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l.ÚVOD 

Sport se v poslední době přesvědčivě stává fenoménem jednadvacátého století, 

svou pevnou pozici si však vybudoval již na jeho přelomu. V současnosti je zcela 

regulérním hospodářským odvětvím, ve kterém, i přes určitá specifika, platí veškeré 

pravidla a zásady tržní ekonomiky. Na poli sportovních subjektů je, stejně jako i 

v jiných odvětvích, velká konkurence, a proto sportovní svazy musí jednat skutečně 

efektivně. Jejich úkolem by tedy mělo být naučit se v tomto novém prostředí rostoucí 

konkurence pohybovat, získávat pro svoji činnost dodatečné finanční zdroje a 

nespoléhat se tak pouze na finanční výpomoc od státu či Českého svazu tělesné 

výchovy a sportu (dále jen ČSTV). 

Do popředí se tak dostává, pro někoho relativně nová, úloha sportovního 

marketingu. Pokud je marketingová činnost sportovní organizace prováděna 

systematicky a efektivně, může jí přinést nemalé finanční prostředky. Jde o to si 

uvědomit, co může daný sport či sportovní klub na trhu nabídnout a poté tento 

"produkt" co nejvýhodněji prodat. Bohužel, koncepční práce v oblasti marketingu, 

komunikace a PR aktivit v oblasti sportu je ve srovnání s jinými obory podnikání stále 

ještě dosti opomíjena. 

Tématem mé diplomové práce je vytvoření marketingového konceptu 

Českomoravského svazu hokejbalu (dále jen ČMSHb). K tomuto tématu mám díky 

svému studijnímu oboru a zálibě v hokejbalu blízko, proto jsem si jej zvolil. Jelikož se 

jedná o relativně malý svaz, stojící na okraji podnikatelského a mediálního zájmu, a 

který není až tak známý v očích široké veřejnosti, věřím, že má práce může pomoci 

ČMSHb v dosahování jeho strategických cílů. A nejen jemu, ale také jiným sportovním 

spolkům a organizacím jemu podobným. 

Na následujících stránkách se pokusím přiblížit současný stav hokejbalu 

v České republice a svou pozornost zaměřún především na oblast marketingu. Mým 

cílem je na základě získaných dat, informací, vlastních zkušeností a poznatků reálně 

zhodnotit dosavadní činnost hokejbalového svazu a následně se pokusit navrhnout 

konkrétní opatření, která by měla vést ke zlepšení, či vytvoření zcela nové 

marketingové koncepce. 
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2. CÍLE A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

2.1 Cíl práce 

Hlavním cílem této práce bude projekt implementace managementu 

Českomoravského hokejbalového svazu s hlavní návazností na marketing uvedené 

sportovní organizace. Navržený projekt bude řešen v souvislosti s ekonomickou i 

sportovní oblastí. 

2.2 Úkoly práce 

Jednotlivé úkoly diplomové práce jsou následující: 

1. Teoretické vymezení pojmů z oblasti managementu, marketingu a sportu, 

souvisejících s tématem a potřebami práce. 

2. Analýza současného managementu v následujících oblastech: 

sportovní 

ekonomické 

marketingové 

3. Analýza současné situace Českomoravského svazu hokej balu s využitím 

analýzy SWOT za léta 2004-2008. 

4. Navržení fází a kroků ke zdokonalení jednotlivých částí analýzy SWOT na 

období 2009-2014. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Definování pojmů management a marketing v obecné rovině nám pomůže 

vysvětlit a pochopit základní principy jejich fungování. Znalost těchto pojmů v obecné 

rovině je nezbytně nutná pro jejich úspěšnou aplikaci na sport, v případě této práce na 

vytvoření nového marketingového konceptu sportovního svazu. 

3.1.1 Management 

Dle ČÁSLA VOVOVÉ (2000) "anglickému pojmu "management" 

terminologicky odpovídá český pojem ,,řízení", a to především řízení podnikové ve 

smyslu uceleného řízení všech podnikových činností (např. prodej, vědeckovýzkumná, 

výrobní, vývojová, finanční a další činnosti). Tím se např. tento pojem výrazně odlišuje 

od užšího pojmu "řízení dHčích procesů", zejména výrobních, technologických aj. 

Anglická literatura zpravidla používá v tomto smyslu termín "control". (3, s.9) 

DRUCKER (1974) pro změnu zdůrazňuje složitost chápání pojmu a tvrdí, že 

"výklad pojmu "management" je zvláště nesnadný. Především jde o pojem specificky 

americký a je obtížné ho výstižně přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do britské 

angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ho vykonávají. Označuje nejen 

sociální postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor studia." (5, s.5) 

VODÁČEK - VODÁČKOVÁ (1994) tvrdí, že "management lze chápat jako 

ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které 

vedoucí pracovníci ("manažeři") užívají k zvládnutí specifických činností 

("manažerských funkcí"), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy cHů organizace." 

(16, s.17) 

Podle DONELL YHO, GIBSONA, IV ANCEVICHE (1992) lze pojem 

management chápat jako "proces koordinování činností skupiny pracovníků, 

realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, 

které nelze dosáhnout individuální prací." (4, s.24) 

10 



V jednotlivých definicích lze vysledovat mnoho společného, což upřesňuje 

samotný pojem management. Jedná se o následující charakteristické rysy: 

vykonavateli managementu jsou lidé; 

management je obsahovou náplní značně obecnou disciplfuou se širokým 

aplikačním záběrem; 

management lze aplikovat na různých organizačních úrovních, tj. na 

různých stupních hierarchie organizačního uspořádání zkoumané jednotky a 

to rovněž na obsahově velmi rozmanité činnosti; 

obecným posláním manažerské činnosti je dosažení úspěšnosti (prosperity) 

uvažované organizační jednotky nebo procesu. (3, s.lO) 

Management, neboli řízení je tedy nezbytnou součástí každého podniku či 

organizace. Jedná se o individuální, nebo kolektivní práci pověřených pracovníků 

- manažerů, kteří na základě svých pravomocí plní jednotlivé úkoly, nebo jejich 

vykonáním pověřují další spolupracovníky, a na jejichž zkušenostech, citu a 

dovednostech je odvislý konečný úspěch či neúspěch celé organizace. 

3.1.2 Sportovní management 

ČÁSLA VOV Á (2000) uvádí, že "poJem sportovní management eventuálně 

management sportu lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a 

sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti 

akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále jde zcela bezvýhradně přímo o 

způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či pozorování 

placených tělovýchovných a sportovních služeb. (3, s.11,14) 

V pojmu sportovní management nebo též management sportu se nám 

setkávají dva základní výrazy - management a sport. Komponenta managementu 

v sobě zahrnuje, kromě základních manažerských funkcí jako jsou plánování, 

organizování, výběr, vedení lidí a kontrola, také oblasti účetnictví , marketingu, 

ekonomie, financí a práva. 

Komponenta sportu z hlediska sportovního managementu zahrnuje oblast 

diváctví, která se zaměřuje na pasivní konzumování sportu jako zábavy a oblast aktivní 

účasti participantů na sportovních a tělovýchovných aktivitách. 

ll 



Obě tyto komponenty jsou významné z hlediska samotného předmětu zkoumání 

tohoto oboru. Do oblasti zkoumání sportovního managementu můžeme zařadit: 

základní manažerské funkce v oblasti tělesné výchovy a sportu, které jsou 

předmětem obecného managementu; 

specifické manažerské činnosti typické pouze pro oblast tělesné výchovy a 

sportu; 

organizace a instituce v oblasti TVS; 

lidé na různých řídících pozicích v oblasti TVS. (3, s.14) 

Sport se stal organizovanou aktivitou, která se bez managementu také neobejde. 

Jeho úkolem, potažmo úkolem pověřených osob - sportovních manažerů, je zajistit 

úspěšnou aplikaci obecného managementu ve sportovním prostředí, zajišťovat 

bezproblémový chod akce nebo sportovní organizace a vytvářet co možná nejlepší 

podmínky pro činnost sportovce. ČÁSLA VOV Á (2000) popisuje působnost 

sportovního manažera na 3 úrovních: 

na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovních družstev i 

jednotlivců ve vyšších soutěžích, specialisté, vyškolení pro organizaci akcí -

OH, ME, MS, mezi handicapovanými sportovci); 

na úrovni řízení určitého sportovního spolku (členové výborů a svazů, 

jednot, sekretáři, vedoucí středisek armády a policie); 

manažeři v podnikatelském sektoru (výroba sportovního zboží, vedoucí 

fitness, pracovníci reklamních a marketingových agentur). (3, s.15) 

3.1.3 Marketing 

Slovo marketing se na nás v poslední době valí ze všech stran. Stalo se běžnou 

součástí naší mluvy, aniž by většina z nás stoprocentně věděla, co to marketing je. 

