzhledem k velkému počtu zdravotních kategorií u jednotlivých postižení i sportovních 

soutěží) je organizační zátěž na horní hranici únosnosti, takže by prakticky nebylo možné 

( organizačně zvládnout začlenění dalších sportovců a nakonec i dalších sportů. Neslyšící 

sportovci soutěží všichni v jedné kategorii postižení, nejsou již dále členěni do zdravotních 

kategorií, jako je tomu u ostatních typů postižení. 

V roce 1924 se v Paříži konala první letní Deaflympiáda, první zimní pak v roce 1949 

v Seefeldu. Poprvé se reprezentační tým Československé republiky zúčastnil již v roce 1928 

II. letních světových her neslyšících v Amsterodamu, odkud si fotbalový tým přivezl také 

první medaili - stříbrnou. Od tohoto okamžiku se k dnešnímu dni reprezentaci ČSR, ČSSR, 

ČSFR a posléze České republiky podařilo vybojovat na zimních i letních Světových hrách 

neslyšících celkem více než šedesátku medailí. 

Zatím poslední letní deaflympiády v Melbourne 2005 se zúčastnilo 78 zemí. Neslyšící 

reprezentanti z ČPT soutěžili ve čtyřech sportovních disciplínách - atletice, badmintonu, 

cyklistice a fotbalu. V Austrálii se naše výprava radovala ze šesti medailí - tří zlatých, jedné 

stříbrné a dvou bronzových. (viz 13) 

Na zatím poslední zimní deaflympiádě ve švédském městě Sundsvall 2003 mělo své 

zastoupení 22 zemí. Česká výprava čítala pouhé dva sportovce, kteří soutěžili v několika 

disciplínách jediného sportu, stejně jako na paralympiádě, v alpském lyžování. 

Navzdory úzkému zastoupení však tým přivezl domů hned čtyři medaile - dvě zlaté 

a po jedné stříbrné a bronzové. O všechny drahé kovy se zasloužila lyžařka Petra Kurková. 



čESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR 

Z iniciativy Mezinárodního paralympijského výboru byl po dohodě národních svazů 

zdravotně postižených sportovců dne 26. ledna 1994 založen Český paralympijský výbor 

jako paralelní organizace vůči Českému olympijskému výboru. 

Český paralympijský výbor ovlivňuje prostřednictvím sdružených svazů přípravu 

sportovců na vrcholné světové soutěže. Jedním z hlavních úkolů Českého paralympijského 

výboru je zabezpečení důstojné reprezentace České republiky na letních i zimních 

Paralympiádách a Deaflympiádách. 

Český paralympijský výbor jako člen Mezinárodního paralympijského výboru 

sdružuje svazy postižených sportovců, které jsou členy mezinárodních federací. Předsedové 

jednotlivých svazů tvoří výkonné grémium Českého paralympijského výboru. (viz 13) 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA čpyó 

Řádné členství je podmíněno členstvím v mezinárodní organizaci sdružené 

v Mezinárodním paralympijském výboru (IPC). Řádnými členy ČPV jsou: 

1. Česká federace sportovců s centrálními poruchami hybnosti Spastic Handicap -

ČFSCPHSH 

2. Český svaz mentálně postižených sportovců - ČSMPS 

3. Český svaz neslyšících sportovců- ČSNS 

4. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců - ČATHS 

5. Český svaz zrakově postižených sportovců - ČSZPS 

Přidružení členové se zasedání výkonného grémia ČPV účastní pouze na pozvání. 

ČPV má takového člena pouze jednoho, a to Český svaz vnitřně postižených sportovců 

ČSVPS. Toto sdružení nemá mezinárodní soutěže na úrovni paralympiády. 

Na řízení výboru se podílí z největší části Výkonné grémium, které tvoří předsedoyé 

všech pěti členských svazů. Společensko reprezentativním orgánem je pak čestné 

předsednictvo ČPV, které pro paralympismus v České republice vytváří příznivé společenské 

6 
Údaje platné v době dokončení této diplomové práce, tj . v létě 2006. 



a ekonomické klima, podílí se na naplňování poslání ČPV a na realizaci jeho úkolů a cílů. Je 

zároveň i jeho kontrolním orgánem. 

Předsedou výkonného grémia je pan Vojtěch Volejník, který je současně i předsedou 

) čSNS, funkci výkonného předsedy a zároveň generálního sekretáře zastává pan František 

Janouch. V čestném předsednictvu působí osobnosti jako JUDr. Petra Buzková 

ministryně školství, mládeže a tělesné výchovy České republiky, dále PhDr. Magda 

Vášáryová nebo PhDr. Jiří Vlach. (13) 



4. METODOLOGIE 

4.1. ANAL YTICKÉ METODY 

Správný marketing je založen v zásadě na třech analýzách: 

1) 0-T analýze - Opportunities (příležitosti) and Threats (hrozby) 

2) S-W analýze- Strenghts (silné stránky) and Weaknesses (slabé stránky) 

3) SWOT analýze - kombinace obou 

0-T Analýza 

0-T analýza představuje rozbor vnějších činitelů limitujících řízení marketingu 

a dokumentuje příležitosti i ohrožení dalšího budoucího rozvoje firmy nebo jejího produktu. 

Tato analýza umožňuje odlišit a stanovit míru atraktivity příležitosti, kterou umožňuje vývoj 

trhu. Jde o definování výhod, které dávají možnost subjektu zlepšit postavení na trhu oproti 

konkurenci. Současně nutí i k zamyšlení se nad vývojem společnosti nebo firmy. 

S-W Analýza 

Tato forma hodnotí naopak vnitřní činitele působící na vývoj a zaměření marketingu. 

S-W analýza je zaměřena na odlišení silných a slabých míst firmy nebo jejího produktu. 

Výsledky analýzy ovlivňují především další rozhodovací procesy spojené s řízením 

marketingu ve vazbě na stanovení cílů, jejich priorit a zdrojové dispozice z pohledu 

časoprostorového vývoje. 

4.2. SWOT Analýza 

Většina marketingových odborníků spojuje 0-T analýzu vnějších činitelů a S-W 

analýzu vnitřních zdrojů do tzv. SWOT analýzy. Jejím cílem je posoudit vnitřní předpoklady 

firmy nebo produktu k realizaci daného podnikatelského záměru a současně analyzovat a 

respektovat vnější faktory i omezení daná charakterem trhu. 



Analýza SWOT je jednoduchou metodou umožňující utřídit klíčové poznatky a závěry 

z analytického pro fil u. Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, 

které jsou rozděleny do čtyř základních skupin- tj. faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ 

vnitřní stránky organizace nebo produktu (strenghts and weaknesses) a faktory vyjadřující 

PŘÍLEŽITOSTI a NEBEZPEČÍjako vlastnosti vnějšího prostředí (opportunities and threats). 

Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně 

vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních 

stránek fungování firmy (popř. problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. Je 

silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje 

postupy technik strategické analýzy. (Viz 1). 

Tabulka 1: Klasifikace položek analýzy SWOT (viz 34) 

kladné aspekty 

! rozvoje rOZVOJe 

·-- ·---·- -·-··------·------· ···-----.. ----1----------+-·-·------ -----·· 
aspekty vycházející převážně ze současného I 

· stavu a zevnitř- dobře ovlivnitelné I s w 
I 

-;~rekty .. ~y~h~~Jícírře~áfu:ě z-biid~~~íh~si~~~ ··r· ........... ___ _ 
I I 

· a z vnějších okolností - špatně ovlivnitelné ! 
o T 

Analýzu SWOT využijeme i pro náš korporační projekt po jeho teoretické přípravě, 

tedy v závěru této diplomové práce. Výsledek analýzy bude sloužit jako zhodnocení celého 

projektu a zároveň jako pohled do jeho potenciální budoucí reálné organizace. 



5. ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1. MARKETING A PUBLIC RELATIONS ČESKÉHO OLYMPISMU 

MARKETINGOV Á AGENTURA ČOV - ČESKÁ OLYMPIJSKÁ A. S. 

Česká olympijská a.s. působí jako oficiální marketingová agentura Českého 

olympijského výboru od roku 1997 a ČOV je jejím stoprocentním vlastníkem. Hlavním 

předmětem činnosti této agentury jsou obchodní, marketingové a reklamní aktivity, které jsou 

prováděny v souvislosti s propagací olympijských symbolů a myšlenek a sjednává smlouvy o 

jejich využití. Dbá i na ochranu olympijské symboliky na území České republiky. 

Česká olympijská a.s. se podílí na zajištění účasti Českého olympijského týmu na 

olympijských hrách a materiálního zabezpečení jeho přípravy. 

Česká olympijská a.s. vytváří v čtyřletých olympijských cyklech stabilní partnerství 

s finančně silnými společnostmi. Marketingová agentura ČOV zároveň dbá na ochranu práv 

výboru, navrhuje a realizuje komunikační a mediální plány pro prezentaci Českého 

olympijského týmu a jeho partnerů, organizačně zabezpečuje jednotlivé akce z těchto plánů 

a zpracovává nabídky partnerům. Česká olympijská a. s. dále plní i jiné servisní funkce 

spojené s přípravou sportovců na olympijské hry, spolupodílí se na organizační práci směrem 

k olympijským hrám a realizuje činnost Českého olympijského domu v jejich samotném 

dějišti. (viz 26) 

Z oblasti public relations Česká olympijská a.s. plánuje a organizačně zajišťuje 

mediální, sportovní, společenské a propagační akce a tiskové konference. Agentura se zabývá 

kromě jiného i organizací pobytu partnerů Českého olympijského týmu na olympijských 

hrách. A právě poslední vytýčená funkce české olympijské a.s. se přímo dotýká tématu této 

diplomové práce. Korporační projekt je totiž určen v první řadě partnerům českých týmů (ať 

už olympijského nebo paralympijského), protože právě partneři a sponzoři mají významnou 

zásluhu na výsledcích a situaci národního sportu u nás. 



5.1.1. Sponzoring Českého olympijského týmu 

Český olympijský tým se zásluhou nejen vynikajících sportovců, ale také fungujícímu 

marketingu těší podpoře následujících partnerů: 

Generální partneři 

(Pilsner Urquel, Skupina ČEZ, Škoda Auto, RWE Transgas) 

škoda 
SIMPLY ClEVER 

Oficiální partneři 

(Adidas, Unipetrol, Zentiva, Živnostenská banka, Skanska, Česká pojišťovna) 

.. ~" adíctas 

~J Zivnostenská Banka 
~~ 

Hlavní mediální partneři 

r;;· 
~w. 

Unipetrol 
t:.:.JUJ -<r; ", 

SKANSKA 

z ~ 
ml čESKÁ 
~ POJIŠŤOVNA 
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Mediální partneři 

(Railreklam, Týdeník Euro, Xantypa) 
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Přímé platby od sponzorů budou v olympijském cyklu 2005 - 2008 na úrovni 250 . 
milionů korun., přičemž rozhodující měrou se na této sumě podílí čtveřice generálních 

Partnerů. 

"Pivo Pilsner Urquell je symbolem České republiky ve světě. Reprezentuje tuto zemi 

stejně tak jako nejlepší sportovci. Proto je naše partnerství naprosto přirozené." řekl Steve 

Woodward, generální ředitel Plzeňského Prazdroje po podpisu smlouvu v prosinci 2005. 



5.2. MARKETING A PUBLIC RELATIONS ČESKÉHO PARAL YMPISMU 

M.ARKETINGOV Á A PR AGENTURA PRO ČPV 

_ ASOCIACE PCC S. R.O. A CONSENS 

V České republice existuje tzv. Paralympijský projekt - marketingový projekt 

podporující a zviditelňující paralympijské hnutí u nás, zajišťující přípravu a účast Českého 

paralympijského týmu na vrcholných světových sportovních soutěžích, zvyšující povědomí 

široké veřejnosti o aktivitách handicapovaných sportovců a postižených spoluobčanech 

v obecném slova smyslu. 

Projekt byl sestaven a poprvé realizován v cyklu 1995 - 1996 před X. letními 

paralympijskými hrami v Atlantě (1996), a to po podpisu historicky první marketingové 

smlouvy o výhradním zastoupení ČPV společností APC (Asociace PCC). Poslední smlouva 

o výhradním zastoupení ČPV byla podepsána s APC do konce roku 2008. Po nedávných 

změnách již marketing spadá výhradně do kompetencí samotného ČPV s novým 

marketingovým zastoupením společností Consens. 

5.2.1. Sponzoring Českého paralympijského týmu 

Marketing a struktura paralympijského hnutí v České republice vůbec prošlo 

v posledních letech mnoha proměnami, došlo tedy i k modifikaci partnerů a sponzorů 

Českého paralympijského týmu. 

Pro cyklus 2005 - 2008 má tým následující partnery: 

Generální partneři (RWE Transgas, VictoriaTip) 

~·· R . E .~ v1ct · Jr 
rram.ga. <6:1cY<I kcncel6/ 

Oficiální automobil (Škoda Auto) 

škoda 
S1.MPtY ClfVER 

Hlavní mediální partneři (Česká televize, TV magazín) 



Mediální partneři (Český rozhlas, Prima TV, Deník Sport) 

~ 
( (':r#KY FWZl«.A!'fi 

Oficiální podporovatelé (Adidas, Moser, WebCom) 

Oficiální dopravce (České Aerolinie) 



6. KORPORAČNÍ PROJEKT PEKING 2008 

Korporační projekt Peking 2008 je komplexní program vyvinutý pro společnosti 

českého trhu, které jsou i nejsou v jakékoli spojitosti s olympijským či paralympijským 

hnutím u nás. Jeho snahou je přiblížit hospodářské oblasti svět, kde vládne fyzická i duševní 

síla a jejich rovnováha vede ke sportovním úspěchům. Korporační projekt spojuje dva 

zdánlivě odlišná prostředí v jedno, promíchává atmosféru sportu a obchodu a spojuje lidi 

z různých sfér. V rámci Olympijských a Paralympijských her 2008 se tak představitelé z trhu 

české ekonomiky formální i neformální cestou setkají s reprezentanty českého sportu. 