Dříve než přistoupím k vymezení specifické pozice marketingu v oblasti sportu, 

uvádím zde několik obecných definic od různých autorů současnosti. 

BUREŠ (1990) říká, že "marketing je metoda, která v sobě v logické sekvenci 

soustřeďuje nezbytné kroky, které je nezbytné uskutečnit, aby zhmotnělý nápad 

(produkt) vyšel na trhu co nejpříznivěji, a aby všechny ostatní vlivy byly v co nejvyšší 

míře kompenzovány." (2, s.6) 
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HORÁKOVÁ (1992) říká, že "marketing je procesem plánování a naplňování 

koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který 

směřuje k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a organizace." 

(7, s.13) 

KOTLER (2001) definuje marketing jako "sociální proces, při kterém 

jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, 

nabídky a směny hmotných produktů s ostatnúni." Dále zdůrazňuje, že "marketing je 

procesem plánování a implementace koncepce, cen, propagace a distribuce idejí, zboží 

a služeb pro vytváření směn, které uspokojují cíle jednotlivců a organizací." (9, s.24,25) 

Marketing nevznikl v oblasti teorie, ale v oblasti praxe. Je velmi důležitou 

vědní disciplínou v zemích s vyspělou ekonomikou, ale své místo si rychle získává i v 

méně rozvinutých ekonomických systémech. Jak vyplývá z definic, marketing je 

v podstatě proces, který slouží k tomu, aby se vyrobené zboží dostalo k těm 

skupinám zákazníků, které o něj budou mít zájem, a to pokud možno v pravý čas 

a na pravém místě. Firmy si dnes, díky neustále rozrůstajícímu se trhu, jeho 

dynamičnosti a také intenzivní konkurenci, již nevystačí pouze s rozhodováním na 

intuitivní úrovni. Činnost podniku musí být podložena odpovídající teorií a musí se 

opírat o co nejdokonalejší analytické nástroje, které usnadňují a urychlují rozhodovací 

procesy a tímto způsobem získávají výhody před ostatními účastníky soutěže. 

Marketing je možno chápat jako prostředek k dosažení určitého cíle. Zjišťuje, 

jaké jsou požadavky zákazníků, na základě kterých přistupuje k vývoji produktu. Na 

rozdíl od čistě prodejní koncepce, kdy se produkt nejprve vyrobí a poté se hledají 

nejrůznější metody, jak jej prodat. 
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3.1.4. Sportovní marketing 

Dle ČÁSLA VOVÉ (2000) byla oblast marketingu v České republice v minulém 

období citelně zanedbávána. Dnes se však začíná uplatňovat 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 TVS, kde je uplatňován klasickou cestou ve firmách vyrábějících sportovní 

zboží a nabízejících tělovýchovné služby; ale pro své reálné uplatnění v ekonomickém 

životě především s akcentem na získávání finančních zdrojů nachází své specifické 

ztvárnění ve sportovních svazech, klubech, oddílech a dalších subjektech 

tělovýchovného a sportovního hnutí. (3, s.24) 

MULLIN, HARDY, SUTTON (2000) se domnívají, že" sportovní marketing se 

skládá ze všech aktivit, které byly navrženy pro střetnutí potřeb a přání sportovních 

spotřebitelů prostřednictvún procesové výměny. Sportovní marketing vyvinul dvě 

hlavní části: marketing sportovních produktů a služeb přímo pro spotřebitele sportu a 

marketing ostatních spotřebních a průmyslových produktů nebo služeb prostřednictvím 

využívání sportovní propagace." (ll, s.9) 

PITTS a STOTLAR (1996) říkají, že "sportovní marketing je proces navrhování 

a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního 

produktu tak, aby se uspokojily potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy." 

(12, s.80) 

Co se jeho přínosu sportu týče, přináší marketing do oblasti sportu celou 

řadu pozitiv i negativ. V nejobecnější rovině lze tyto přínosy shrnout tak, jak je tomu 

v následující tabulce: 
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Tabulka 1: Co přináší marketing tělesné výchově a sportu? 

Pozitiva 

• ujasňuje, komu je určena 
nabídka TV a sportovních 
produktů: členům, divákům, 

sponzorům, státu 

Negativa 

• pozice financí nerespektuje 
TV 
a sportovní odbornost 

• marketing vede ke 
• diferencuje nabídku TV a gigantománii sportu; smluvní 
sportovních produktů na činnosti, vázanost na sponzory omezuje 
které mohou přinést finanční efekt svobodnou volbu (např. ve výběru 
a které nikoliv. nářadí a náčiní, v osobnostních 

• promýšlí propagaci TV a 
sportu 

• určuje proporcionalitu a 
prioritu dosažení cílů v rovině 
cílů 
ekonomických, sportovních, 
sociálních 

• získává doplňkové finanční 
zdroje, které umožňují rozvoj 
neziskových aktivit 

právech sportovce) 

• dosažení určité úrovně 
sportovního 
výkonu může vést k používání 
zakázaných podpůrných 
prostředků 

• show (zaměřenou např. na 
reklamu) 

Zdroj: Cáslavová (2000) 

Naznačený pohled, vnesený do tělesné výchovy a sportu z pozic ekonomie, 

vyjadřuje pozitiva i negativa. Rozhodně však umožňuje tělesné výchově a sportu 

strukturalizovat a precizovat nabídku jejich produktů, dovoluje koncipovat řízení podle 

priority a hierarchie cílů a určuje kombinaci nástrojů, kterými lze daných cílů 

dosáhnout. To vše v operativní i strategické formě. Celkově lze říci, že neziskovým 

organizacím při opatřování finančních zdrojů umožňuje marketing argumentovat 

logickým účelově zaměřeným vynakládáním těchto zdrojů. (3, s.67) 

Cílem sportovního marketingu by tedy mělo být využití teoretických zásad 

a postupů, které nabízí obecný marketing, a jejich aplikace v oblasti sportu se 

zřetelem na jeho specifické potřeby a zákonitosti. 
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3.2 MARKETINGOV Á KONCEPCE SPORTOVNÍ ORGANIZACE 

Marketingová koncepce sportovní organizace je opět specifickou aplikací 

teoretického východiska ve sportovním prostředí. Než se jí začnu zabývat, je nutné 

zmínit se o marketingové koncepci obecně. 

Existuje několik různých definic marketingové koncepce. Pro ilustraci jsem 

vybral definici od KOTLERA (2001): "Marketingová koncepce představuje názor, že 

klíč k dosahování cílů organizace spočívá ve schopnosti být efektivnější v určování 

potřeb a přání cílových trhů a v jejich uspokojování než konkurence." (9, s.36) 

Jedná se tedy o podnikatelskou filozofii, která má za cíl úspěšně obstát 

s konkurenčními koncepcemi a především uspokojit přání a požadavky zákazníka. Což 

je také jeden z hlavních cílů samotného marketingu. 

Sportovní prostředí je odlišné od jiných ekonomických odvětví tím, že vedle 

podniků nabízejících klasické produkty (výrobky, služby), jejichž hlavním cílem je 

tvorba zisku, zde existují i subjekty, jejichž primárním cílem není zisk, nýbrž zajištění 

existence a rozvíjení své činnosti. Jsou to různé typy neziskových organizací a 

občanských sdružení, které na trhu působí jako kluby, oddíly, tělovýchovné jednoty 

nebo některé sportovní organizace. Tato odlišnost ovšem neznamená, že by se tyto 

sportovní organizace nemusely marketingem zabývat, ba právě naopak. Ty organizace, 

které si v realitě tržní ekonomiky nevytvoří ucelenější marketingovou koncepci, budou 

odsouzeny k zániku. Sportovní prostředí se i přes svá specifika stává regulérním 

ekonomickým odvětvím, ve kterém se sportovní organizace bez poznatků z oblasti 

marketingu neobejdou. 

Realitou ovšem zůstává fakt, že jen málo sportovních klubů či organizací 

v jednotlivých sportovních odvětvích má v současnosti vytvořenou ucelenou 

marketingovou koncepci. Přesto se však začínají stále častěji objevovat dílčí 

marketingové koncepce, které mají podle ČÁSLA VOVÉ (2000) obvykle dvojí povahu: 

A) Marketing jako sponzorování 

V tomto pojetí se snaží tělovýchovné a sportovní organizace systémově 

zpracovávat nabídku výkonů činností pro sponzory podle hierarchické úrovně, vytvořit 

cenovou hladinu těchto nabídek, promyslet prostředí tělovýchovných a sportovních 

akcí, v nichž se nabídky budou prezentovat, určit základní komunikační kanály, 

kterými bude sponzorování prezentováno a zabezpečit je obsahově a legislativně 

kvalitními modely sponzorských smluv. 
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B) Marketing jako sportovní reklama 

Tělovýchovné a sportovní organizace v tomto ohledu připravují všechny tahy 

své komunikační politiky a to zvlášť se zřetelem k běžnému fungování sportovních 

oddílů a zvlášť z pozice významných tělovýchovných a sportovních akcí. Někdy jdou 

tyto koncepce za rámec sportovní reklamy a zabývají se i širším pojetím vztahů a 

komunikace s veřejností. 

Jedním z cílů mé práce je však vytvoření ucelené koncepce ČMSHb, který by 

měl racionálně využívat své personální, prostorové, fmanční či materiální zdroje, a 

který by v budoucnu měl vést k optimálnímu rozvoji této organizace a celého hokejbalu 

u nás. 

Přejděme k tomu, co o důvodech pro vytvoření ucelené marketingové koncepce 

a o její struktuře říká ČÁSLA VOV Á (2000): "Jestliže zjišťujeme konkrétní důvody pro 

zpracování marketingového konceptu, jde v nejširším pojetí o následující: 

ujasnění, komu je určena nabídka tělovýchovných produktů: členům, 

divákům, sponzorům, státu; 

určení, na kterých trzích bude SK působit (trh hráčů, trh nemovitostí, trh 

sportovní reklamy, atd.); 

určení proporcionality a priorit cílů podle různých kritérií (např. 

obsahových, časových); 

promyšlení volby strategie dosahovaných cílů; 

diferenciace oceňování nabídky tělovýchovných a sportovních produktů 

v návaznosti na zvolenou strategií; 

promyšlení realizace finanční politiky s orientací na vlastní finanční zdroje; 

promyšlení koncepce komunikačních vztahů jak s veřejností, tak s interními 

členy. 

Ucelená koncepce je složena z celé řady faktorů, které mají návaznost i na jiné 

úrovně fungování sportovní organizace, tedy například na plánovací činnosti, 

organizování či finanční kontrolu. Sladění těchto faktorů klade velké nároky na 

management těchto organizací. Znamená to tedy, že v případě uceleného 

marketingového konceptu jde o řízený marketing." (3, s.97) 
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Struktura uvedené marketingové koncepce je rozdělena na tři základní části tak, 

jak dokládá následující schéma: 

Schéma 1: Marketingová koncepce sportovní organizace 
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Zdroj: Čáslavová (2004) 

Jednotlivé fáze ucelené marketingové koncepce budou rozebrány 

v následujících kapitolách této práce. Všechny tyto koncepce (dílčí i ucelené) jsou 

orientovány na zákazníky tělovýchovných a sportovních organizací a nekladou do 

popředí -jako klasické marketingové strategie pouze a jenom zisk. 

"Pojem zákazník zde nevystupuje v klasickém pojetí, jde totiž o všechny 

segmenty zájemců o činnost sportovní organizace, tedy napřfklad o členy organizace 

(aktivní i pasivní), sponzory, diváky či přfslušné státní orgány. Celá marketingová 

koncepce je poté rozvfjena na základě potřeb, přání a zájmů těchto zákazníků." (3, s.97) 
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3.2.1 Analýza trhu a situace sportovní organizace 

První fází marketingové koncepce sportovní organizace je, jak je možné vidět 

na schématu č.l, analýza trhu a situace. Tato fáze dle ČÁSLA VOVÉ (2000) "řeší 

problémy identifikace současné i budoucí koncepce SK, uvádí nabídku činností pro 

zákazníky a právní, politické a společenské návaznosti realizace. Hledá odpovědi na 

otázky jaké zákazníky sportovní organizace obsluhuje, jaké produkty může nabídnout, 

jaká je její aktuální i budoucí konkurence a jaké jsou již zmíněné legislativní, 

společenské a politické návaznosti sportovní organizace." (3, s.97,98) 

Při vytváření marketingové koncepce je třeba analyzovat, v jaké situaci se 

sportovní organizace nachází. Organizace nefunguje ve vakuu, mezi ní a okolím 

existuje celá řada vazeb a formulovaná strategie musí tyto vazby respektovat. Je nutné 

vycházet z reálných podmínek svého okolí. 

Podle B. G. PITTSE aD. K. STOTLARA (1996) se toto okolí člení na: 

a) Spolupracující okolí- Jde o veškeré právnické a fyzické osoby, které jsou ochotny 

se bezúplatně či za úplatu podílet na realizaci jednotlivých cílů, byť krátkodobě. Jde 

o dobrovolné pracovníky, dále o pracovníky určitého typu pracovního poměru, 

investory, dodavatele, finanční analytiky, právnické firmy v konzultantské pozici, 

apod. 

b) Konkurenční okolí - V tržním prostředí sportu je důležité mít informaci o 

konkurenci. Tyto informace se dají využít k formování marketingové strategie. Jde 

o to, sledovat a sbírat informace o společnostech a organizacích, pohybujících se ve 

stejné obchodní činnosti. Analýzy tohoto typu zachycují trendy a pohyb 

společností, jejich finanční situaci, nabídky produktů, vývoj produktů, vývoj 

marketingových nástrojů a celou řadu dalších faktorů. 

c) Ekonomické okolí- Stav ekonomiky může velmi výrazně ovlivnit vývoj sportovní 

organizace. Účastníci určitého trhu ve sportu musí analyzovat současnou 

ekonomickou situaci a usuzovat z této situace, jaké efekty to může přinést jejich 

organizaci. Je zcela zřejmé, že ekonomické prostředí daného státu výrazně 

ovlivňuje činnost jakékoli organizace. 

d) Politické okolí - Z pozice fyzických a právnických osob se jedná o vytvoření 

prostředí tolerance či netolerance ve veřejné sféře pro specifické obchodní činnosti. 

e) Sociální okolí- Důležitá pro rozvoj organizace a její obchodní činnosti je znalost 

kulturních sociálních tradic. Jejich znalost a využívání může přinést významné 

efekty organizaci a na druhé straně své efekty může získat i společnost. 
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f) Právní okolí - Podobně jako okolí politické, hraje i právní okolí důležitou roli 

v životě každé organizace. Vzhledem k tomu, že funguje na území s daným 

právním systém a normami, je nezbytným minimem znát zákony a nařízení, které se 

vztahují k činnosti vykonávané organizací a předejít tak případným budoucím 

obtížím, vyplývajících z neznalosti právního okolí.(12) 

Kromě analýzy situace, kterou jsem právě popsal, je velice důležité analyzovat 

chování konkurentů, kteří se na trhu pohybují. Jde například o to sledovat jaké firmy 

byly osloveny konkurenčními sportovními organizacemi, jak je v těchto konkurenčních 

organizacích řešen marketingový koncept a zda se případné odlišnosti nedají efektivně 

aplikovat. 

Chce-li být sportovní organizace úspěšná a oblíbená, měla by znát potřeby 

a přání svých zákazníků (tedy členů, diváků, sponzorů atd.) a měla by se snažit své 

produkty podle těchto přání a potřeb modif'lkovat. K úspěšnému dosažení výsledku 

je nutné nejprve zjistit, jaké zákazníky sportovní organizace obsluhuje a následně 

provést tzv. segmentaci zákazníků do různých skupin, jejúnž výsledkem je získání 

relativně homogenních skupin zákazníků, kteří mají podobné potřeby a u kterých se dá 

očekávat podobná reakce na marketingovou akci provedenou sportovní organizací. Je 

zcela zřejmé, že v důsledku rozdílných potřeb jednotlivých skupin nemusí být změna 

marketingové koncepce vždy u všech segmentů trhu vnímána pozitivně. 

3.2.2 Stanovení strategických cílů a volby strategie 

Druhá fáze ucelené marketingové koncepce sportovní organizace se zabývá 

"stanovením ekonomických, sportovních a sociálních cílů organizace s ohledem na 

časový dosah. Určuje směr dosažení cílů prostřednictvím trhů, na kterých se bude 

organizace pohybovat, koncentruje se na určité výkonnostní a případně poptávkové 

kategorie." (3, s.98) 

Stanovení strategických ekonomických, sportovních a sociálních cílů následuje 

až po analyzování trhu a okolí, jelikož nemůže být nahodilé, ale musí vycházet 

z reality, ve které se sportovní organizace nachází. Dále je nutné si uvědomit 

vzájemnou provázanost těchto cílů (nelze například dlouhodobě úspěšně naplňovat cíle 

sportovní, pokud zároveň nejsou brány v úvahu cíle ekonomické). Z časového hlediska 

jsou děleny na cíle krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1 až 3 roky) a 

dlouhodobé (nad 3 roky). Jejich realizace je spojena s adekvátním operativním 

řízením. 
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Dlouhodobé cíle představují určitou vizi, ke které by se sportovní organizace 

chtěla přiblížit, a plnění jednotlivých střednědobých a krátkodobých cílů musí k tomuto 

přibližování logicky napomáhat. 