6.1. ANAL ÝZA ČÍNSKÉHO TRHU 

6.1.1. Česko-čínské vztahy po roce 1989 

Po politické změně převratu v roce 1989 a přerušení vazby České republiky na 

Sovětský svaz získala česká strana jedinečnou šanci pro vytvoření vlastní politiky vůči Čínské 

Lidové Republice (dále ČLR). Naše prvořadé politické zájmy na Dálný východ nesměřují, 

prioritou vůči ČLRje udržet si přijatelné vztahy s pekingským režimem a zároveň 

participovat na ekonomickém růstu Číny. Přesto ale ekonomické výsledky česko-čínských 

kontaktů zatím stále pozitivní vývoj nevykazují. Česká strana dosud v plné míře nedokázala 

uplatnit svůj export na čínském trhu, a to kvůli ochraně vysokými cly, množstevními kvótami 

a řadou dalších protekcionistických opatření. Také české pokusy o investiční aktivity v Číně 

narazily na problémy s odbytem. Česká republika však paradoxně nadále spoléhala na 

vstřícnost Pekingu a setrvala v pasivním přístupu. České zboží do Číny těžko proniká a strmě 

narůstá vlastní obchodní deficit, který přesáhl v roce 2003 dvě miliardy USD. Čína si u nás 

naproti tomu zajistila odbytiště pro přebytky své mimořádně levné výroby a politický vliv. 

Rozhodování o čínské politice u nás bylo ovlivněno efektivní diplomacií ČLR, která si v Číně 

systematicky buduje své klientské vazby v ekonomických a politických kruzích. 

Těžiště současných česko-čínských styků spočívá především v hospodářské oblasti. 

Řada změn, které proběhly v 90. letech v našem státě a které dosud především v čínské 

ekonomice probíhají, vytváří nové možnosti pro jejich další rozšíření. Procesy adaptace na 

změněné podmínky však spolu nesou i problémy, které často negativně zasahují do některých 

stereotypů dosavadní spolupráce. Obě strany se prvotně musely a musí zorientovat 



v podmínkách partnerské země. Klíčová oblast vzájemných styků stála, stojí a pravděpodobně 

i bude stát na vzájemném obchodu. 

Politické kontakty České republiky (resp. ČSFR) a Číny na nejvyšší úrovni byly ještě 

donedávna spíše omezené a redukovaly se na návštěvy ministrů. Česká, resp. československá 

strana podnikla od roku 1989 v Číně tři návštěvy předsedy vlády (1991 Marián Čalfa, 1994 

Václav Klaus, 1999 Miloš Zeman) a jednu na úrovni prezidenta (2004 Václav Klaus). 

Oficiální pozvání české strany pro státní návštěvu stejného druhu z ČLR trvá od konce 90. let. 

Tento nesoulad potvrzoval chladný vztah Pekingu vůči České republice. Během všech setkání 

na úrovni předsedů vlád obě strany výslovně potvrdily, že nebudou spojovat rozdílné 

politické názory se vzájemnými ekonomickými záležitostmi. V praxi by to totiž ani nebylo 

snadno proveditelné. Dnes se Čína snaží vztahy s mezinárodním světem měnit a do svého trhu 

nechá proniknout i celé podnikatelské výpravy. 

Přestože čínská ekonomika roste impozantním tempem (za posledních 20 let zhruba 

desetiprocentní nárůst HDP ročně), oživení kdysi značných ekonomických vazeb s Čínou 

se nám nedaří. Podmínky se však od totalitní éry významně změnily, v současné době 

mluvíme o bilaterálních hospodářských vztazích. Čína po roce 1989 sama požadovala 

ukončení dosavadní praxe barterové obchodní výměny a snažila se o změnu na standardní 

obchod ve volně směnitelných měnách. České firmy se ale dosud nedokázaly v tvrdé 

konkurenci tržního prostředí v ČLR zcela prosadit. Naše výrobky navíc nejsou obecně známé, 

a jsou stále ještě často spojovány s tradicí sovětského bloku. Obnovit pověst české prestiže 

v Číně potrvá pravděpodobně ještě mnoho let. Česká strana má však jako svoji jasnou prioritu 

ekonomické zájmy. 

Česká republika podnikla řadu vstřícných kroků ve vztahu k Číně, a to jak v oblasti 

politické tak i ekonomické. Mezi těmi politickými je například podpora pro vstup ČLR do 

Světové Obchodní Organizace (WTO), přitom však Česká republika této příležitosti během 

bilaterálních jednání nevyužila k uplatnění vlastních požadavků. Tento krok je dokonce 

považován za zásadní chybu české ekonomické politiky vůči ČLR. Dále se český trh zcela 

otevřel levným importům z Číny, které se staly jednou z příčin neúměrného nárůstu deficitu 

ve vzájemném obchodu. Neopomenutelným gestem je ale také podpora České republiky P!O 

uspořádání olympijských her v Pekingu v roce 2008. 

Číňané mají v povaze přirozenou asertivitu a na obdobné jednání jsou zvyklí, zejména 

Pak ve finančních záležitostech, a je tedy potřeba to v průběhu dílčích kontaktů respektovat. 

Bylo by žádoucí, aby Česká republika stanovila s případným uvolněním vízové politiky pro 

potřeby turistiky takové podmínky, které budou zvýhodňovat české subjekty (cestovní 



kanceláře, ubytovací služby, catering apod.). Z turistického ruchu by jinak mohly profitovat 

převážně čínské firmy. Víza by měla být udělována po zaplacení vratného depozitu, povinně 

uloženého u českých bank. Zamezilo by se tím zneužití turistiky čínskými organizacemi pro 

ilegální migraci. To vše je ale zatím jen otázkou budoucích politických jednání. Vstupem do 

EV si Česká republika významně posílila prestiž a její zástupci nyní mohou vystupovat 

sebevědoměji a určovat podmínky s vyšším respektem. 

6.1.2. Specifika Čínského prostředí 

(. .. viz 8, sekce Entry and Exit) 

Zdravotní opatření 

Při vstupu do ČLR tak jako i do řady jiných států je jedním z prvních momentů tzv. 

karanténní revize. Při pasové kontrole se každý návštěvník musí prokázat vedle platného 

cestovního pasu a víza také vyplněným zdravotním prohlášením. Komukoli, kdo ve formuláři 

uvede nemoc jako žlutá chřipka, cholera, lepra, tuberkulóza nebo AIDS, bude do země 

zakázán vstup. Navíc lidé přicházející z oblasti postižené epidemií některé z těchto nemocí, se 

musí prokázat platným potvrzením o očkování. 

Hraniční kontrola 

Během hraniční kontroly je každý povinen vyplnit Vstupní registrační kartu a opět 

předložit platný cestovní pas, vízum a karanténní prohlášení. Kontroloři mají právo nepovolit 

překročení hranice z důvodu kterékoli z následujících okolností: 

absence vstupních nebo výstupních povolení 

neplatné či falešné vstupní nebo výstupní povolení 

povolení psané na jinou osobu 

odmítnutí hraniční kontroly nebo vyplnění zdravotního prohlášení 

neprovedení kontroly detektorem kovu 

zákaz vstupu do republiky vypsaný vládním orgánem ČLR 



J(ontrola zavazadel 

Kvůli zachování veřejného bezpečí má hraniční kontrolor právo prohlédnout jakékoli 

zavazadlo, které má být vneseno do republiky. Veškeré odpadní materiály, jídlo, 

mikroorganismy, biologické produkty, části lidských těl, krev a produkty s ní související nebo 

zvířata, která mohou být nositeli infekční choroby, nesmí překročit hranice. Dále jsou 

zakázána i jakákoli umělecká díla, filmy a audio nahrávky, které by mohly uškodit politice 

Číny, její ekonomice, kultuře nebo etice. I během této kontroly je vypisováno celní 

prohlášení. 

Odjezd z Číny 

Při odjezdu je každý povinen vyplnit Výstupní registrační kartu a nechat si 

zkontrolovat cestovní pas a vízum. Všechny druhy zboží, které byly zapsány do celního 

prohlášení o zavazadle při vstupu do republiky, by měly být z Číny i odvezeny. Chybí-li 

některá z položek, je vyžadováno další relevantní prohlášení nebo je na dané zboží vyměřena 

dovozní daň. Produkty, které jsou od příjezdu zadržovány celníky (kromě těch, které jsou již 

prošlé nebo zničené), mohou být vráceny a odvezeny ze země. 

Nesmí být exportováno zboží, které je zároveň zakázáno dovézt, dále hodnotné 

kulturní památky, cenné knihy týkající se čínské historie, kultury a umění, ohrožené druhy 

fauny a flóry ani jejich plody a konečně ani umělecká díla, filmy, audio nahrávky, fotografie 

ani jiné materiály vztahující se ke státním tajemstvím. 

Měna 

V případě, že je potřeba při odjezdu proměnit hotovost v čínské měně (RMB) zpět 

do domácí měny, je nutno předložit stvrzenku o předchozím nákupv čínské měny při příjezdu 

nebo v bance. Celková částka, která může být exportována ze země, je RMB 6000 'yuan. 



6.1.3. Nabídky ubytování v Pekingu a jeho okolí 

Peking plánuje výstavbu ll O nových špičkových hotelů, aby tak pokryl poptávku 

po ubytování v průběhu Her 2008. "Plánovaných ll O hotelů bude v rozmezí 

od jednohvězdičkových až po pětihvězdičkové, s tím, že většina z nich bude cílena pro VIP 

hosty," řekl na semináři hospodářství hotelů 18. května letošního roku ředitel Pekingské 

turistické kanceláře Du Juany. Ačkoli je v Pekingu velká poptávka po hotelech nižší třídy, 

trendem je rozmach špičkových hotelů, dodal Du Juany. 

Během Olympijských a Paralympijských her 2008 bude většina hostů ubytována 

v pekingských hotelech. Ale v pohotovosti budou i hotely v sousední provincii Hebei, která je 

od Pekingu vzdálena asi 100 km. Co se týče úředních osob, pro ty bude vyhrazeno 56 hotelů, 

z nichž 8 bude čtyř- až pětihvězdičkových do 100 km od Pekingu. 

V roce 2007 by počet hotelů v Pekingu měl dosáhnout osmi set, skýtajících přibližně 

130.000 pokojů. V současné době je v čínské metropoli 658 hotelů s celkovou kapacitou 

109.000 pokojů. 

V rámci Olympijských her 2008 je očekávána vysoká účast zahraničních turistů, 

řadových turistů a diváků a pekingské hotely by tak měly ubytovávat přibližně 550.000 lidí 

denně. 

6.1.4. Tipy pro doprovodné aktivity v programu klientů 

V rámci projektu by každý klient měl mít ve svém programu nejen sportovní události, 

které tvoří hlavní náplň akce, ale také doprovodné aktivity. Protože místem konání je pro 

Evropana exotická země, nabízí se široká škála možností, jak poznávat nezvyklé prostředí. 

Asijská kuchyně, čínská etika, netradiční kultura a bohatá historie tvoří základní pilíře pro 

turistické poznávání. 

(8, sekce Entry and Exit) 



zakázané Město 

V Pekingu se nachází Muzeum známé jako Purpurové Zakázané Město (v čínštině Zi 

Jín Cheng). Jedná se o největší známou a nejlépe zachovanou císařskou rezidenci v dnešní 

Číně. Výstavba sídla byla zahájena roku 1406 za vlády Císaře Ming Yongle a trvala 14 let. 

Prvním vládcem, který v rezidenci žil, byl Císař Ming Zhudi. Po následujících pět století 

sloužilo Zakázané Město jako sídlo 23 úspěšným vladařům, a to až do roku 1911, kdy byl 

Císař Qing Puyi donucen k abdikaci. Roku 1987 bylo Zakázané Město prohlášeno za 

světovou kulturní památku UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization). 

Své pojmenování si Muzeum vysloužilo díky astronomii a lidové kultuře. Středověcí 

astronomové dělili konstelace do skupin a soustředili je kolem Polárky (v čínštině Ziwei 

Juan). Konstelace obsahující Polárku byly označovány jako Konstelace Nebeského Boha a 

samotné hvězdě se říkalo purpurový palác. Protože se věřilo, že císař je synem nebeských 

bohů, jeho hlavní a dominantní postavení by mělo být zvýrazněno slovem purpur ve jméně 

jeho sídla. 

ChrámNebes 

Chrám Nebes je jednou z nejvíce chráněných a udržovaných kulturních dědictví Číny. 

Každoročně ho navštíví 12 milionů turistů. 



Na výstavbě kruhového mohylového oltáře se podílela největší skupina architektů. 

Chrám nebes se tak pyšní exkluzivním oltářem, který sloužil čínským monarchům dynastií 

Qing a Ming. Platilo pravidlo, že vládci úspěšných dynastií si mohou oltář umístit ve svých 

městech, aby tak mohli uctívat Nebesa a modlit se za boží štědrost. 

Středověcí Číňané věřili, že Nebesajsou svrchovaným vládcem vesmíru a osudu 

celého lidstva, a tak: jim zasvěcovali i své bohoslužby a Nebesa pro ně znamenala exitující 

bytost. O Nebesích mluvili Číňané jako o vesmíru nebo přírodě. V této době se pro 

bohoslužby konaly specifické obřady, a to především za vlády dynastií Ming a Qing, kdy byly 

pořádány pečlivě propracované ceremoniály. 