Uveďme si příklad: Dlouhodobým ekonomickým cílem sportovní organizace 

může být například dosažení ekonomické úrovně srovnatelné s nejpopulárnějšími 

sporty v ČR. K naplnění tohoto cíle ovšem vede dlouhá cesta, na které musí organizace 

splnit mnoho úkolů. Střednědobé cíle, které by k naplnění cíle dlouhodobého měly vést, 

mohou být například lepší využívání stávajících finančních prostředků s ohledem na 

budoucí potřeby, získávání grantů a dotací, jak z Evropské unie (dále jen EU), tak ze 

státního rozpočtu, či zlepšení práce v oblasti shánění partnerů svazu. A však i k naplnění 

těchto cílů střednědobých je potřeba splnit mnoho úkolů dílčích (krátkodobých), jejichž 

plnění by mělo být předmětem operativního řízení. Pokud chceme např. dosáhnout 

zvýšení dotací, je nutné pečovat o členskou základnu, což je spojeno s adekvátním 

vzdělávání trenérů, či zvyšovat povědomí o sportu. 

Jak vyplývá z výše uvedeného příkladu, tvorba hierarchie cílů sportovní 

organizace není jednoduchá záležitost. Jde o určitou mozaiku, v níž má každý 

jednotlivý úkol své pevné místo a smysl a plnění správně stanovených cílů přinese 

organizaci úspěch. Jednat proti této strukturalizaci cílů je naprosto nelogické a 

neefektivní. 

Stanovení strategických cílů sportovní organizace je však pouze první část 

druhé fáze tvorby marketingové koncepce. Sportovní organizace musí totiž následně 

určit, jakým způsobem bude stanovených cílů dosaženo. Zvolená strategie musí brát 

zároveň ohled na podmínky, situaci, vnitřní zdroje organizace apod. 

Příklady používaných strategií podle ČÁSLA VOVÉ (2000): 

strategie produktu; 

konkurenční strategie; 

strategie orientace na zákazníka; 

strategie pozice; 

cenová strategie; 

další strategie.(3, str. 98) 
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3.2.3 Mix marketingových nástrojů podle zvolené strategie 

Úkolem třetí fáze marketingové koncepce sportovní organizace podle 

ČÁSLA VOVÉ (2000) je: 

a) promyslet plejádu činností, které tělovýchovná a sportovní organizace 

nabídne zákazníkům; 

b) kategorizace sportovišť a dalších objektů, ve kterých se činnosti realizují; 

c) promyslet interní a externí komunikační kanály (reklamami počínaje a přes 

ucelené programy prací s tiskem konče); 

d) stanovení cenové hladiny všech nabízených aktivit - přijímací poplatky, 

členské příspěvky, vstupné, pronájmy, atd.; 

e) promyšlení finanční politiky od tvorby finančních zdrojů přes jejich 

rozdělování až po užití. 

V rámci takto vytvořeného marketingového mixu je třeba dbát na jeho 

vyváženost a harmonii. Jakýkoliv nesoulad mezi jednotlivými nástroji se negativně 

odráží na realizaci marketingového konceptu. (3, s.98) 

Výše shrnuté body a) až e) de facto představují jednotlivé marketingové 

nástroje, využité v marketingovém mixu. Bod a) představuje produkt, bod b) 

distribuci, bod c) komunikaci, bod d) cenu a bode) finanční politiku. 
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3.3 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 

Následující kapitola mi poslouží k charakteristice hlavních typů sportovních 

organizací. Nejprve se ale pro seznámení s danou oblastí zaměřún na obecný popis 

organizování sportu v České republice. 

3.3.1 Organizace sportu v ČR 

Základní rozdělení organizace sportu v České republice vyplývá z příslušnosti 

organizačních struktur ke státní sféře. Na základě tohoto dělení odlišujeme vládní a 

nevládní struktury organizace sportu v Česku. 

Ústředním orgánem státní sféry v oblasti sportu je Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT). Sportovní odbor Ministerstva se dělí na 

dvě sekce. První odpovídá za rozvoj sportu ve školách, připravuje směrnice pro 

předmět tělesné výchovy a zabývá se výzkumem v oblasti sportu. Nedílnou součástí 

práce této sekce je reprezentovat Českou republiku v mezinárodních organizacích. 

Druhá sekce sportovního oddělení spolupracuje se sportovními organizacemi a 

odpovídá za sportovní reprezentaci země. Do systému vládních struktur patří také 

poradní orgány MŠMT Rada tělesné výchovy a Rada sportovní reprezentace. Jejich 

hlavnún úkolem je účast na rozdělování finančních prostředků pro sport. 

Dobrovolné sportovní organizace jsou v České republice utvářeny na základě 

zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů (podrobněji se tomuto tématu budu 

věnovat v kapitole 3.2.2 Typologie sportovních organizací). Z rozhodující části se jedná 

o občanská sdružení, jejichž stanovy jsou zaregistrovány u Ministerstva vnitra České 

republiky. Většina sportovních asociací a sportovních klubů je sdružena ve vrcholných 

zastřešujících organizacích, z nichž nejznámější je ČSTV. 

Posláním ČSTV je "podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní 

reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy 

sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet potřebnou 

platformu ke vzájemné spolupráci." 

V jednotlivých krajích působí oblastní sportovní federace, jejichž úkolem je 

předevšún udržovat kontakt mezi sportovními kluby a zastřešující organizací a působit 

jako informační centrum pro daný kraj. Sportovní kluby na místní úrovni tvoří páteř 

sportovního hnutí v České republice, vlastní 90% sportovních zařízení a na základě 
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strategií jednotlivých sportovních federací organizují soutěže a rekreační sport. 

(6, str. 161) 

Obrázek 1: Struktury sportu v České republice 
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Zdroj: Hobza, Rektořtk (2006) 
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Schématický pohled na strukturu sportu v České republice podává obrázek 1. 

Dotace z vládních struktur (MŠMT) jsou rozdělovány nevládním strukturám přes 

zastřešující organizaci (ČSTV), ta pak dotaci rozděluje sportovním organizacím, které 

je dále distribuují regionálním sportovním organizacím, které je v konečné fázi rozdělí 

sportovním klubům nebo tělovýchovným jednotám. 
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3.2.2 Typologie sportovních organizací 

Ve sportovním prostředí působí vedle sebe paralelně několik druhově i 

institucionálně rozličných typů sportovních organizací. především se ale rozdělují 

podle následujících třech kritérií: 

A) právní kritérium; 

B) věcné kritérium; 

C) územní kritérium. 

A) právní kritérium 

Z hlediska práva mezi sportovními organizacemi rozlišujeme: 

Občanská sdružení - naprostá většina sportovních organizací působících v 

České republice v oblasti masového, výkonnostního a vrcholového sportu 

používá právní formu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o 

sdružování občanů. Tento typ sportovní organizace jednoznačně převažuje z 

hlediska četnosti i hlediska členské základny. 

Organizace s mezinárodním prvkem - jedná se o mezinárodní sportovní 

federace, které mohou mít na území ČR sídlo anebo zde mhou působit 

prostřednictvím své organizační jednotky. 

Rozpočtové nebo příspěvkové organizace - zřízené ústředním orgánem 

státní správy nebo v případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování 

naoř. vrcholového sportu (tzv. resortní sportovní střediska) zřízené podle 

zákona č. 576/1990 SB. o hospodaření s rozpočtovými prostředky České 

republiky a obcí v Česku. 

Nadace a nadační fondy - zřízené podle zákona č. 22711997 Sb. o 

nadacích a nadačních fondech, pokud jsou tyto subjekty zřízeny za účelem 

shromažďování prpstředků určených k rozvoji sportu a tělovýchovy. 

Zájmová sdružení právnických osob - podle § 20f -21 občanského 

zákoníku, pokud je účelem jejich existence činnost v oblasti tělovýchovy a 

sportu. 

Obchodní společnosti a družstva - vzniká podle zákona č. 513/1991 Sb. 

obchodního zákoníku za účelem provozování sportovní činnosti. 

Obecně prospěšné společnosti - vzniklé podle zákona č. 248/1995 Sb., 

pokud poskytují obecně prospěšné služby v oblasti tělovýchovy a sportu. 
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B) věcné kritérium 

Zastřešující sportovní asociace 

Prvním typem je zastřešující sportovní asociace. Jejím znakem je 

neomezený počet druhů provozovaných sportů a v oblasti dotací obvykle 

přímý vztah k příslušnému ústřednímu orgánu státní správy, jehož 

prostřednictvím čerpá dotace ze státního rozpočtu ČR. Takovými 

organizacemi jsou tedy Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), Česká obec 

sokolská, Orel atd. Zastřešující sportovní asociace může sdružovat více 

samostatných sportovních asociací a má právní subjektivitu. 

Samostatná sportovní asociace 

Základním znakem samostatné sportovní asociace je druhová omezenost na 

jeden sport či jednu skupinu sportů. Dotace ze státního rozpočtu obvykle 

čerpá prostřednictvím své zastřešující asociace. Samostatná sportovní 

asociace má právní subjektivitu a obvykle vystupuje ve vztahu ke 

sponzorům, klubům i zahraničním partnerům jako samostatný subjekt. 

Příkladem samostatné sportovní asociace jsou prakticky všechny sportovní 

svazy sdružené v ČSTV. Samostatné sportovní asociace sdružují sportovní 

kluby a ve výjimečných případech i fyzické osoby. 

Sportovní klub 

Třetím typem je sportovní klub (dříve tělovýchovná jednota). Ve většině 

případů opět sdružuje provozovatele více sportů a má přímou ekonomickou 

vazbu jak na zastřešující sportovní asociace, tak na jednotlivé samostatné 

sportovní asociace. Sportovní klub má právní subjektivitu a pokud čerpá 

prostředky ze státního rozpočtu, děje se tak ve většině případů 

prostřednictvím zastřešující nebo samostatné sportovní asociace. Ve vztahu 

k ostatním veřejným rozpočtům (obce) vystupuje již samostatně. V případě 

sportovních klubů opouští sportovní hnutí zásadu jediné právní formy (tj. 

občanského sdružení podle zákona č. 8311990 Sb.) a umožňuje existenci i 

sportovních klubů ve formě obchodních společností. 

Sportovní oddíl nebo odbor 

Nejnižším typem sportovní organizace je sportovní oddíl. Existuje v rámci 

sportovního klubu. Základním znakem oddílu či odboru je provozování 

jednoho sportu nebo jedné skupiny sportů a ekonomická a právní omezení 

definovaná obvykle mateřským sportovním klubem. Naprostá většina 
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finančních prostředků je čerpána prostřednictvím mateřského sportovního 

klubu. Rozdíl mezi sportovním oddílem a sportovním odborem je obvykle 

ten, že sportovní oddíly disponují vlastní organizační ministrukturou a 

vlastními orgány, které jej zastupují ve vztahu k SK či příslušnému 

sportovnímu svazu, zejména ve sportovních záležitostech, avšak nikoli již 

navenek. Sportovní odbory tuto ministrukturu postrádají či je omezena 

pouze na jediného funkcionáře pověřeného stykem s mateřským SK. Dále ze 

stanov sportovního klubu může vyplývat, že orgány sportovního oddílu jsou 

oprávněny jednat v určitých vymezených případech jménem oddílu 

samostatně -jedná se však pouze o formu delegace zastupování a jednání na 

nižší organizační stupeň Sk. V těchto případech se tedy nedá přímo hovořit 

o vlastní právní subjektivitě sportovního oddílu či sportovního odboru. 

C) územní kritérium 

Mezinárodní sportovní organizace - jedná se o organizace zastřešující 

ponejvíce určité sportovní odvětví a celosvětově sdružující národní 

sportovní asociace. Mezinárodní sportovní asociace bývá nadřazena 

kontinentální sportovní asociaci 

Kontinentální sportovní asociace - jedná se o organizace zastřešující 

národní sportovní organizace na území určitého světadílu, mohou být buď 

plně nezávislé na mezinárodní sportovní asociaci, nebo jsou její autonomní 

součástí 

Národní sportovní asociace - jedná se o sportovní asociace sdružující 

sportovce a sportovní organizace na území jednoho státu 

Regionální orgány národních sportovních asociací- v ČR mají podobu 

oblastních (krajských) a okresních (župních) orgánů, vykonávajících 

pravomoci národních sportovních asociací na území vymezeného regionu 

buď jako samostatné občanské sdružení s členským poměrem k národní 

sportovní asociaci, nebo jako organizační jednotka občanského sdružení

národní sportovní asociace s právní subjektivitou anebo jako vnitřní 

výkonný orgán na základě organizační struktury národní sportovní asociace 

Sportovní kluby - jako základní díly územního uspořádání sportovních 

asociací (15,s.24-28). 
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3.4 MARKETINGOVÉ NÁSTROJE (MARKETINGOVÝ MIX) 

Marketingový mix je základní marketingovou strategií, která kombinuje 

jednotlivé marketingové nástroje. V nejobecnější rovině rozlišujeme čtyři základní 

faktory ovlivňující směnu, takzvaná "čtyři P" (podle anglického Product, Price, 

Place, Promotion). Kombinací těchto čtyř nástrojů provádí firma svoji strategii. 

V současné době známe již další tři P a těmi jsou: personál, proces a prezentace. 

KOTLER (2001) uvádí, že ,,marketingový mix je soubor marketingových 

nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových 

cílů na cílovém trhu." (9, s.32) 

Dle HORÁKOVÉ (1992) "marketing má pomoci tomu, aby bylo požadované 

zboží nabídnuto správným skupinám zákazníků, a to v pravý čas na pravém místě, za 

správné ceny a s přispěním přiměřené propagace." (7, s.25) 

Marketingový management tedy musí rozhodnout, jaké produkty bude nabízet 

pro cílový trh, za jakou cenu, jakým způsobem se produkt dostane k zákazníkovi a 

zároveň jakým způsobem se bude provádět reklama ve sdělovacích prostředcích, 

eventuálně využijí-li se další formy propagace. Kombinace těchto nástrojů musí být 

promyšlená a vyvážená. Např. nemá smysl vydávat náklady na bombastickou propagaci 

nekvalitního výrobku. Také cena musí být strategicky pojata tak, aby podpořila 

prodejnost produktu. (3, s.75) 

V následujících bodech se pokusím ve stručnosti popsat jednotlivé body 

marketingového mixu a nastínit jejich specifičnost ve sportovním prostředí. 

3.4.1 Produkt 

Produkt je hlavním článkem marketingového mixu, od kterého se odrážejí 

ostatní marketingové nástroje. 

KOTLER (2001): "Výrobek je cokoli, co může být nabízeno někomu proto, aby 

uspokojil potřebu nebo požadavek. Normálně užíváme výrazu výrobky a služby, 

abychom rozlišili mezi předměty fyzickými a nehmotnými. Ale u fyzických výrobků 

nespočívá jejich význam tolik v tom, že je vlastníme, ale v jejich užívání, aby 

uspokojovaly naše požadavky ... Služby jsou ve skutečnosti poskytovány také jinými 

prostředky, jako jsou osoby, místa, organizace a myšlenky." (9, str.86) 
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"Produktem rozumíme hmotný i nehmotný statek, jenž je předmětem zájmu 

určité skupiny osob či organizací. Produktem je tedy výrobek, služba, myšlenka, 

volební program atd. V marketingu je produkt pojímán šířeji než v běžném životě. 

Tímto termínem se označuje celková nabídka zákazníkovi - tedy nejen zboží nebo 

služba sama o sobě, ale také další abstraktní nebo symbolické skutečnosti, jako jsou 

prestiž výrobce či prodejce, obchodní značka, kultura prodeje a další. Návrh, vývoj a 

zavádění spotřebitelsky atraktivního produktu jsou podstatnou součástí moderního 

marketingu." (7, s.36) 

Produkt ve sportovní oblasti má své specifické vlastnosti. ČÁSLA VOV Á 

(2000) uvádí: " O sportovním produktu nelze mluvit jako o produktu homogenním. Lze 

za něj považovat veškeré hmotné i nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a 

potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu. Jde o velmi 

širokou plejádu sportovních produktů, které jsou předmětem směny s jednotlivými 

zákazníky, ale i s organizacemi různých typů." (3, s.81) 

Z hlediska optimálního marketingového řízení je dobré znát klíčové 

vlastnosti jednotlivých sportovních produktů. Toho lze docílit pomocí jejich 

rozdělení (klasifikací) do několika skupin. Touto klasifikací se zabývá celá řada autorů, 

jejichž přístupy se do jisté míry od sebe odlišují. 

PITTS a kol. (1994) identifikuje tři základní kategorie sportovního průmyslu. 