Chrám Nebes byl postaven roku 1420 za vlády Císaře Yongle z dynastie Ming. 

Nachází se v jižní části města a díky množství struktur zabírá plochu o rozloze 273 hektarů. 

Aby byly nebe a země dobře vyjádřeny, severní část Chrámu je kruhová, zatímco jižní je 

čtvercová. Celá kompozice je uzavřena mezi dvěma zdmi, čtvercovou vně kruhové. Vnější 

prostory jsou charakteristické předměstskou scenérií, zatímco interiér je uzpůsoben pro 

obětování. Vnitřní část sestává ze Sálu modliteb za Boží Štědrost a Kruhového mohylového 

oltáře. 

Velká čínská zeď 

Velká čínská zeď symbolizující starověkou čínskou civilizaci je jednou 

z nejznámějších světových památek. Vine se na severozápad od Pekingu a je dlouhá 

75 kilometrů. Její nejvyšší bod je 800 metrů nad mořem a nachází se v první části zdi 

Badaling. Stavba zdi začala během válečného období 476 -221 let před naším 

letopočtem. V těch dobách bylo zvykem, že různá panství stavěla zdi na strategických 

místech, aby ochránila svá severní teritoria. Poté, co v roce 221 před naším letopočtem první 

císař dynastie Qin sjednotil Čínu, rozhodl se jednotlivé zdi propojit a celou stavbu ještě 

prodloužit. 



Historické záznamy dokazují, že do desetiletého projektu byl zasvěcen přibližně 

jeden milion lidí, což byla tehdy pětina čínské populace. Po dokončení výstavby byla Zeď 

nazývána "Wan Li Chang Cheby", což v překladu znamená "Deset Tisíc Li Dlouhá Zed"'. 

Dnes většina Zdi splývá s přírodou. 

Ta část Velké čínské zdi, kterou je možné navštívit, byla obnovena za vlády dynastie 

Ming v 16. století. Vede z shanhaiského průsmyku, mořským přístavem podél pobřeží Bohai 

Bay, do průsmyku Jiayuguan v provincii Gansu. Její celková délka přesahuje sedm tisíc 

metrů. 

Ti, kteří do Pekingu zavítají poprvé, mohou Velkou Čínskou Zed' opomenout jen ztěžL 

Badaling, první část Velké zdi se nachází nejblíž městu. Jakožto častá turistická destinace se 

7.600 metrů dlouhá první část Zdi stala terčem vandalů, kteří do ní vyřezávali jména a nápisy, 

negativně na ni působily i eroze, moderní světelné technologie fotografů nebo výfukové 

plyny. Dva tisíce let stará svátost je ničena také neustálým hlukem blízkého motoristického 

provozu, prázdninovými středisky a zábavními prostředky. 

15. dubna 2006 zavedlo zastupitelstvo města v platnost nová pravidla týkající se 

rozhodování o první části Zdi, Badaling. Na základě těchto nových pravidel bude 

Administrativa zvláštní zóny Badaling odpovídat za veškerý turistický ruch a péči v této 

části Zdi. 

6.2. XXIX. LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY PEKING 2008 

(7, sekce Marketing Beijing 2008) 

Dne 13. červnu 2001 získalo na zasedání v Moskvě hlavní město Číny právo pořádat 

Olympijské hry v roce 2008. Tento významný moment tak je uchován v paměti lidí celého 

světa a v ten den se začala psát další kapitola olympijské historie. 

Je více než jasné, že příležitostí pro originalitu Her je v Číně spousta. Organizační 

výbor BOCOG (the Beijing Organizing Committee) poskytne svým obchodním partnerům 

příležitost představit Čínu všem národům světa a vyvine maximální úsilí, aby zorganizoval 

nezapomenutelné Hry. ,. 
Průzkum vedený čínskými organizátory ukázal, že příležitost, aby Peking pořádal 

olympiádu, podpořilo 94,6% Číňanů. Tato nadšená podpora Her se pak samozřejmě odrazí 

i ve vysoké úrovni organizace a kladně se projeví také ve vnímání čínských firem, které 

budou Olympiádu sponzorovat. 



Pro mezinárodní subjekty, které plánují expanzi na čínský trh, přináší partnerství 

s Olympijskými hrami 2008 silnou obchodní příležitost pro vlastní růst a představení svých 

produktů nebo služeb nové skupině zákazníků. Pro čínské společnosti Olympijské hry 

poskytují čestnou příležitost posílení vlastního image a mají možnost odhalit své silné 

stránky, získat si uznání svého národa. 

Program pro sponzory vyvinutý pro Olympijské hry 2008 je nejobsáhlejší balíček, 

který byl ve spojení s olympijskými hrami kdy vytvořen. Zahrnuje pětiletý kalendář událostí 

a akcí. Byl navržen tak, aby upevnil a ochránil práva, výhody a privilegia partnerských 

společností. Program se řídí Olympijskou chartou a dodržuje olympijské myšlenky. 

Partnerovi zajišťuje finanční stabilitu a spolehlivou technickou podporu v průběhu Her. 

Sponzorský program je jednotný jak pro čínské, tak pro zahraniční společnosti. Pekingský 

olympijský program sestává ze tří kategorií partnerství, a to partneři, sponzoři a 

podporovatelé, přičemž pro každou úroveň je dána určitá finanční cena s tím, že může být 

variabilní s přihlédnutím na charakter podniku, produktů a možností firmy. 

Sponzorské firmy mohou za svou podporu těžit z mnoha práv a výhod. Smějí používat 

oficiální logo organizačního výboru BOCOG nebo Čínského olympijského výboru 

k propagaci svých výrobků, budou jim poskytnuty exkluzivní služby v průběhu Her, jako je 

ubytování, akreditace, vstupenky na zahajovací a závěrečný ceremoniál i na sportovní soutěže 

apod. Budou mít předkupní právo na mediální prostor v průběhu Her a mnoho dalších. 

Pro celkový design Olympiády i Paralympiády byl vyvinut projekt "Peking 2008 

Image and Look", který měl za cíl vytvořit unikátní a celistvou vizuální podobu Her. Všechny 

symboly jsou jednoduché. Celkové image Her zahrnuje olympijský symbol, emblém Pekingu 

2008, jeho barvy, slogan, druhotné značky, maskoty, logotypy sportovních disciplín a sadu 

fotografií. 



Peking 2008 - Olympijský emblém 

Každý emblém vyjadřuje příběh, tento nazvaný "Čínská pečeť, 

tančící Peking" je naplněn pekingským pohostinností a 

nadějemi a ukazuje vazbu města ke světu. 

Peking 2008 - Slogan 

"Jeden svět, jeden sen" plně odráží podstatu a obecné hodnoty 

olympijského ducha- jednota, přátelství, pokrok, harmonie, 

účast a sen. Představuje běžná přání lidí z celého světa, 

inspirovaná olympijskými ideály, o šťastnou budoucnost lidstva. 
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Myšlenky, slogan i celkové image Her se musí zřetelně odrazit ve vizuální i ideové 

podstatě našeho produktu. Korporační projekt je cílen k určité akci, musí se tedy držet jejího 

základu od začátku do konce. Image se musí projevit ve vizuálech prezentace, myšlenky 

v nabídkové řeči organizátora a překlad sloganu použijme jako motto celého projektu. Jak 

konkrétně jsem naložila s výše uvedenými skutečnostmi, se čtenář dozví z nabídkové 

prezentace přiložené k této diplomové práci. 

6.3. XIII. LETNÍ PARALYMPIJSKÉ HRY PEKING 2008 

(7, sekce BEIJING P ARAL YMPIAD) 

Paralympijské hry budou pořádány v Pekingu od 6. do 17. září 2008. Budou zahájeny 

13. den od 24. srpna, kdy končí XXIX. Olympijské hry. Handicapovaní sportovci 

se v Pekingu utkají ve dvaceti sportovních disciplínách, což představuje nejvyšší množství 

za celou historii paralympijských her. Novým sportem bude veslování. Soutěže v osmnácti 

sportovních odvětvích bude hostit Peking, jachting se bude konat v oblasti Qingdao 

a jezdecké disciplíny v HongKongu. Paralympionici z celého světa se utkají celkem 

o 471 medailí. Her se zúčastní více než 4.000 handicapovaných sportovců a 2.500 koučů 

z přibližně 150 zemí a regionů světa. O medializaci se budou starat 4.000 novinářů z různých 

národních médií. Paralympijské hry budou pořádány na stejných sportovištích jako srpnové 

Olympijské Hry. Z důvodu bezbariérového přístupu bude většina sportů situována do areálu 

univerzity a na stadion Olympic Green. Olympijská vesnice se v září promění 

na paralympijskou. 



Sloganem XIII. Letních Paralympijských Her a stejně tak i XXIX. Olympijských Her 

je "Jeden svět, jeden sen" (One World One Dream). Znakem Paralympijských her budou 

"nebeské, pozemské a lidské bytosti". Jedná se o stylizovanou figuru sportovce v pohybu, 

vyjadřující neskonalou vůli, kterou musí handicapovaný člověk vykazovat jak ve sportu, 

tak i v reálném životě. Souladem a harmonií "nebeských, pozemských a lidských bytostí" je 

vyjádřen čínský charakter a paralympijský duch. To vyjadřuje i motto Paralympiády: "duch 

v pohybu" a reflektuje tak splynutí srdce, těla a ducha lidských bytostí- hlavní myšlenku 

filozofie čínské kultury. Tři barvy v emblému reprezentují slunce (červená), nebe (modrá) a 

zemi (zelená). Logo Paralympiády bylo poprvé odhaleno v noci 13. července 2004, v den 

třetího výročí pekingského vítězství ve snaze stát se hostitelskou zemí Olympijských her. 

5. srpna 2004 započal výběr podoby olympijského a paralympijského maskota pro Hry 2008. 

Mezi velkolepými událostmi, které budou provázet Paralympijské hry, nebude chybět 

běh s pochodní, následně v sobotu 6. září 2008 zahajovací ceremoniál Her a po skončení 

17. září 2008 závěrečný ceremoniál. V září 2005 byl stanoven Výbor pro Paralympijské hry, 

jehož úkolem je koordinace plánování a organizace Paralympiády. Aby se vyhovělo potřebám 

paralympioniků, byl sepsán instruktážní dokument o bezbariérové infrastruktuře, který zajistí 

splnění bezbariérových opatření v místech konání události. 

Marketingový program Paralympijských her je průběžně zajišťován. Oficiálními 

partnery se stalo jedenáct společností z celého světa. Marketingové plány pro sponzorování 

a licencovaný merchandisingjsou také hotovy. V blízké době bude zahájen samotný 

marketing Paral ympiády. 

Pro organizační zabezpečení průběhu celé akce bude povoláno velké množství 

dobrovolníků. Prezident Organizačního výboru BOCOG Liu Qi je zastáncem myšlenky, že 

úsměv dobrovolníka je tou nejlepší vizitkou města. Usměvavé tváře budou také odrážet 

i vysokou úroveň Paralympijských her. 

Sportovci a akreditovaní účastníci budou mít možnost využít bezplatné dopravy 

a ubytování v Pekingu. "Pekingský organizační výbor BOCOG bude v průběhu 

Paralympijských her 2008 hradit mezinárodní dopravní výdaje všem sportovcům 

a akreditovaným funkcionářům a poskytne jim bezplatné ubytování, v Pekingu," na tiskové 

konferenci 19. května 2006 to uvedl Zhang Quiping, ředitel Výboru pro Paralympijské hry 

BOCOG. Poprvé v historii tak bude k účastníkům Paralympiády přistupováno rovnocenně 

jako k jejich protějškům na olympiádách. Od Olympiády v Sydney v roce 2000 je dodržován 

konsensus, že organizační výbor poskytne mezinárodní letenky a ubytování všem sportovcům 

a akreditovaným delegátům zdarma. O rok později byla mezi Mezinárodním olympijským a 



paralympijským výborem podepsána dohoda o uplatnění tohoto pravidla i na paralympiádách 

s platností právě od XIII. Letních paralympijských her v Pekingu 2008. 

6.4. ORGANIZAČNÍ VÝBOR BOCOG 

Pekingský organizační výbor BOCOG byl ustanoven dne 31. prosince 2001 a je 

zodpovědný za organizaci a přípravy veškerých událostí souvisejících s Olympijskými 

a Paralympijskými hrami v Pekingu 2008. Představenstvo BOCOG má stanovené vedení 

a řídící autority. Pro zajištění bezkonfliktního průběhu příprav byla ve stejnou dobu sestavena 

Kontrolní komise, jejíž role spočívá v nezávislém a komplexním dohledu jak nad přípravami 

pekingských Her, tak nad členy Výboru, jejich příjmy a výdaji a nad obstaráváním materiálu 

pro Hry. Dnes BOCOG sestává z dvaadvaceti dílčích funkčních sekcí, které se aktivně 

podílejí na efektivních přípravách, plánech a programech souvisejících s organizací Her. 

Výbor pro Paralympijské hry je zodpovědný za plánování přípravných činností 

týkajících se pekingské Paralympiády a dále za monitoring plnění těchto plánů. Pracovníci 

této sekce BOCOG komunikují s Mezinárodním paralympijským výborem, mezinárodními 

federacemi paralympijských sportů, mezinárodními organizacemi sportu pro handicapované 

a čínskými organizacemi pro handicapované: 

Výbor pro Paralympijské hry se zabývá i poradenskou činností v rámci 

specializovaných paralympijských aktivit. Pomáhá při tréninku, prezentaci a reklamě 

pekingské Paralympiády. 