Ty dále rozděluje na segmenty založené na produktech a zákaznících. U každého 

produktu bere v potaz jeho funkci a užitek pro zákazníka: 

1. Průmyslový segment výkonnostního sportu - sportovní výkon je nabízen 

zákazníkovi jako účastnický produkt nebo produkt divácký. Jde o následující produkty: 

Sport (amatérský, profesionální); 

Soukromý zaměstnanecký sport; 

Sport daňově podporovaný; 

Členství v podporovaných sportovních organizacích; 

Neziskové sportovní organizace; 

Vzdělávání ve sportu; 

Fitness centra. 
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2. Průmyslový segment sportovní produkce - tyto produkty jsou potřebné nebo 

žádající pro vytváření kvality ve sportu: 

Produkty výbavy (vybavení, výstroj); 

Produkty tvorby výkonu (trenéři, medicínská péče, sportovní zařízení, 

vládní útvary). 

3. Průmyslový segment propagace sportu - tyto produkty jsou nabízeny jako 

nástroje používané k propagaci sportovních produktů: 

Merchandising; 

Propagační akce; 

Média; 

Sponzoring (jednotlivých akcí, sdružených akcí, jednotlivých týmů, 

jednotlivců a ligových soutěží); 

Dary a podpora (individuálních sportovců, týmů, organizací, určitých 

sportů). (12) 

Strukturalizace sportovních produktů podle ČÁSLA VOVÉ (2000) je 

následující: 

1. Základní produkty tělesné výchovy a sportu: 

a) nabídka tělesných cvičení 

b) nabídka sportovních akcí 

c) nabídka turistických akcí 

2. Produkty vázané na osobnost: 

a) sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 

b) výkony trenérů 

c) reklamní vystoupení sportovců 

3. Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu: 

a) myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast 

b) sportovní informace šířené médii 

c) hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu 
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4. Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty: 

a) tělovýchovná a sportovní zařízení 

b) společenské akce 

c) pojištění cvičenců a sportovců 

d) doprava na soutěže 

e) vstupenky apod. 

5. Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu: 

a) tělovýchovné a sportovní nářadí 

b) tělovýchovné a sportovní náčiní 

c) sportovní oblečení (3, s.85,86) 

Na základě těchto klasifikací lze vlastnosti sportovních produktů shrnout do 

následujících bodů: 

hodnocení sportovních produktů je subjektivní; 

sport představuje pro zákazníka univerzální nabídku; 

u sportovního produktu neexistuje zčásti tržní cena; 

existuje malá možnost kontroly složení sportovních produktů; 

sport je veřejným zbožím a společenskou událostí; 

produkty ve sportovní oblasti jsou převážně pomíjivé a nehmotné. 

3.4.2 Cena 

Cena je v pořadím druhým marketingovým nástrojem marketingového mixu. 

Z pohledu čistě ekonomického se dá charakterizovat jako v penězích vyjádřené 

ohodnocení produktu. Cena má zásadní vliv na zisk a tím pádem na celkový úspěch 

společnosti. 

"Cena produktu se vyjadřuje v určitém množství peněžních jednotek, kterých je 

nutno se vzdát k získání tohoto produktu." (9, s.102) 

Je zřejmé, že nejen v ekonomice, ale i v dalších oblastech lidské činnosti je ceně 

a jejímu stanovení věnována velká pozornost. HORÁKOVÁ (1992) se ve své knize 

tvrdí: "Cena je vlastně vyjádřením hodnoty zboží nebo služby. Tato hodnota je dána 

faktickou a psychologickou užitečností, eventuálně společenským významem daného 

produktu a zpravidla bývá poměřována penězi. Může však mít i podobu nepeněžní 

směny- tzv. barteru- kdy je jeden produkt směňován za produkt jiného charakteru a 

hodnota zboží je vyjadřována vztahem k jinému zboží." (7, s.229) 
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Cena je jediným marketingovým nástrojem tvořícím příjmy. Úspěšnost firmy 

závisí na jejím správném stanovením, resp. na správné cenové politice. 

V ekonomii se rozlišují dva hlavní pohledy na cenu, respektive na její tvorbu. 

Podle prvního přístupu je cena rovna součtu výrobních nákladů a zisku. Druhý přístup 

chápe cenu jako míru užitečnosti produkce, tedy schopnost uspokojit naše potřeby. 

V praxi bývá upřednostňován většinou první přístup, pravdou ovšem zůstává, že 

produkt neuspokojující žádnou z našich potřeb by si asi nikdo nekoupil. 

Podle HORÁKOVÉ (1992) se cenová politika sestává z následujících šesti 

kroků: 

Stanovení cílů cenové politiky 

Cílů cenové politiky může být celá řada (přežití firmy, maximalizace 

současného zisku, maximalizace obratu, strategie sbírání, cena za 

mimořádnou kvalitu). Liší se z hlediska časového období, úrovně 

konkurence a požadavků zákazníků. 

Odhad poptávky 

Důležité je znalost zákazníků a jejich chování při změně ceny. Zabýváme se 

zde "cenovou elasticitou" - procentuální změnou poptávaného množství 

zboží způsobenou procentuální změnou ceny. 

Odhad nákladů 

Průměrné náklady na jednotku produkce představují dolní hranici pro 

stanovení ceny. V praxi se výrobci snaží své celkové náklady dělit na fixní 

(stálé, neměnné s objemem produkce) a variabilní (proměnné s objemem 

produkce). 

Analýza konkurenčních cen a nabídek 

Prodej zboží nižší kvality za vyšší cenu než je cena konkurenční nevede 

k přílišným úspěchům. Zákazníci preferují co nejvyšší kvalitu za co nejnižší 

cenu. Pomocí průzkumu veřejného mínění, nebo zakoupením a rozborem 

konkurenčního výrobku získávají firmy potřebné informace o konkurenci. 

Výběr metody cenové tvorby 

Existuje jich celá řada. Liší se svou složitostí při sestavování. Zřejmě 

nejednodušší metodou je stanovení ceny přirážkou, kdy si firma 

k jednicovým nákladům připočte určitou marži (přirážku). Dále známe 

metody respektující návratnost investic, následování cen konkurence, ceny 

jako vyjádření hodnoty vnímané zákazníkem, atd. 
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Stanovení ceny 

Důležitým aspektem je její pružnost. Cena by měla respektovat ekonomický 

vývoj (inflace, růst), aktuální situaci podniku či organizace a v neposlední 

řadě odrážet i zájem zákazníků. (7, str.231) 

Nejen produkt, ale i stanovení ceny má v oblasti sportu určitá specifika. 

ČÁSLA VOV Á (2000) říká, že "tvorba ceny u sportovních organizací je úzce vázána na 

druh produktu, který sportovní organizace nabízí. U některých se lze velmi výrazně 

opřít o ekonomické kalkulace (sportovní služby, výrobky), u jiných produktů se spíše 

bere v úvahu úsudek představitelů poptávky (např. transfer hráčů). Sportovní 

organizace se při tvorbě ceny opírají o informace o průběhu poptávky, o nákladech a o 

cenách ostatních konkurentů a o doložení jedinečnosti produktu. U sportovních 

produktů se při tvorbě ceny často počítá s necenovými nástroji marketingu (balení, 

značka, způsob distribuce a propagace). Uplatnění těchto nástrojů má psychologický 

vliv. Je třeba však z pozice sportovní organizace odhadnout, kolik je zákazník ochoten 

zaplatit, jak velký obrat bude při této ceně, jaké budou nároky na kapacity a zda se při 

této ceně vůbec vyplatí projekt realizovat." (3, s.75) 

3.4.3 Distribuce 

Ani výroba toho nejlepšího produktu na trhu vzhledem k jeho ceně ovšem ještě 

zdaleka nezaručuje firmám stoprocentní jistotu úspěchu. Musí zároveň zajistit cestu, jak 

dostat daný produkt k zákazníkovi. Právě tento pohyb od výrobce k uživateli se 

označuje jako distribuce. Předem je nutné si uvědomit, že zboží chodí za zákazníkem, 

zákazník zase za službami. 

"Smyslem distribuce je zajistit přesun zboží od výrobní firmy tak, aby zákazník 

mohl zakoupit potřebný výrobek v geograficky příhodném místě, ale také v době a 

v množství, jež mu vyhovuje." (7, s.l99) 

I zde existuj celá řada strategií odvislých především na "povaze produktu 

(frekvence nákupu, ceně), způsobu jeho nákupu, požadavcích na úroveň služeb 

poskytovaných při koupi, požadavcích na vyloučení vlivu konkurenčního zboží, a na 

možnostech kontroly podmínek prodeje." ( 4, s.203) 
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HORÁKOVÁ (1992) se zmiňuje o následujících třech strategiích: 

1. Intenzivní distribuce - prodej prostřednictvím co největšího počtu 

prodejen nacházejících se v určité oblasti, účelem je učinit produkt běžně 

dostupným. 

2. Výlučná distribuce - prodej prostřednictvím velmi omezeného počtu 

prodejců, je opakem předchozí strategie a je vhodná k prodeji drahého, 

luxusního zboží a podporuje image výjimečnosti produktu. 

3. Selektivní distribuce - tvoří mezistupeň mezi intenzivní a výlučnou 

distribucí, uplatňují ji dobře zavedené firmy, které k distribuci svého zboží 

nepotřebují intenzivní distribuční síť. (7) 

Ve sportovním prostředí záleží povaha distribučních cest na mnoha faktorech -

typ organizace, druhu sportovního produktu, zákazníkovi atd. Podstatné pro určeni 

těchto cest je, zda se jedná o sportovní produkt hmotný nebo nehmotný. 

Hmotný produkt má svůj fyzický rozměr. Obvykle se vyrábí v masové 

produkci a musí být dopraven do rrústa prodeje. Těchto produktů je ve sportu celá řada, 

obvykle se hovoří o sportovním zboží. 

Nehmotné produkty nemají fyzický rozměr a zahrnují takové sportovní 

produkty, jako jsou služby, místa a myšlenky. Nehmotnost služeb znamená, že si 

zákazník nemůže před zakoupením službu ohmatat, očichat a ochutnat. Mimo to služba 

v nehmotné podobě nemůže být dána do prodejny, eventuálně na sklad. U sportovních 

služeb si jí zákazník musí "prožít" ve sportovním zařízení, kam zákazník musí za svým 

produktem přijít. Vyhledává různá průkazná svědectví o službě, závěry dělá na základě 

rrústa, kde je služba poskytován, kdo ji poskytuje, zařízení firmy a propagačních 

materiálů. (3, s. 77) 

3.4.4 Propagace 

Vzhledem k tomu, že hokejbal jako sport je produktem nehmotným, který 

nemůžeme rozvést po jednotlivých obchodních rrústech, a zároveň produktem ne zcela 

na veřejnosti známým, je optimální propagace tohoto sportu nesmírně důležitá. Právě 

ona by měla podle mého názoru hrát v současnosti klíčovou roli v marketingové 

koncepci ČMSHb. 

ČÁSLA VOV Á (2000) o propagaci říká: "Propagací se rozurrú přesvědčivá 

komunikace, prováděná za účelem prodeje produktů potenciálním zákazníkům. 

Propagace v sobě zahrnuje čtyři základní činnosti: reklamu, publicitu, opatření na 
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podporu prodeje a osobní prodej. Dohromady se nazývají propagační mix. Všechny 

čtyři formy se využívají při prodeji sportovních produktů. Promyšlenost propagačního 

mixu záleží opět na specifice sportovního produkt, ale musí přihlížet i k dalším 

marketingovým nástrojům, jakou jsou cena a distribuce. Manažer si vytváří svoji 

propagační strategii, která může být v různých obdobích vývoje organizace odlišná." 

Propagační strategie by měla zohledňovat následující body: 

základní cíle, které management klade (např. dosáhnout určité výše obratu 

nebo určitého počtu zákazníků, vytvořit image sportovního klubu, prodat 

kapacitu sportovního zařízení, atd.); 

cílové skupiny zákazníků, na které má propagace působit (široká veřejnost, 

ženy, studenti, sportovci); 

výběr médií, kterých bude využito (televize, rozhlas, internet, tisk, atd.) 

fmanční prostředky, které budou na propagaci vydány; 

koncipování propagační zprávy pro určitou cílovou skupinu zákazníků. 

(3, s.78) 

Propagační mix obsahuje čtyři základní nástroje: 

A) Reklamu 

B) Opatření na podporu prodeje 

C) Publicitu 

D) Osobní prodej 

ad A) KOTLER, ARMSTRONG (2004) definují reklamu jako ,jakoukoliv formu 

neosobní placené prezentace a podpory prodeje výrobků., služeb či myšlenek určitého 

subjektu. (10, str.630) 

Reklama obvykle může plnit tyto funkce (HORÁKOVÁ, 1992): 

1) Informativní funkce- důležitá při zavádění nových produktů na trh. 

2) Přesvědčovací funkce - důležitá v prostředí selektivní konkurence 

k vytvoření selektivní poptávky po produktu určitého konkrétního výrobce. 

3) Upomínací funkce - důležitá ve stádiu zralosti produktu, slouží 

k připomenutí výrobku či služby zákazníkům, kteří ho dobře znají, v době 

mimo hlavní sezonu.(?) 
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ad B) KOTLER, ARMSTRONG (2004): "Podporu prodeje definujeme jako 

krátkodobé pobídky sloužící k podpoře nákupu či prodeje výrobků a služeb. Podpora 

prodeje zahrnuje široký sortiment nástrojů, jako jsou kupony, soutěže, hotovostní 

refundace (slevy), prémie, vzorky zdarma, dárky, záruky, klientské odměny, výstavky 

na místě prodeje a předvádění doplňkové služby (doprava, instalace) zdarma a další, 

které mají většinou specifické vlastnosti. Přitahují pozornost zákazníků, silně je 

podněcují ke koupi a mohou dramaticky zvýšit upadající prodej. Podpora prodeje 

podporuje a odměňuje rychlou reakci- reklama říká: "Kupujte náš produkt!", zatímco 

podpora prodeje vybízí: "Kupujte jej ihned!"." (10, str.638) 

Smysl podpory prodeje lze podle HORÁKOVÉ (1992) spatřovat v: 

1) Podpora nákupu objemnějších balení 

2) Získání nových uživatelů 

3) Pěstování věrnosti ke zboží propagující firmy 

4) Odměna stálých zákazníků 

5) Zvýšení četnosti nákupu (7) 

ad C) KOTLER, ARMSTRONG (2004) říkají, "že PR jsou snahy o vybudování 

pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, vytváření dobrého institucionálního image a 

snaha o minimalizaci následků nepříznivých událostí, popřípadě pomluv, které se o 

firmě šíří." (10, str.641) 

Public relations jsou tedy typickou podlinkovou reklamní aktivitou, u nichž za 

prostor, který jim média věnují organizace neplatí (až na výjimky). I když není 

působení public relations hned vidět (např. oproti inzerátu či billboardu při klasické 

reklamní činnosti), jejich zásah jde mnohem hlouběji. 

ad D) KOTLER, ARMSTRONG (2004): "Osobní prodej představuje osobní 

prezentaci nabídky, jejímž cílem je prodej výrobku nebo služby a vytvoření dobrého 

vztahu se zákazníkem. Osobní prodej je v určitých stádiích nákupního procesu 

nejúčinnějším nástrojem, zvláště při budování preferencí, vytváření přesvědčení a 

vlastním nákupu. Jedná se o osobní interakci mezi lidmi, takže každý z nich může 

sledovat vlastnosti a potřeby toho druhého a korigovat další kroky." (10, str.630) 

Osobní prodej však není levnou záležitostí, prodejce je nutno správně zaškolit 

v oblasti přímého kontaktu a prodeje, platit jim provize, cestovné, atd. Zatímco 
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reklamní kampaň lze zastavit takr"ka okamžitě, redukovat počet prodejců není tak 

jednoduché. 

3.4.5 Lidé, proces, prezentace 

Starší literatura uvádí marketingový mix složený ze čtyř základních nástrojů, 

4P. Současní autoři však tento klasický pohled rozšiřují a ve svých publikacích uvádí 

sedm marketingových nástrojů. Nově zahrnutými nástroji marketingového mixu 

jsou lidé (personál), proces a prezentace. 

Chce-li podnik být úspěšný a u zákazníků oblíbení, musí na jednotlivé pozice 

dosazovat nejvhodnější zaměstnance. Tímto výběrem se zabývá personální oddělení. U 

personálu se hovoří o tzv. měkké kvalitě, v jejímž rámci se posuzuje vlídnost, 

zdvořilost, reprezentativnost, prospěšnost firmě, znalosti, dovednosti, atd. Lidský faktor 

je důležitý obzvláště v oblasti služeb, kde zákazník posuzuje kvalitu často podle 

přístupu a vlastností personálu. 

Proces představuje například rychlost a forma obsluhy zákazníka, dobu čekání 

apod. I tento marketingový nástroj se týká spíše oblasti služeb, i když ne výhradně. 

Cílem firmy je přiblížit se co nejvíce přáním zákazníka, i když to občas bývá vzhledem 

k zcela odlišným představám jednotlivých zákazníků obtížné. 

Prezentací rozumíme způsob, jakým chtějí firmy či organizace působit na 

zákazníka. Do tohoto marketingového nástroje spadají atmosféra, vybavení, velikost, 

úroveň čistoty a komfortu zařízení. 
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4. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Při zpracování diplomové práce byly použity následující výzkumné metody: 

popisná analýza; 

SWOT analýza; 

interview. 