6.5. PROGRAMOVÁ ČÁST KORPORAČNÍHO PROJEKTU 

Celý korporační projekt bude rozdělen na dílčí části - tzv. kurzy, a to kvůli finančním 

potřebám klientů, časové režii akce a diferenciaci nabídky. Každý z kurzů bude mít v 

programové náplni odlišné společenské události podle doby přítomnosti v místě dění. 

Termíny pro jednotlivé kurzy budou rozděleny následovně: 

pro Olympijské hry 

I. kurs: 08. - 14.8.2008 

II. kurs: 14. - 19.8.2008 

III. kurs: 19. - 25.8.2008 

pro Paralympijské hry 

I. kurs: 06. - 10.9.2008 

II. kurs: 10. - 14.9.2008 

III. kurs: 14. - 18.9.2008 

Jak bylo výše uvedeno, program kurzů se bude vždy o nějakou událost lišit. Některé 

společenské akce však budou naplánovány pro každý kurz, což pro organizátory znamená 

zopakovat je za dobu projektu celkem třikrát. 

Společenské události během pobytu 

Oficiální přivítání české výpravy na Olympijských a Paralympijských hrách, 

sportovní vesnice 

Zahajovací ceremoniál Olympijských i Paralympijských her Peking 2008 

Welcome-drinks s představiteli ČOV, ČPV a VIP hosty, společné večeře 

Společné večeře se sportovními reprezentanty České republiky 

Návštěva Zakázaného Města, Čínské zdi a dalších pamětihodností v okolí Pekingu 

Oficiální večeře s reprezentanty BOCOG a vládními představiteli ČR 

Přijetí výpravy ČOT a ČPT na velvyslanectví 

Závěrečný ceremoniál Olympijských i Paralympijských her Peking 2008 



6.6. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ KORPORAČNÍHO PROJEKTU 

Cenová kalkulace Korporačního projektu 

Před přípravou akce je jedním z nejdůležitějších faktorů finanční stránka. Rozpočet je 

totiž právě tím zlomovým ukazatelem, který může rozhodnout o tom, zda se projekt uskuteční 

nebo zda by byla práce z důvodu jeho finanční neefektivity celkově kontraproduktivní, a tudíž 

by se nevyplatilo organizaci vůbec zahajovat. Je to právě rozpočet připravovaného produktu, 

který definuje finální cenu pro spotřebitele- klienta, a cena je jedním z hlavních faktorů 

úspěšnosti produktu na trhu. Technicky jsou ceny tvořeny právě kalkulacemi. 

Výjezdový cestovní ruch 

Cenové kalkulace vycházejí ze dvou typů cestovního projektu a dále specifických akcí 

1. Standardního- pro předem neznámý počet klientů 

2. Na objednávku- pro objednaný počet klientů 

Finální hodnota vychází ze sumarizace nákupních cen jednotlivých komponentů 

produktu, tedy cen: 

Dopravy 

Ubytování a stravování 

Místních služeb 

Delegáta nebo průvodce 

Kromě výše vytýčených položek musí rozpočet obsahovat i ohodnocení organizace 

programu a desetiprocentní finanční rezervu. 

Součástí kalkulací ve všech disciplinách cestovního ruchu musí být daň z přidané 

hodnoty- DPH, která je aplikována na základě přesně stanovených pravidel. S datem vstupu 

do Evropské unie 1. května 2004 vstoupil v účinnost nový Zákon o dani z přidané hodnoty, 

který obsahuje i změny v případě uplatňování DPH při poskytování služeb cestovního ruchu. 

"Základem daně je přirážka plátce, který poskytuje cestovní službu, snížená o daň . 
z přirážky. Přirážka se vypočítá jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou má obdržet plátce 

za poskytnutou cestovní službu, a součtem cen za nakoupené služby a zboží od jiných osob 

přímo zahrnuté do cestovní služby" (19, § 89). 



ad 1. Standardní cestovní program 

Z uvedených komponentů celkové hodnoty akce hraje významnou roli cena 

dopravy. Kontrahován je zpravidla celý dopravní prostředek (letadlo, autobus) a nebo 

alokace míst v dopravním prostředku, aniž je předem znám počet klientů. V kalkulaci 

hraje zásadní roli tzv. load factor- faktor nákladu, který určuje procento vytížení. Ten 

je základním prvkem podnikatelské úvahy a rozhoduje o ekonomickém úspěchu celé 

akce. Faktor nákladu technicky definuje počet míst z celkové kapacity, která budou 

s vysokou pravděpodobností prodána a na něž jsou rozpočítávány celkové náklady na 

dopravní prostředek. Aplikací prvku "load factor" je docíleno ohodnocení jednoho 

místa, se kterým se potom dále pracuje jako s nákupní cenou pro jednu osobu. 

Rizikovým prvkem při stanovování cen standardních programů jsou kalkulace 

cen ubytování v situacích, kdy ubytovací kapacity jsou kontrahovány fixně a není 

sjednána doba jejich uvolňování. V takových případech se pro eliminaci rizik 

využívají tzv. prvky rizika neobsazení. Pro jejich stanovení je nutné podložit výsledek 

analýzami obsazenosti v předchozích obdobích a tržní pozicí pořádající společnosti. 

Výsledná nákladová cena ubytování potom reálněji odráží skutečné náklady, které 

budou spojeny s ubytováním jedné osoby. 

K nákladům na osobu, které jsou stanoveny kalkulacemi ceny dopravy, 

ubytování, místních služeb a delegáta je připočítávána obchodní přirážka jako zdroj 

výnosů organizátora a dále provize prodejce, což by byla v případě našeho projektu 

jediná právnická osoba. Takto upravená cena je považována za kalkulovanou prodejní 

cenu. Konečná prodejní cena, která je prezentována klientovi na trhu, však vychází 

z marketingové a cenové strategie a je ovlivňována řadou dalších faktorů. 

Standardní program by byl aplikovatelný i na náš případ korporačního 

projektu. Ale protože se nejedná o řadový zájezd pro veřejného zákazníka a protože 

cílová lokalita je prakticky výhradně dosažitelná pouze leteckou cestou, bude tentokrát 

více vyhovovat varianta na objednávku. 

ad 2. Cestovní program na objednávku 

Finanční kalkulace koncipované pro programy na objednávku jsou jednodušší, 

protože tyto akce v sobě nemají zahrnuty prvky rizika neobsazenosti a vycházejí již 

z konkrétních počtů klientů, kteří se programu zúčastní, respektive z konkrétního 



počtu míst, která budou zaplacena. Kalkulace vychází ze součtu nákupních cen a je 

zvyšována o obchodní přirážku organizátora. 

Finanční rizika 

Ke zvláštním rizikům pro kategorii výjezdového i příjezdového cestovního ruchu patří 

hrozba změny hodnoty zahraničních měn. Vývoj měnových kurzů je v horizontu až jednoho 

roku, který většinou představuje dobu mezi uzavřením kontraktu a dobou realizace akce, 

respektive dobou platby, obtížně předvídatelný a v případě orientace pořádající společnosti na 

jeden druh turistiky, příjezdový nebo výjezdový, může mít prudký kurzový vývoj pro firmu 

nepříjemné důsledky. 

Aplikovaná kalkulace korporačního projektu 

Korporační projekt bude rozdělen do dvou kategorií podle úrovně poskytovaných 

služeb. Standardní balíček bude kalkulován pro větší množství klientů - cca dvojnásobný 

počet osob v porovnání s programem pro VIP klienty. Varianta Exklusive bude pojata na 

špičkové úrovni, svým zaměřením by se měla týkat především vrcholového managementu 

partnerských společností a VIP hostů, jako je vládní delegace apod. Obě kategorie se přitom 

svým charakterem dají zařadit do luxusní sféry, tak aby byly dostatečně reprezentativní 

službou pro korporačního partnera. 

Hlavní rozdíly jednotlivých balíčků budou spočívat ve třídě letenky, kategorii hotelu 

a formě práv pro návštěvu sportovišť. Klienti standardní varianty budou mít letenku třídy 

economy, budou ubytováni v tříhvězdičkovém hotelu a navštíví výhradně dvě sportovní 

události, na které budou mít vstupenky. Exkluzivní balíček poletí třídou business, a to nejen 

kvůli komfortu, ale také z důvodu flexibility tohoto druhu letenky. Je potřeba počítat 

s časovou vytížeností vysoce postavených manažerů, program se jim může změnit i ze dne na 

den a může tak dojít i k nevyhnutelnému transferu a nebo stomovál}í letenky, tuto službu 

economy class bohužel neposkytuje. Ubytování budou mít VIP klienti zajištěno vé 

čtyřhvězdičkovém hotelu a přístup na sportoviště jim umožní vlastní akreditace, která bude 

zajištěna v předstihu a bude je opravňovat ke vstupu i do olympijské vesnice. 



6.7. ÚROVŇOVÉ KURZY PROJEKTU 

Balíček STANDARD 

Cena za jednotku1 Cena celkem 

letenka 25.000,- Kč 25.000,- Kč 

ubytování se snídaní - ***hotel 3.500,- Kč 14.000,- Kč 

stravování v hotelu 400,- Kč 800,- Kč 

doprava v Pekingu + parkování 2.500,- Kč 2.500,- Kč 

konzumace v restauracích (2x) 800,- Kč 1.600,- Kč 

vstupenky sportoviště 1.000,- Kč 2.000,- Kč 

vstupenky památky 500,- Kč 1.500,- Kč 

akreditace neposkytnuty 

Příprava projektu 5.000,- Kč 

Provize organizátorovi (15- 20%) 12.000,- Kč 

Rezerva ( 10%) 6.450,- Kč 

DPH (19%) 12.250,- Kč 

Celková cena pro zákazníka 83.100,- Kč 

Balíček EXKLUSIV 

Cena zajednotku14 Cena celkem 

letenka 30.000,- Kč 30.000,- Kč 

ubytování se snídaní - ****hotel 5.000,- Kč 20.000,- Kč 

stravování v hotelu 500,- Kč 1.000,- Kč 

doprava v Pekingu + parkování 2.500,- Kč 2.500,- Kč 

konzumace v restauracích a na rautu (3x) 800,- Kč 2.400,- Kč 

vstupenky sportoviště - akreditace 5.000,- Kč 

vstupenky památky 500,- Kč 1.500,- Kč 

Příprava projektu 5.000,- Kč 

Provize organizátorovi (15- 20%) 13.000,- Kč 

Rezerva ( 1 0%) 7.,500,- Kč 

DPH (19%) 12.800,- Kč 

Celková cena pro zákazníka 100.700,- Kč 

7 Jednotka = 1 den, lnoc, jednodenní strava, 1 osoba apod. 



Při organizaci jakékoli podobné akce je potřeba dbát jedné nemalé hrozby ze strany 

dodavatel služeb- v našem případě se bude jednat především o provozovatele hotelů, v nichž 

budou ubytováni jak hosté, tak média a personál, a dále o leteckou společnost, která bude pro 

korporační projekt zajišťovat letenky. Nebudeme zdaleka jedinými zákazníky, právě naopak. 

Proto musíme s jistotou očekávat požadavek zálohových plateb, které musí být 

bezpodmínečně uhrazeny řádně a včas. Opačném případě nám bude jako nesolventnímu 

zákazníkovi hrozit okamžité odstoupení od vzájemné dohody, po kterém by zákonitě nastaly 

značné komplikace. Harmonogram plateb by se v případě našeho korporačního projektu 

v rámci Olympijských a Paralympijských her Peking 2008 přibližně řídil podle následujícího 

kalendáře: 

Olympijské hry Paralympijské hry Očekávaný 

podH z celkové 

Přibližný deadline Účel platby částky 

březen 08 duben 08 Ubytování - 1. záloha 20% 

květen 08 červen 08 Ubytování - 2. záloha 30% 

červen 08 červenec 04 Doprava - záloha 10% 

červenec 08 srpen 04 Ubytování - doplatek 50% 

červenec 08 srpen 04 Doprava - doplatek 90% 

6.8. SPONZOROV ÁNÍ AKCE 

Olympijský marketing 

Olympijské a paralympijské hry jsou v porovnání s jinými sportovními akcemi 

nepochybně nejdůležitější a nejsledovanější událostí. Jejich celosvětový ohlas je skutečně 

nepopiratelný. Televizní přenosy z olympijských her jsou sledované nejen sportovci a jejich 

fanoušky, ale i příležitostnými televizními diváky sportovních pře~osů, neboli z pohledu 

firem velkým počtem spotřebitelů či potenciálních spotřebitelů. Hry jsou fenoménem, o který 

projevují zájem tři a půl miliardy obyvatel naší planety. Olympijská rodina sdružuje bezmála 

200 zemí. Související marketing tak zaručuje dlouhodobou a exkluzivní spolupráci. 

Sponzorování olympijského hnutí a projektů s ním spojených se stalo jedním 

z nejdůležitějších marketingových nástrojů s mezinárodním dopadem. Status sponzora nebo 



partnera národního olympijského či paralympijského týmu vytváří pojem cti, kterou pociťují 

největší podniky ve výrobní oblasti i v oblasti financí a služeb. Sponzorování spojené 

s olympismem se stalo nejlepší investicí v oblasti reklamy. Napomáhá tomu i fakt, že veškeré 

hodnoty, které zákazník dostává ve spojení s olympijskou reklamou, jsou pozitivní -

přátelství, fair play, dokonalost apod. Právě to jsou hodnoty, s nimiž se chce identifikovat 

jakákoli firma na světě. S tohoto důvodu se každý národní olympijský tým orientuje na firmy, 

které svým renomé nebo svými výrobky či službami nesníží prestiž olympismu a které mohou 

reprezentovat svoji zemi kdekoli na světě bez negativního dopadu. (viz 33) 

Při hledání vhodného sponzora, partnera, dodavatele, mediálního partnera apod. pro 

událost úzce spjatou s Olympiádou nebo Paralympiádou 2008, tedy pro náš korporační 

projekt, je velice důležitá forma prezentace, vyzdvižení výše uvedených hodnot, shrnutí 

pozitiv kooperace a vytýčení společných cílů případné budoucí spolupráce. Jedná se o jednu 

z nejdůležitějších přípravných fází projektu. Zároveň to pro nás jako pro organizátora 

neznamená pouze přísun finančních prostředků, ale také realizaci speciálního programu pro 

zástupce partnerských, sponzorských a dodavatelských společností. 

Zcela speciální kurz by měl být vyvinut pro mediální partnery - novináře a reportéry. 

Jejich účast na místě bude nezbytná a jedním z našich velkých cílů bude nabídnout náš 

projekt i mediálním společnostem, které se budou podílet na přenosech z Olympiády 

a Paralympiády a které by tak jako tak podobné služby museli zajišťovat sami. Korporační 

projekt jim umožní využít naší nabídky kompletního servisu od zabezpečení dopravy 

a ubytování až po obstarání potřebných akreditací, vstupenek, přepravních prostředků v místě 

konání apod. 

Olympijské hry jsou z právního pohledu ve výhradním vlastnictví Mezinárodního 

olympijského a paralympijské Mezinárodního paralympijského výboru, který tudíž vlastní 

veškerá k tomu se vztahující marketingová práva a řídí celkovou strategii olympijského 

marketingu. Olympijské marketingové programy byly vyvinuty za účelem pomoci 

financování organizace olympijských her a běžných aktivit olympijského hnutí. Za dobu 

několika uplynulých let se jednotlivé olympijské marketingové programy rozrostly do 

takových rozměrů, že jsou považovány za největší marketingové p~ogramy tohoto druhu na 

světě. Podobně vyvineme i my vlastní marketingový program, samozřejmě v úměrné 

velikosti, pro potřeby pokrytí části finančních a dodavatelských potřeb v našem projektu. 



Nabídka pro partnera 

Existuje několik kategorií, jak na projektu kooperovat. Jednotlivé kategorie se liší 

mírou a formou spolupráce, v některých může být několik společností, jiné jsou zasvěceny 

pouze jediné. Já jako reálné formy spolupráce vidím následující kooperační pozice: 

1. Generální partner 

2. Partner 

3. Dodavatel 

4. Mediální partner 

Návrhy spolupráce pro jednotlivé kategorie musí být připraveny na základě 

specifických znalostí potenciálního sponzora v dané problematice, ale i s ohledem na 

zaměření firmy, cílový trh a skupinu zákazníků, účinnost působení, investované finanční 

prostředky atd. 

Taktická prezentace nabídky spočívá v dodržení jistých standardů. Poptávka po 

sponzorech převažuje jejich nabídku, z čehož vyplývá nutnost vytvořit strukturálně a 

obsahově přitažlivou nabídku vyzdvihující výhody kooperace. Je důležité připravit si 

argumenty ve prospěch předložené nabídky. Existuje-li možnost komunikace s osobami, které 

jsou s oblastí olympismu jakkoli spjati, je dobré jejich kontaktu využít. Nabídku je potřeba 

přednést co nejvýše postavené osobě. Zabráníme tím nedokonalé reprodukci naší nabídky 

někým z podřízených pracovníků firmy a tím i zavrhnutí bez pádných argumentů. 

Dříve než přistoupíme k tvorbě samotné nabídkové prezentace pro potenciální 

spolupráci, shrňme si, co můžeme jakožto organizátorská společnost partnerovi nabídnout: 

N abídka reklamních ploch 

logo na propagačních materiálech 

logo na webových stránkách 

logo na uniformách organizátorů akce 

logo v nabídkových prezentacích pro dílčí klienty 



prezentace partnerské firmy 

název partnerské společnosti v názvu projektu 

představení partnera účastníkům akce 

propagační materiály firmy v pokoji každého účastníka 

jmenné poděkování při mediálních skečích a v tisku 

poděkování na úvodní a závěrečné tiskové konferenci 

Barterové využití programu 

účast managementu společnosti ve VIP kurzu korporačního projektu 

účast zaměstnanců v kurzu STANDARD korporačního projektu 

účast VIP klientů společnosti ve vybraném kurzu korporačního projektu 

za zvýhodněných podmínek 

možnost akreditací i pro zaměstnance firmy z kurzu STANDARD 

Nabídka služeb pro budoucí aktivity 

organizace teambuildingových akcí 

propagace výrobků a služeb sponzora na našich akcích 

organizace PR aktivit pro partnera a jeho klienty 



6.9. MEDIÁLNÍ ZVIDITELNĚNÍ KORPORAČNÍHO PROJEKTU 

Stěžejním pilířem public relations a aktivit s ním spojených jsou ve většině případů 

vztahy s médii. Mediální publicita zajistí nejen informovanost veřejnosti o našem 

korporačním projektu a tím i potenciální navýšení budoucího zájmu o něj, ale především 

napomůže při hledání sponzora akce. Výhodou je pak organizátorova znalost médií, která 

v podobě pravidelné publicity nebo informační tiskové konference přináší měřitelné výsledky. 

Publicita korporačního projektu bude vše, co o něm bude zveřejněno v médiích 

formou redakčních příspěvků i to, co se o něm na základě těchto příspěvků bude povídat mezi 

lidmi. Jejím cílem bude vytváření pozitivních vztahů a pozitivního vnímání projektu v očích 

potenciálního zákazníka. Spektrum nástrojů sahá od tiskových konferencí, poskytování 

tiskových zpráv, rozhovorů s médii, přes semináře, publikace, firemní zpravodaje a výroční 

zprávy až po sponzorství. 

Cílem našeho snažení je stát individuálně, nikoli v klubku konkurentů. Nebudeme 

oslovovat masu, ale pouze svoji cílovou skupinu. Působení klasických médií se pro potřeby 

výrobců hmotných produktů stalo stereotypem, vyhledávají netradiční nosiče sdělení jako 

autobusové zastávky a ostatní subjekty MHD, bannery na atraktivních internetových 

stránkách apod. 

Pro zviditelnění korporačního projektu bude nejvhodnější vytvoření jakési filmové 

pohlednice z dějiště Her s nahlédnutím do zákulisí programu hostů. Tuto pohlednici 

poskytneme mediálním partnerům Českého olympijského a paralympijského týmu (Česká 

televize, Prima TV) a pokusíme se dojednat její uveřejnění v atraktivním vysílacím čase. 

V případě České televize budou jednání snazší, protože disponuje zvláštním kanálem 

preferujícím dokumentární cykly, do kterých by se naše pohlednice dala zařadit. U stanice 

Prima TV je pravděpodobné, že s uveřejněním neuspějeme. 

Další možností bude tisková konference, na kterou budou pozváni zástupci jak 

mediálních partnerů, tak ostatních médií, jejichž účast však nebude zaručena. Společně 

s konferencí poskytneme novinářům krátkou tiskovou zprávu shrnující veškeré důležité 

informace o projektu a především zmiňující sponzora akce. 

Právě mediální prezentace akce je stěžejním ukazatelem pro potenciálního sponzora, 

měli bychom tedy klást důraz na její realizaci. V dnešní době se stále více dostávají 

do popředí placené články v médiích. Jedná se o na první pohled obyčejnou reportáž, která 

však není objektivní, ale kterou si ale napsal komerční subjekt sám a za její uveřejnění 

zaplatil. Že jde o placený článek, je uvedeno v záhlaví nebo zápatí stránky. Právě takovouto 



službu bychom pro medializaci projektu mohli využít. Atraktivně napsaná reportáž 

s fotografiemi a logem sponzora upoutá zájem čtenářů a zviditelní organizátorovu aktivitu do 

příštích let. 

Efektivní možností bude zvýhodněná nabídka projektu upravená speciálně pro 

novináře. Finanční kalkulace by byla upravena a osekána minimum. Deník, rozhlas nebo 

televizní stanice by tak výhodně investovala a z účasti svého zástupce na Olympiádě 

a Paralympiádě by sama profitovala. Jako protislužbu- barterovou výměnu - by nám poskytli 

mediální prezentaci. 

Zástupci médií by museli uhradit největší položky z rozpočtu účasti, aby služba nebyla 

ztrátová. Organizátor by se ale vzdal v jejich případě jakékoli odměny a provize. Kromě 

snídaně a jednoho večerního rautu, jehož se na naše náklady zúčastní, si budou stravu hradit 

sami- resp. by měla být zpětně proplacena jejich zaměstnavatelem, ne však poskytovatelem 

produktu. Kalkulace pro novináře by mohla vypadat přibližně takto: 

Balíček MÉDIA 

Cena za jednotku14 Cena celkem 

letenka 25.000,- Kč 25.000,- Kč 

ubytování se snídaní - ***hotel 3.500,- Kč 14.000,- Kč 

stravování v hotelu na vlastní náklady 

doprava v Pekingu + parkování na vlastní náklady 

konzumace v restauracích a na rautu (lx) 800,- Kč na naše náklady 

vstupenky sportoviště - akreditace 5.000,-Kč na naše náklady 

Příprava projektu 5.000,- Kč na naše náklady 

Provize organizátorovi (15- 20%) bez provize 

DPH (19%) 7.400,- Kč 

Celkový rozpočet 46.400,- Kč 

Pro zajištění akreditací pro média je nezbytně nutné se předem seznámit 

s náležitostmi, které musí splňovat každý žadatel. Jednou z nejdůležitějších je minimální 

platnost cestovního pasu do 3l.prosince 2008. Všechny akreditační údaje jsou povinné, patří 

k nim kromě osobních iniciál také telefonní a emailové spojení, jména rodičů, název mediální 

organizace včetně její adresy, telefonu apod. a dále musí žadatel uvést konkrétní funkci, na 



níž bude akreditace vystavena (novinář, fotograf apod.). Nesmí chybět fotografie formátu 

45x35 mm (obličej a ramena), na jejíž zadní straně uvede majitel akreditace své jméno, 

příjmení a datum narození. 

Peking 2008 - mediální pohlednice z akce 

Pohlednice z Olympijských a paralympijských her v Pekingu bude jakýmsi 

kaleidoskopem sportovních a společenských událostí přímo z dějiště. Bude obrazem 

atmosféry unikátní sportovní události a zároveň bude dokumentovat neformální setkání 

zástupců společností hospodářského světa. 

Diváci by jejím prostřednictvím měli být informováni o průběhu Her a úspěších 

českých reprezentantů a o dalších zajímavostech ze zákulisí sportovců. Její součástí by měly 

být i neformální rozhovory se sportovci a významnými hosty na Olympijských nebo 

Paralympijských hrách. Atraktivitu tohoto reprezentativního mediálního materiálu podtrhne 

orientální atmosféra čínského prostředí. 

Pohlednice z Pekingu 2008 by měla být koncipována jako krátký, nápaditý 

a dynamický pořad, který představí nejen Český olympijský a paralympijský tým a jejich 

jednotlivé protagonisty, ale i marketingové zákulisí a společenskou atmosféru. 

Celý pořad by neměl být delší než patnáct až dvacet minut, aby neztratil na své 

efektivitě. Měl by být odvysílán po skončení Her a samozřejmě po jeho vypracování, a to jako 

alespoň jedna premiéra a jedna repríza. Další odvysílání pořadu by mělo být zajištěno po 

dvou letech před zimními Hrami ve Vancouveru v roce 2010. 

Sponzor korporačního projektu bude prezentován nejen dvakrát v oficiální mediální 

pohlednici z akce, ale samozřejmě i ve veškerých upoutávkách na tento pořad a jeho reprízy. 

Jako partner dále získá tuto pohlednici na přenosném nosiči pro vlastní potřebu a hodnotící 

zprávu obsahující stopážjednotlivých sponzorských vzkazů, množství odvysílání jejich 

premiér a repríz a dokumentaci o sledovanosti této medializace. 

Pro profesionální kompozici mediálního sestřihu by bylo vh,odné využít i oficiální film 

z Her, který bude mít k dispozici Český olympijský a paralympijský výbor od výboru 

Mezinárodního. Povolení k jeho využití by se ovšem musela vyjednávat a není zaručeno, že 

jednání povedou k úspěchu organizátora. Proto je tak jako tak nezbytná účast mediálního 

zástupce nebo profesionálního kameramana, který by si jednotlivé spoty sestavil a natočil 

sám. 



Struktura pohlednice s prezentací sponzora 

Na začátku a konci pohlednice musí být krátký mediální prostor věnován sponzorovi. 

První sponzorský vzkaz by měl být formou pozvání do dějiště Her, závěrečný vzkaz by měl 

být formulován jako poděkování organizátora sponzorovi za jeho podporu a spolupráci. 

sledu: 

Struktura mediálního pořadu Peking 2008 by tedy měla jít přibližně v následujícím 

1) sponzorský vzkaz s prezentací sponzora korporačního projektu s uvítací formulí 

2) publicistická část pohlednice: 

představení Pekingu jako pořadatelského města 

mini exkurze čínskou historií a kulturou na jejichž základech staví 

- představení sportovních disciplín a jednotlivých sportovišť 

úspěchy výpravy Českého olympijského a paralympijského týmů v Pekingu 

představení jednotlivých reprezentantů České republiky 

krátké reportáže z oficiálních setkání partnerů týmů se sportovci 

ukázky ze společenských akcí vládních představitelů a dalších VIP hostů 

3) poděkování organizátora sponzorovi korporačního projektu s jeho prezentací 



7. ANALÝZA SWOT 

Závěrečná SWOT analýza je souhrnným zhodnocením silných a slabých stránek, 

příležitostí a rizik vypracované koncepce korporačního projektu. SWOT analýza přehledně 

a metodicky shrnuje vize, jak by se připravený teoretický manuál odrážel v reálu, kde by 

mohl narazit na překážky a kudy by se organizátor měl ubírat, aby byl výsledný projekt co 

nejefektivnější a profesionální. Analýza je výchozím krokem pro určení strategického cíle 

a plánu, umožňuje tedy formulování skutečné organizace konceptu. Jak jsem již popisovala 

v metodologické části své diplomové práce, analyzujeme čtyři základní otázky: 

1. 

2. 

3. 

4. 

~trenghts 

Weaknesses 

Qpportunities 

Threats 

- Jak zachovat a posílit silné stránky 

- Jak odstraňovat nebo eliminovat slabé stránky 

- Které příležitosti lze využít pro efektivní přípravu a jak 

- Jak čelit očekávaným ohrožením organizace v reálu 

Konkrétní SWOT analýzu našeho korporačního projektu ukazuje následující přehledná 
tabulka faktorů: 

Tabulka 2: Analýza SWOT 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Význam události • Finanční náročnost 

• Originalita prostředí • Omezená kapacita 

• Relativně levné personální zajištění • Variabilita konceptu 

• Vysoká úroveň české reprezentace 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• Zviditelnění sportu v obchodním • Nezájem podnikatelských subjektů 
prostředí 

• Nedostatečná sponzorská spolupráce 

• Budoucí návaznost 
• Zvraty ze strany zákazníka 

• Atraktivita sponzorského prostředí 



Ad 1) SILNÉ STRÁNKY 

• Význam události 

Olympijské a paralympijské hry jsou mezinárodně uznávanou událostí, 

a to nejen ve světě sportu ale ve všech oblastech lidské činnosti od politiky až po 

všeobecný zájem veřejnosti. V dnešní době se sport dostává na přední příčky 

zájmu korporací, spojení s ním vytváří ušlechtilou povahu firmy. Napětí 

v průběhu sportovních klání abstraktně stmeluje jednotlivé národy v unikátní 

celek fanoušků. Paralympijské a ještě více olympijské hry jsou očekávány 

dlouho dopředu a těší se zájmu drtivé většiny moderního světa. 

• Originalita prostředí 

Místo pořádání příštích letních Her je jedinečné svoji orientálností 

a netradičním prostředím pro řadového Evropana, tedy pro cílovou skupinu 

našeho produktu. Čína a její kultura je pro většinu našich obyvatel stále ještě 

zahalena mnoha tajemstvími a lidská zvědavost je tak pro nás při nabízení 

projektu nemalou výhodou. Budeme-li oslovovat společnosti, můžeme poukázat 

na významné specifikum čínského trhu, kterým je jeho nová otevřenost 

mezinárodním firmám a narůstající expanze zahraničních korporací do východní 

Asie. Analýza čínského trhu z hlediska ekonomiky by mohla být obsahem 

samostatné diplomové práce, pozitivajsou více než zřejmá -levná pracovní síla, 

široký prostor pro zavádění nových podnikatelských subjektů atd. Jako první 

návštěva tohoto prostředí tak může velice dobře posloužit korporační projekt 

v rámci Olympiády a paralympiády v Pekingu v roce 2008. 

• Relativně levné personální zajištění 

Z důvodu exotičnosti prostředí a významu sportovní události by neměl 

být velký problém zaplatit český personál v Pekingu. Ačkoli letenka, ubytování 

a strava budou znamenat vysoký fmanční náklad, další odměna nebude nutná, 

ať už se bude jednat o zaměstnance organizátora nebo o dobrovolníky. 



• Vysoká úroveň české reprezentace 

Ačkoli se v případě Her jedná, jak jsem již uvedla, o mezinárodně 

vysoce uznávanou událost, nemusí se vždy těšit stejně vysokému národnímu 

zájmu. Ten je totiž závislý na úrovni a šancích reprezentačního týmu. Podíváme

li se do zákulisí českého vrcholového sportu, narazíme na mnoho "želízek 

v ohni", na jejichž úspěchy budeme s napětím čekat v roce 2008. Patří k nim 

obecně známá jména jako Roman Šebrle, Lukáš Pollert, Lenka Šmídová, 

Štěpánka Hilgertová a řada dalších. 

Ad 2) SLABÉ STRÁNKY 

• Finanční náročnost 

Čína. Na jednu stranu exotická orientální kultura, na stranu druhou 

vzdálená země na druhé straně kontinentu. A právě dostupnost je zlomovým 

momentem finančního rozpočtu projektu. Cena zpáteční letenky v době 

probíhajících Olympijských a Paralympijských her tvoří nejvyšší položku 

z celkové sumy. Cena produktu hraje jednu z hlavních úloh při rozhodovacím 

procesu klienta- zákazníka. Pokud projekt někde narazí, může to být právě 

z důvodů ekonomických. 

V rámci příprav programu, ubytování, přepravy na místě, setkání 

s velvyslancem apod., bude nutná opakovaná návštěva Pekingu. Tento aspekt 

zvyšuje celkové náklady na organizaci akce, které musím být zaplaceny 

zákazníkem. To tedy opět navyšuje finanční sumu za produkt. 

Oba tyto problémy jsou částečně řešitelné efektivní spoluprácí 

s potenciálním sponzorem. 

• Omezená kapacita 

Korporační projekt je komponován mimo jiné jako kombinace 

formálního a neformálního setkání obchodních partnerů, zástupců jednotlivých 

společností a teambuildingová aktivita několika zaměstnanců jedné firmy. 



V žádném případě se nejedná o hromadný zájezd. Produkt je možné nabízet 

v omezeném množství, aby neztratil na profesionalitě. Večerní setkání 

a návštěvy sportovišť nemohou probíhat jako veřejná dovolená, musí dosahovat 

určité úrovně a splňovat představy reprezentantů společností. Z tohoto důvodu 

lze projekt nabízet pouze přímo, nikoli veřejně . 

Tato slabá stránka však našemu projektu příliš neublíží. Charakter akce 

tak jako tak vyžaduje plánovanou nabídku, nehledě na omezenou kapacitu. 

• Variabilita konceptu 

Olympijské a Paralympijské hry Peking jsou stále ještě v počáteční fázi 

příprav a konkrétní program a náplň nejsou v současné době ještě vypracovány. 

Z důvodu časové vzdálenosti celé akce bude během příštího období docházet 

k mnoha změnám a úpravám současného stavu. A čím více se bude začátek 

události přibližovat a organizační činnosti se budou blížit do finále, tím bude 

narůstat i tlak na rychlá a efektivní řešení vzniklých problémů. V době nabízení 

produktu tedy můžeme pouze nastínit charakter programu a obsahu jednotlivých 

kurzů projektu. 

Na druhou stranu zákazník, který se bude o využití naší nabídky 

ucházet, nepotřebuje dva roky dopředu znát přesný harmonogram a definitivní 

rozpis jednotlivých událostí v průběhu kurzu. Jeho hlavní zájem spočívá 

v koncepci projektu, finanční kalkulaci a atraktivitě kurzu. 

Ad 3) PŘÍLEŽITOSTI 

• Zviditelnění sportu v obchodním prostředí 

Obchod a sport - donedávna dvě na první pqhled zcela odlišné oblasti 

lidské činnosti. Dnes je již ale sport spojen s otázkami ekonomiky více než jen 

z hlediska samotného sportovce. Dochází k uzavírání partnerských smluv mezi 

společnostmi z evidentně nepříbuzných sfér, z oblastí, které mají ke sportu 

velmi daleko. 



Klient, který využije nabídku korporačního projektu v rámci 

olympijských nebo paralympijských her, se díky němu ocitne v novém prostředí 

vrcholového sportu, bude mít možnost na vlastní kůži proniknout do světa, 

od něhož se jeho vlastní pracovní prostředí diametrálně odlišuje. Odlehčenou 

a relaxační formou tak získá představu o fungování jiné sféry. 

• Budoucí návaznost 

Olympijské i paralympijské hry prošli během své novodobé historie 

obrovskými změnami. Kdybychom nakreslili křivky výkonnostní úrovně, zájmu 

veřejnosti, mediální propagace nebo náročnosti příprav, všechny by šly 

s každým dalším rokem prudce vzhůru. Jedná se o tradiční, každým cyklem 

vzkvétající mezinárodní událost, jejíž budoucnost je díky hluboké zakořeněnosti 

zaručena. 

S každou další olympiádou a paralympiádou se tak organizátorovi 

otevírá možnost vyvinutí podobného korporačního projektu. Originalita každých 

her znamená vždy nové image, nový design a nové prostředí. Tyto aspekty 

se dají využít pro unikátní tvář každého nového projektu. 

• Atraktivita sponzorského prostředí 

Všechny výše zmíněné silné stránky společně vytváří lákavé obchodní 

prostředí pro potenciálního sponzora korporačního projektu. Naším předním 

úkolem je vypracování chytlavé nabídkové prezentace, v níž zviditelníme 

všechna pozitiva a díky které si potenciální partner uvědomí exkluzivitu 

nabízené spolupráce. 

Ad 4) OHROŽENÍ 

• Nezájem podnikatelských subjektů 

Sebelepší projekt může narazit z jednoho zásadního důvodu, kterým je 

finanční stránka. Pokud společnost nemůže investovat, ani kvalitně vyhlížející 



příležitost tuto skutečnost nezvrátí. Ekonomická hrozba nás o to více vyzývá 

k vypracování kvalitní sponzorské nabídky, aby byl alespoň částečně vyřešen 

finanční problém produktu. 

• Nedostatečná sponzorská spolupráce 

Ačkoli se v případě Her jedná o atraktivní příležitost pro potenciálního 

sponzora, jak bylo již několikrát zmíněno, nemusí se nám podařit dohodnout se 

na dostatečně efektivní finanční spolupráci. Sponzor může profitovat výhradně 

z budoucí spolupráce, nikoli však z konkrétního korporačního projektu. Jeho 

partnerství bude sice výhodnou investicí, nicméně její návratnost bude otázkou 

budoucnosti. Tím se opět vracíme ke slabé stránce, kterou je značná finanční 

náročnost produktu. 

• Zvraty ze strany zákazníka 

Korporační projekt je určen vrcholnému a nižšímu managementu. 

Reprezentanti společností na takovýchto pozicích mají zaplněné diáře a jejich 

časová vytíženost hýbe jejich programem každý den. Existuje tedy nebezpečí 

náhlého zrušení nebo změny termínu odjezdu. Takové odchylky v případě VIP 

kurzu řeší letenka první třídy, která s takovýmito změnami počítá a odlet a přílet 

je možné do určité míry bezplatně měnit. V případě standardního balíčku pak 

nastávají problémy, kterým je potřeba předejít vzájemnou dohodou 

s poskytovatelem letenek, pokud je to možné. 

"Eliminuje-li firma svá Ohrožení, koncepčně řeší Slabé stránky a kultivuje Silné 

stránky, potom může efektivně realizovat Příležitosti, které identifikuje. Jakýkoliv opačný 

postup je riskantní a nebezpečný! Je velkou chybou snažit se o realizací identifikovaných 

Příležitostí bez eliminace Ohrožení a Slabých stránek." (viz 34) 



8. 
, v v , v , 

ZA VERECNA DOPORUCENI 

A VYHODNOCENÍ 

Cílem mé diplomové práce bylo zkomponovat celistvý projekt pro partnery a sponzory 

Českého olympijského nebo paralympijského týmu k příležitosti Olympiády a Paralympiády 

v Pekingu v roce 2008. Jedná se o proveditelnou akci, jejíž příprava závisí na jednotlivých 

sférách, které popisuji v dílčích kapitolách své práce. Základ koncepce stojí na mnoha 

rozličných organizačních pilířích, jejichž podstata je rozebrána v jednotlivých kapitolách 

teoretické části. 

Pokládám za důležité, aby čtenář mé diplomové práce získal alespoň základní pojem 

a přehled o marketingu olympismu a paralympismu v České republice. V analytické kapitole 

jsem tedy stručně popsala historii, činnost a strukturu agentur zabývajících se marketingem a 

public relations. Právě pro takovéto organizace by byl korporační projekt k Olympiádě 

a Paralympiádě v Pekingu 2008 svým zaměřením relevantní. 

Teoretická a analytická část i metodologie hrají v přípravě korporačního projektu 

nesmírně důležitou roli, dovoluji si tvrdit, že mnohé informace se dají pokládat za součást 

praktického projektu. Akce, kterou v rámci své diplomové práce připravuji, je konkrétní 

a velice specifická, a to jak mezinárodním charakterem události, tak i pro naše podmínky 

netradiční lokalitou. Proto také je značná část praktické přípravy projektu věnována analýze 

čínského prostředí. Termín letní olympiády a paralympiády je pro nezasvěceného sportovního 

nadšence stále ještě daleko, nikoli však pro organizátory a především pro obyvatele Pekingu. 

Již dnes, v polovině roku 2006, vychází mnoho tiskových zpráv o nových a nových 

rozhodnutích pekingského organizačního výboru BOCOG, které se týkají ubytování, dopravy, 

služeb, příprav, výstavby apod. Abych získala přehled o situaci, která se připravuje a která 

s největší pravděpodobností nastane, o chystaných změnách, ubytovacích kapacitách, 

navýšení veškerých cen apod., sledovala jsem pravidelně zpravodajství oficiálních 

internetových stránek http://en.beijing2008.eom a dalších článků, k nimž jsem měla přístup. 

Jsem si vědoma toho, že v době více než dva roky před zahájením Her, není možné přesně 

definovat cenovou strukturu jednotlivých služeb. Finanční kalkulace je tedy pouze velice 

hrubá a zcela jistě by se v průběhu času upravovala. Pro přípravu projektu jsou ale, domnívám 

se, stěžejní především jednotlivé položky v rozpočtu a procentuální rezerva. 



Program je komponován ve třech kurzech a ve dvou rovinách - Standard pro 

manažery a zaměstnance partnerských společností a Exklusive pro VIP hosty jako nejvyšší 

představitele partnerských společností, vládní představitele apod. Oba programy jsou na 

vysoké úrovni, liší se leteckou třídou, kvalitou ubytování, formou přístupových práv na 

sportovní disciplíny a drobně i programovou náplní. Z toho pochopitelně plyne i rozdíl 

cenový. Všem partnerům jsou samozřejmě nabízeny obě formy, vládním představitelům pak 

upravená nabídka VIP programu Exklusive. Upravená o ubytovací lokalitu. 

Co se týče sponzorování akce, jak už bylo nastíněno v úvodu práce, je velice důležité 

oslovení potenciálního sponzora projektu. K tomu slouží prezentace, která je součástí příloh. 

Protože se jedná o jednorázovou a z důvodu vzdálenosti lokality i o výrazně nákladnou 

aktivitu, je v nabídkové prezentaci kladen důraz na dlouhodobou spolupráci. Taje pro 

sponzorskou společnost atraktivní, a právě ta je schůdkem pro vzájemnou spolupráci. 

Medializace může a nemusí být součástí projektu. Já jsem ji do organizace zahrnula 

z toho důvodu, že kompozice akce je vhodná nejen pro korporačního partnera, ale také pro 

mediální partnerskou společnost, která tak jako tak svého zástupce na událost mezinárodní 

dimenze zcela jistě vyšle. Proč by si mediální partner neměl ušetřit práci se stejnou 

organizací, která je připravována pro další účastníky? A pro mě jako organizátora takového 

projektu to jednak neznamená nárůst práce, ale pravděpodobně tak docílím i snížení nákladů 

v důsledku využití hromadných letenek, transferů apod. Pro zajišťovatele služeb, ať už se 

jedná o letenky, ubytování nebo cokoli jiného, se tak kvůli navýšení objednávky stanu 

významnějším partnerem a kooperace by tím měla být o stupeň jednodušší. 

Snažila jsem se předložit ucelenou strukturu jednotlivých kapitol, aby čtenář mé 

diplomové práce nalezl souvislý organizační plán pro přípravu tohoto nebo podobného 

projektu. Jak je zmíněno již v úvodu, pokusila jsem se vytvořit kompletní korporační projekt 

aplikovatelný v reálném prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, která se bude konat 

teprve za dva roky, mnohé by se ještě postupem času dotvářelo, měnilo a upravovalo podle 

aktuální situace u nás i v Pekingu. 

Velký přínos své diplomové práce vidím v komplexnosti projektu, který v českém 

prostředí není standardním marketingovým produktem. Projekt je,, dle mého názoru, v praxi 
l 

využitelný a aplikovatelný i na jiné události, a to nejen sportovního charakteru. Vprácijsem 

zhodnotila dosažené znalosti z různých oblastí svého studia- marketing, komunikace, public 

relations a předmětů ze sportovních prostředí. Myslím, že korporační projekt může být 

užitečný nejen pro potenciálního organizátora příbuzné události, ale přinesl pozitivní 

zkušenosti i mně jako autorce diplomové práce. Završuje a propojuje jednotlivé oblasti studia 



sportovního managementu, protože právě konexe sportovní sféry a korporací je jednou 

z myšlenek a jedním z hlavních cílů tohoto mladého oboru. 

Podařilo se mi shromáždit mnoho informací a dat, která se dotýkají situace, jež 

nastane za dva roky a která udávají směr přípravy veškerých aktivit spojených s Olympiádou 

a Paralympiádou v Pekingu 2008. Na druhou stranu připouštím, že mnoho údajů se během 

příštích měsíců bude měnit a v době konání události se může diametrálně odlišovat od 

současných předpokladů. Tento problém se bude týkat nejen zjevně kalkulace a finančních 

rozpočtů, ale také nepřímo služeb v místě konání, tedy v Pekingu. Až do poslední chvíle bude 

vznikat transferový systém veřejné dopravy, nové ubytovací kapacity, budou se řešit 

problémy s akreditacemi, vízy, parkovacími povoleními apod. I takováto "kuchařka" pro 

přípravu akce je pouhým hypotetickým vůdcem a nápovědou, nikoli dokonalým rozpisem 

práce na přípravu projektu. Jsem si i z praxe velmi dobře vědoma toho, že v reálné organizaci 

takovéto události vždy nastává řada neplánovaných kolapsů, které se musí řešit operativně. 

Čím zkušenější organizátor je, tím méně faktorů ho může vyvést z míry. Chybami se člověk 

učí a dílčí problémy jsou školou pro příští projekty. 

Důležitou a neopomenutelnou součástí celé práce je příloha v podobě prezentace pro 

potenciální partnery a sponzory. Tato prezentace se svým charakterem nehodí do samotné 

praktické části, ale dovoluji si tvrdit, že právě tato prezentace je silným pilířem projektu. 

V případě jejího nedobrého nebo nedostatečného zpracování bychom mohli organizaci celé 

akce zatratit, protože bychom byli nuceni kalkulovat s tak vysokými financemi, jaké by 

nepřilákaly jediného zákazníka. 

8.1. SPLNĚNÍ ÚVODNÍCH ÚKOLŮ A HLA VNÍHO CÍLE 

Hlavní cíl - zpracování korporačního projektu aplikovatelného v praxi 

Korporační projekt jsem zpracovala dle svých možností, znalostí a zkušeností. Plně si 

uvědomuji, že v praktickém provedení by nastávaly komplikace, které ale, dle mého názoru, 

provázejí každou přípravu bez ohledu na úroveň organizátora. Rozdíl je potom ve. flexibilitě 

a operativnosti, kterou pracovník projeví. Jak už bylo výše řečeno, jednotlivé faktory se 

budou směrem k době Olympiády a Paralympiády v Pekingu měnit a upravovat, nicméně 

jsem toho názoru, že konstrukce organizačních procesů je sestavena pevně a že se dá na ní 

podobný, ne-li stejný projekt postavit. 



Analýza čínského trhu 

Analýza čínského trhu byla jednou z nejzajímavějších částí organizace. Ta samotná by 

totiž bohatě vystačila na samostatnou diplomovou práci. Zároveň ale nebyla vůbec 

jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Proč? Právě z důvodu rychle se měnící 

situace v důsledku blížících se Her 2008. Není jednoduché určit kvalitu ubytování, když 

hotely ještě nestojí. Je obtížné shánět akreditace, když ještě neexistuje akreditační systém a už 

vůbec není snadné definovat program pro účastníky, když ještě není stanoven rozpis sportů 

a jednotlivých soutěží. Velmi důležitým faktorem analýzy bylo definování rizik a povinností 

turistů. Čína je specifickým státem v mnoha pohledech a proto je právě tady, více než při 

jiných mezinárodních událostech, zcela neopomenutelné přesně určit cestovní náležitosti, 

potřebné dokumenty, aby se předešlo případným komplikacím a drahým řešením. 

Organizační zabezpečení projektu 

Tohoto úkolu se také dotýkají průběžné změny infrastruktury, a to především pro 

pobyt v Pekingu. Organizační zabezpečení definované v mé diplomové práci nemůže být 

bráno jako konečné. Naopak právě položky týkající se organizace se mění a upravují jako 

poslední, z velké části přímo na místě. Musí být ale plánovány předem a myslím, že mnou 

vytvořená koncepce zahrnuje veškeré nezbytné náležitosti. 

Finanční plán a kalkulace akce 

Rozpočet je stejně jako organizační zabezpečení pouze orientační a je potřeba na něj 

tak pohlížet.S dvouletým předstihem není možné určit cenu letenky, ubytování, akreditace ani 

služeb v místě konání. Ceny můžeme odhadovat. Stěžejní je však složení kalkulace, 

procentuální podíl některých položek a zahrnutí rezervních částek. Účelem mé práce nebylo 

přesně vypočítat hodnotu korporačního balíčku, ani projektu jako t~ového, ale udat smě~, 

kterým by se potenciální organizátor měl v přípravě projektu ubírat. I v reálném prostředí se 

konečná cena dotváří postupně. Hlavní cíl tohoto úkolu byl tedy, myslím, splněn. 



Sponzorování projektu 

Zpracování kapitoly o sponzorování projektu bylo pro mě velice přínosné. Nejen 

zkoumání různých druhů korporačního partnerství, ale především vytváření prezentace, která 

by měla splňovat profesionální úroveň. Není jednoduché zaranžovat nabídku tak, aby 

sponzora zaujala. Samotná prezentace sice tvoří spolu s kvalitním přednesem tvoří polovinu 

a možná i větší část úspěchu. 

Medializace korporační akce 

Medializace je a není důležitá. V případě menších událostí je zbytečné a často i 

nežádoucí je medializovat. U akce mezinárodních dimenzí, jakou je bezesporu i olympiáda 

nebo paralympiáda, stojí medializace soukromé, potažmo firemní akce, za zvážení. A proto 

jsem ji do úkolů své diplomové práce zahrnula a její podstatu zpracovala. V našem případě se 

nevyplatí do uveřejnění článků a reportáží investovat a v praxi bychom asi uvažovali 

o barterovém obchodu. Pozitiva a negativa této disciplíny by se ukázala až po události. 

8.2. ZÁ VĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

Práce na korporačním projektu mě velmi zaujala, bavila a byla pro mě zcela jistě 

významným přínosem pro moji budoucí pracovní kariéru. Dozvěděla jsem se hlouběj i 

o pekingských přípravách na velkou mezinárodní událost, mnoho o prostředí Číny, které je 

nám ještě velice vzdálené, ale především řadu aspektů o metodice přípravy podobné aktivity. 

Budu velice ráda, pokud se najde využití mé diplomové práce v reálném světě. A to 

nejen v prostředí olympijském a paralympijském, projekt je zcela jistě aplikovatelný do 

různých sfér sportovních ale i jiných prostředí. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Sponzorské a partnerské společnosti ČPT od 90. let dodnes 

• v cyklu 1995-1996 ČPT podporovali: 

Oficiální sponzoři ČPT: 

Oficiální partneři ČPT: 

Oficiální dodavatel ČPT: 

ABBvČR 
Československá obchodní banka 
SPT Telecom 

Česká televize 
Český rozhlas 
TV Magazín a Maxi Magazín (Astrosat) 
Právo· a Magazín Práva (Borgis) 
Týden (K-Servis) 

McDonald' s ČR 

• v cyklu 1995-1996 ČPT podporovali: 

Oficiální sponzoři ČPT: 

Oficiální partneři ČPT: 

Oficiální dodavatel ČPT: 

ABBvČR 
Československá obchodní banka 
SPT Telecom 

Česká televize 
Český rozhlas 
TV Magazín a Maxi Magazín (Astrosat) 
Právo a Magazín Práva (Borgis) 
Týden (K -Servis) 

McDonald' s ČR 

• v cyklu 1997-2000 ČPT podporovali: 

Oficiální sponzoři ČPT: 

Oficiální partneři ČPT: 

Alstom Power (pův.ABB v ČR) 
Česká pojišťovna 
České radiokomunikace 
Československá obchodní banka 
Nováhuť 

Unipetrol 

Česká televize 
Český rozhlas 
Nova 
Právo a Magazín Práva (Borgis) 
Prima TV 
TV Magazín a Top Víkend Magazín (Astrosat) 



Oficiální dodavatelé ČPT: Adidas ČR 
Telenor ČR 

• v cyklu 2001-2004 ČPT podporovali: 

Oficiální sponzoři ČPT: 

Mediální partneři ČPT: 

Alstom 
Česká spořitelna 
České radiokomunikace 
Nováhuť 

Transgas 

Astrosat 
Česká televize 
Český rozhlas 
Nova 
Právo 
Prima 

Oficiální dodavatelé ČPT: adidas 
Moser 

Oficiální automobil: ŠkodaAuto 

• v cyklu 2005-2008 ČPT podporují: 

Oficiální sponzoři ČPT: 

Mediální partneři ČPT: 

Alstom 
Česká spořitelna 
České radiokomunikace 
Nováhuť 
Transgas 

Astrosat 
Česká televize 
Český rozhlas 
Nova 
Právo 
Prima 

Oficiální dodavatelé ČPT: adidas 
Moser 

Oficiální automobil: ŠkodaAuto 



PŘÍLOHA Č . 2 

Partneři Českého olympijského týmu 
(stav v létě 2006) 

Generální partneři: 

Pilsner Urquel 

Skupina ČEZ 

ŠkodaAuto 

RWE Transgas 

Oficiální partneři: 

Adidas 

Unipetrol 

Zentiva 

Živnostenská banka 

Skanska 

Česká pojišťovna 

Hlavní mediální partneři: 

Česká televize 

Český rozhlas 1 - Radiožurnál 

Mladá fronta - DNES 

Idnes.cz 

Mediální partneři: 

Railreklam 

Týdeník Euro 

Xantypa 

!i l<li PINA Čf.L 

Skoda 
SIMPI.Y CLEVER 

R 

Nl 
~živnostenská Banka 

~61"'41 

SKANSKA 
fml čESKÁ 
~ POJIŠŤOVNA 

Rad~žumál 
;$ á!sKY ROZHlAS 1 

DtlE·s 
iDNES.cz 



PŘÍLOHA Č. 3 

Výbor pro Organizaci Olympijských Her v Pekingu 2008 (BOCOG) - Představenstvo 

Prezident 

Liu Qi 

Výkonný 

prezident 

Liu Peng 

Výkonný 

viceprezident 

Liu Jingmin 

Výkonný 

viceprezident 

Duan Shijie 

Výkonný 

viceprezident 

Li Binghua 

Členové představenstva: 

Yan Zhongqiu ZangAimin 

První 

viceprezidentka 

Chen Zhili 

Výkonný 

prezident 

WangQishan 

Výkonný 

viceprezident 

WangWei 

Výkonný 

viceprezident 

Jiang Xiaoyu 

Výkonný 

viceprezident 

Yang Shu'an 

He Zhenliang 

Výkonný 

prezident 

Deng Pufang 

Výkonný 

viceprezident 

Yu Zaiqing 

Výkonný 

viceprezident 

ZhangMao 

Výkonná 

viceprezidentka 

Tang 
Xiaoquan 

Gu Yaoming 
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PRILOHA C. 4 

Uvítací dopis pro účastníky 

Srpen - září 2008, Čína - Peking 

Vážený pane, vážená paní, 

jménem olympioniků a paralympioniků z celého světa a jménem 
českého olympijského a paralympijského výboru si Vás dovoluji přivítat na 
Letních Hrách v Pekingu 2008. Vaše účast v čínské metropoli je pro nás velkou 
ctí a zároveň obrovskou oporou pro všechny sportovce reprezentující naši zemi. 
Doufám a věřím, že nezapomenutelná atmosféra Her pro Vás bude jedním z 
nejkrásnějších sportovních i společenských prožitků. 

S úctou a s velkými díky za Vaši podporu 

Eva Šťastná 
Organizační tým korporačního projektu 
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PRILOHA C. 5 

Děkovný dopis účastníkům 

V Praze září/ říjen 2008 

Vážená paní, vážený pane, 

rád bych Vám touto cestou vyjádřila poděkování, že jste přijel/a podpořit národní 
reprezentanty pnmo do čínské metropole dějiště Letních Olympijských 
a Paralympijských Her 2008. Svou osobní účastí jste pomohl/a vytvořit příjemnou a 
nezapomenutelnou atmosféru, která měla nepochybně příznivý vliv i na výkony našich 
reprezentantů. 

Věřím, že i vy jste si z Pekingu domů přivezl/a jedinečné zážitky a mnoho příjemných 
vzpomínek na unikátní atmosféru Her. 

S přátelským pozdravem 

Eva Šťastná 
Organizátorský tým korporačního projektu 



Korporační projekt 
Peking 2008 

Nabídka pro sponzora 

Co je Korporační 
projekt Peking 2008? 

• Komplexní program vyvinutý pro 
společnosti ěeského trhu 

• Propojeni dvou zdánlivě odlišných 
prostředí - hospodářské oblasti 
a sportovního světa 

• Neformální setkání osobností 
z nepříbuzných sfér lidské ěinnosti 

------------------·-- -----------------

XXIX. Letní Olympijské 

hry Peking 2008 

• 7 olympijských měst: 

Peking, Quingdao, Hong Kong, Tianjin, 

Shanghai, Shenyang, Quinhuangdao 

• 35 sportovních disciplín 

• České naděje jako: 
Roman Šebrle, Lenka Šmídová. 

a další 

XIII. Letní Paralympijské 

hry Peking 2008 

• 7 paralympijských měst: 
Peking, Quingdao, Hong Kong, Tianjln, 
Shanghai, Shenyang, Quinhuangdao 

• Vfce než 15 sportovních disciplin 

• České naděje jako: 

Martin Kovář, Jiří Ježek, 
a mnotJo dalších 



Korporační projekt 
Peking 2008 

Nabídka pro sponzora 

Co je Korporační 
projekt Peking 2008? 

• Komplexní program vyvinutý pro 
společnosti českého trhu 

• Propojeni dvou zdánlivě odlišných 
prostředí - hospodářské oblasti 
a sportovního světa 

• Neformálnf setkání osobnosti 
z nepříbuzných sfér lidské činnosti 

XXIX. Letní Olympijské 

hry Peking 2008 

• 7 olympijských měst: 
Peking, Quingdao, Hong Kong, Tianjin, 
Shanghai, Shenyang, Quinhuangdao 

• 35 sportovních disciplín 

• České naděje jako: 

Roman Šebrle, Lenka Šmídová, 

a další 

----------------------------

XIII. Letní Paralympijské 

hry Peking 2008 

• 7 paralympijských měst: 
Peking, Quingdao, HongKong, Tlanjin, 

Shanghai, Shenyang, Quinhuangdao 

• Vice než 15 sportovních disciplin 

• České naděje jako: 
Martin Kovář, Jiří Ježek, 
a mno~o dalších 



Programová koncepce 
•.. kurzy 

• pro Olympijské hry 

I. kurs: 
II. kurs: 
III. kurs: 

08.-14.8.2008 

14.-19.8.2008 
19.-25.8.2008 

• pro Paralympijské hry 

I. kurs: 

II. kurs: 
III. kurs: 

06. - 10.9.2008 

10. - 14.9.2008 

14. - 18.9.2008 

Programová koncepce 
... společenské akce 

• Zahajovacl a závěre~né ceremoniály 
Olympijských a Paralympijských her 

• Oficiálni přivftánf ěeské olympijské 
a paralympijské výpravy 

• Návštěva sportovnf vesnice 

• Welcome-drinks s představiteli 
ČOV, ČPV a VIP hosty 

• Návitěvy pamětihodnosti Pekingu 

• Oficiálnf veěeře s reprezentanty 
BOCOG a vládnimi představiteli ČR 

• Ve~eře s ěeskými reprezentanty 

Rozvržení projektu 

• Rozděleni do dvou luxusnixh úrovní 

-STANDARD 
-pro většf množstvf klienti 

(střednf a nižši management) 

- doprava economy-class 

- ubytování ***hotel 

- lx vstupenka na sport 

-EXKLUSIV 

- pro VIP klienty 
(vrcholný management) 

- doprava business-class 
- ubytováni ****hotel 
- akreditace 

Rozpočet akce 

... STANDARD 
letenka 
ubytováni 
stravováni 
doprava v Pekingu 
Strava v restauracích 
vstupenky sportovlětě 
vstupenky památky 
Akreditace 
Přlprava projektu 
Provize (15 - 20%) 
Rezerva (10%) 
DPH (19°.4) . 

25.000,- Kč 
14.000,- Kč 

800,-Kč 

2.500,- Kč 
1.600,- Kč 
2.000,-Kč 

1.500,- Kč 
neposkytnuty 

5.000,- Kč 
12.000,- Kč 
6.450,-Kč 

12.250,- Kč 

CELKOVÁ CENA PRO ZÁKAZNfKA 



Programová koncepce 
... kurzy 

• pro Olympijské hry 

I. kurs: 

II. kurs: 

III. kurs: 

08.- 14.8.2008 

14.-19.8.2008 

19. - 25.8.2008 

• pro Paralympijské hry 

I. kurs: 
II. kurs: 
III. kurs: 

06. - 10.9.2008 
10. - 14.9.2008 
14. - 18.9.2008 

- --·--·---·--··----------· 

Programová koncepce 
... společenské akce 

• Zahajovací a závěrečné ceremoniály 
Olympijských a Paralympijských her 

• Oficiálni přivitáni české olympijské 
a paralympijské výpravy 

• Návštěva sportovní vesnice 

• Welcome-drinks s představiteli 
ČOV, ČPV a VIP hosty 

• Návštěvy pamětihodností Pekingu 

• Oficiálni večeře s reprezentanty 
BOCOG a vládními představiteli ČR 

• Večeře s českými reprezentanty 

Rozvržení projektu 

• Rozděleni do dvou luxusnixh úrovni 

- STANDARD 
- pro většf množství klientů 
(středni a niž§ i management) 

- doprava economy-class 

- ubytováni ***hotel 

- 2x vstupenka na sport 

- EXKLUSIV 
- pro VIP klienty 

(vrcholný management) 

- doprava business-class 
- ubytování ****hotel 

- akreditace 

Rozpočet akce 
... STANDARD 

Letenka 
ubytování 
stravování 
doprava v Pekingu 
Strava v restauracfch 
vstupenky sportoviště 
vstupenky památky 
Akreditace 
Prfprava projektu 
Provize (15 • 20%) 
Rezerva (10%) 

DPH (19%~ 

25.000,- Kč 
14.000,- Kč 

800,· Kč 
2.500,· Kč 
1.600,-Kč 

2.000,· Kč 
1.500,· Kč 

neposkytnuty 
5.000,· Kč 

12.000,· Kč 
6.450,-Kč 

12.250,· Kč 

CELKOVÁ CENA PRO ZÁKAZNÍKA 



Rozpočet akce 

... EXKLUSIV 

ubytování 
stravováni 
doprava v Pekingu 
Strava v restauracích 
vstupenky sportoviště 
vstupenky památky 

Příprava projektu 
Provize (15 - 20%) 
Rezerva (10%) 
DPH (19%) 

30.000,- Kč 

20.000,- Kč 
1.000,- Kč 
2.500,- Kč 
2.400,-Kč 

akreditace 
1.500,- Kč 
5.000,- Kč 
5.000,- Kč 

13.000,- Kč 

7.500,- Kč 
12.800,- Kč 

CELKOVÁ CENA PRO ZÁKAZNÍKA 

Proč se zapojit? 
• Olympiády a paralympiády jsou 

v porovnání s jinými sportovními 
akcemi nepochybně nejdůležitější 
a nejsledovanější události 

• Hry jsou fenoménem, o který projevují 
zájem 3,5 miliardy obyvatel planety 

• Sponzorství projektů spojených 
s olympismem se stalo jedním 
z nejefektivnějších marketingových 
nástrojů s mezinárodním dopadem 

• Partnerství s olympismem se stalo 
nejlepší investicí v oblasti reklamy 

• Pozitivní hodnoty pro zákazníka jako 
přátelství, fair-play apod. 

N abídka pro partnera 

• 4 kategorie lišicí se mírou a formou 
spolupráce: 

1. GENRÁLNÍ PARTNER 

2.PARTNER 

3. DODAVATEL 

4. MEDIÁLNÍ PARTNER 

Nabídka pro partnera 
... Generální partner 

a Partner 

GENERÁLNÍPARTNER 

• Finaněni plněni ve smluvené výši 
pokrývající více než 50% sponzorských 
příspěvků 

• Oznaěení "Generální partner projektu" 
• Jméno společnosti v názvu projektu 

• Finanční plněni ve smluvené výši 
nepřesahující 50% sponzorských 
příspěvků 

• Oznaěeni "Partner projektu" 
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Proč se zapojit? 
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akcemi nepochybně nejdůležitěj§í 
a nejsledovaněj§f události 

• Hry jsou fenoménem, o který projevují 
zájem 3,5 miliardy obyvatel planety 

• Sponzorství projektů spojených 
s olympismem se stalo jedním 
z nejefektivnějších marketingových 
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• Partnerství s olympismem se stalo 
nejlepší investicí v oblasti reklamy 
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t.GENRÁLNÍPARTNER 
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4. MEDIÁLNÍ PARTNER 

N abídka pro partnera 

... Generální partner 
a Partner 

GENERÁLNÍPARTNER 

• Finanční plnění ve smluvené vý§i 
pokrývající více než 50% sponzorských 
příspěvků 

• Označení "Generální partner projektu" 
• Jméno společnosti v názvu projektu 

• Finanční plnění ve smluvené vý§i 
nepřesahující 50% sponzorských 
příspěvků 

• Označení "Partner projektu" 



N abídka pro partnera 

... Dodavatel 

• Žádné finanční plněni 

• Poskytnuti zboží nebo služeb dle 
dispozic a charakteru společnosti 

• Označeni "Dodavatel projektu" nebo 
"Podporovatel projektu", dle dohody 

• Barterová nabídka využití programu 

• Budoucí výhody plynoucí z uzavřeného 
partnerství 

N abídka pro partnera 

.. . Mediální partner 

• Žádné finanční plnění 

• Spolupráce na medializaci akce 

• Označeni "Mediální partner projektu" 

• Speciální nabídka využití programu v 
podobě zvýhodněného balíčku MÉDIA 

• Budoucí výhody plynoucí z uzavřeného 
partnerství 

N abídka pro partnera 

• NABÍDKA REKLAMNÍCH PLOCH 

- logo na propagačních materiálech 
- logo na webových stránkách 

- logo na uniformách organizátorů 

- logo v nabidkových prezentacích 

• PREZENTACEPARTNERA 

-jméno partnera v názvu projektu 
- představeni partnera účastníkům akce 
- propagační materiály firmy v pokojích 
-jmenná poděkování před médii 
- poděkování na tiskových konferencích 

N abídka pro partnera 

• BARTEROVÉ VYUŽITÍ .PROGRAMU 

- účast managementu ve VIP kurzu 
- účast zaměstnanců v kurzu Standard 
- účast pro klienty partnera v projektu 
- akreditace i pro zaměstnance firmy 

• BUDOUCÍSPOLUPRÁCE 

- organizace teambuildingových akcí 
-propagace výrobků a služeb sponzora 
- organizace PR aktivit 
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- logo na webových stránkách 
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- akreditace i pro zaměstnance firmy 
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• Tisková konference před začátkem a po 
skončení korporačního projektu 

• Mediální pohlednice z dějiště Her 
kombinujíc! sportovní, kulturní a 
společenskou atmosféru 

• Sponzorské vzkazy při ve§keré publicitě 
týkajfd se korporaěnfho projektu 

• Osobní úěast novinářů v projektu díky 
zvýhodněnému baličku MtDIA 

www .kornoracniproj ekt.cz 

Eva Št'astná 
Korporaěnf projekt Peking 2008 

Univerzita Karlova 

Fakulta Tělesné výchovy a sportu 
Management TVS 

Děkujeme za pozornost 

a těšíme se 

na milou spolupráci s Vámi ..• 

..................................... ------------~· 
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