S cílem získat co nejvíce informací při omezené dostupnosti jejich zdrojů, zvolil 

jsem všechny čtyři výše uvedené metody. 

4.1 POPISNÁ ANAL ÝZA 

Velká část výzkumných projektů je uskutečňována metodou popisného 

výzkumu. Účelem tohoto výzkumu je poskytnout přesnou informaci o konkrétních 

aspektech zkoumaného prostředí, zkoumané skutečnosti či problému. Popisná analýza 

umožňuje deskripci sekundárních dat, např. firemních zpráv, výzkumných zpráv, 

nejrůznějších interních dokumentů a zpráv, stejně jako článků v odborných časopisech, 

ročenkách a nejrůznějších slovních vyjádření. 

Postup popisné analýzy: 

Vytyčení cíle popisné analýzy; 

Vyhledání obsahových jednotek - vytyčení určitých problémů, které jsou 

vzhledem k cíli, tj. k deskripci určité skutečnosti, relevantní; 

Určení souboru materiálu; 

Čtení; 

Systematické sledování; 

Vyjádření názorů, tvorba přehledů, sestavení tabulek či grafů, prezentace 

výsledků; 

Rozbor hodnocení. (17, s.40) 

Popisná analýza je v této práci použita pro popis dat a informací souvisejících 

s činností a s fmancováním ČMSHb. Tímto způsobem zkoumám skutečnosti, které mají 

vliv na jeho chod a financování, dále takto zkoumám interní materiály svazu a dalších 

institucí. Tyto interní materiály jsem získal od osob, se kterými jsem vedl také 

rozhovor. 
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4.2 SWOT ANAL ÝZA 

L. JANEČKOV Á a M. VAŠTÍKOVÁ (2000) říkají, že "úspěšná aplikace 

vhodné marketingové strategie je závislá jednak na tom, jak firma dokáže zhodnotit na 

jedné straně své silné a slabé stránky (analýza S-W), a jednak, jak dokáže identifikovat 

vhodné příležitosti a hrozby (0-T)". (8,s.74) 

MULLIN, HARDY a SUTTON (2000) zase o SWOT analýze píší, že "každá 

strategie začíná poznáním prostředí a místa. Kromě znalosti místa je nutná i znalost 

zákazníků a jejich chování. Krokem číslo jedna je právě SWOT analýza, která je 

pečlivou a opatrnou analýzou silných a slabých stránek organizace, stejně jako 

analýzou př11ežitostí a hrozeb na trhu. Úspěšnost pracovníků marketingu je podmíněna 

dokonalým zvládnutím dané problematiky. Proces kompletního plánování je úspěšný 

jen tehdy, pokud jsou pracovníci ochotni do práce vložit vlastní úsilí. Manažer si musí 

být zcela jistý, že jeho teorie je reálně dosažitelná a obecně pochopitelná." (ll, s.26) 

ŠULEŘ (1995) se zmiňuje o tom, že "úspěšné strategické plánování vyžaduje, 

aby management měl odpovídající a kompletní znalost okolního prostředí a interních 

možností organizace. Tato znalost musí předcházet výběru strategie managementem. 

Jednou z technik poznání organizačního prostředí a vnitřních možností podniku, která 

prakticky zahrnuje postupy všech technik strategické analýzy, je analýza SWOT." 

(14, s.35) 

Ta je v současnosti pravděpodobně nejčastěji používanou strategickou analýzou 

zahrnující nejen rozbor vnějšího, ale i vnitřního prostředí. Jedná se o komplexní metodu 

vyhodnocování veškerých relevantních stránek fungování firmy či sportovní organizace 

(popř. problémů, projektů atd.) a její současné pozice. Je silným nástrojem pro 

celkovou analýzu vnitřních a vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy strategické 

analýzy. Cílem SWOT analýzy je pomoci firmě identifikovat faktory, které na ni 

mohou mít největší vliv. Název této analýzy je odvozen od anglických slov Strenght, 

označující silné stránky, Weaknesses, označující slabé stránky, Opportunities, 

označujících př11ežitosti a konečně Threats, což je anglický výraz pro hrozby či 

nebezpečí. 
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Dle KOTLERA (2001) se samotná SWOT analýza dělí na analýzu vnějšího a 

vnitřního prostředí. 

analýza vnější prostředí (analýza příležitostí a hrozeb): 

Zde je nutnost sledovat rozhodující síly makroprostředí (demografické, 

ekonomické, technologické, politické, legislativní, sociální a kulturní), které 

ovlivňují zisky z podnikání. Marketingové příležitosti mohou být 

klasifikovány z hlediska jejich přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu. 

Naopak hrozby by měly být klasifikovány z hlediska závažnosti 

pravděpodobnosti jejich výskytu. 

analýza vnitřní prostředí (analýza silných a slabých stránek): 

Stěžejní otázkou je, zda by se firma měla věnovat výhradně těm 

příležitostem, u nichž by mohla uplatnit své silné stránky, nebo mnohem 

lepším příležitostem, které by však vyžadovaly značné úsilí pro získávání 

potřebných silných stránek. (9, s.90-93) 
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4.3 INTERVIEW 

Interview, neboli osobní dotazování patří k metodám společenských věd, kde 

shromažďování dat je založeno na přímé a bezprostřední komunikaci tazatele 

dotazovaným tváří v tvář. Je jednou z nejvýznamnějších dotazovacích technik. 

Interview mohou mít své výhody stejně jako nevýhody. Jak píše ARMSTRONG 

(2002), "výhoda metody rozhovoru spočívá v tom, že je velmi pružná, může poskytnout 

informace jdoucí do hloubky a je snadné ji zorganizovat a připravit. Rozhovory však 

mohou být časově náročné a výsledky není vždy snadné analyzovat." (1, s.306) 

Zároveň lze při této metodě zachytit nejen sdělovaná fakta, ale i vnější reakce 

dotazovaného a podle nich rozhovor usměrňovat. 

Rozhovor se zpravidla člení podle počtu osob, které se ho účastní a to na 

rozhovory individuální (výzkumný pracovník pracuje s jedinou osobou) a 

rozhovory skupinové (současně pracuje s více osobami). Podle struktury otázek se 

rozlišuje rozhovor strukturovaný (standardizovaný) a nestrukturovaný 

(nestandardizovaný). 

Strukturovaný rozhovor je druh rozhovoru, který je obecně považován za velmi 

efektivní, spolehlivý a přesný způsob získání potřebných informací. Snižuje 

pravděpodobnost opomenutí některé z důležitých skutečností, otázky však musí být 

předem pečlivě připraveny. Strukturovaný rozhovor se dále rozděluje na plošné a 

hloubkové rozhovor. 

Nestrukturovaný rozhovor je velmi často používaný druh rozhovoru, který je 

charakteristický volností ve formulaci otázek či ve volbě konkrétního tématu. Je určen 

spíše pro získávání kvalitativních podkladů pro proniknutí do zkoumaného problému. 

PŘIBOV Á a kol. (1996) konstatují, že "osobní dotazování je založeno na přímé 

komunikaci s respondentem tváří v tvář." (13, s.48) Jako jednu z hlavních přednosti 

vyzdvihují možnost okamžité zpětné vazby mezi tazatelem a respondentem. Navíc je 

zde možnost používání otevřených otázek, které nabádají k obsáhlejšún odpovědím, 

stejně jako navázání příjemné atmosféry, která může tazateli přinést daleko širší 

obrázek o problému. 

Prostřednictvím rozhovoru lze získat informaci o jakékoliv skutečnosti, nicméně 

výpověď dotazované osoby se často nevyhne mnoha zkreslením. Zkreslení mohou být 

způsobena chybami na straně tazatele (nevhodná volba otázek, neschopnost zpracovat 

získané informace), ale i na straně respondenta (nepřesné či neúplné odpovědi). 
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Rozhovor by měl být tedy důkladně připraven, aby přinesl žádoucí informace, které 

chceme získat. Právě způsob kladení otázek by měl snižovat riziko zkreslení na 

minimum. 

V průběhu zpracovávání dat a materiálů pro tuto diplomovou práci jsem 

absolvoval celkem 3 rozhovory. Dvakrát jsem hovořil s I. místopředsedou ČMSHb 

panem Josefem Kadaně, jednou s panem Tomášem Březinou, sekretářem svazu. 

Všechny proběhly formou nestrukturalizovaných rozhovorů a měly velký význam pro 

mou práci, neboť významně doplňovaly informace získané ze zdrojů, především 

interních materiálů ČMSHb. Takto získané informace nejsou totiž běžně veřejně 

dostupné, nebo (např. v jiné formě, jiným způsobem) zaznamenané. 
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" " " 5. ANAL YTICKA CAST 

5.1 HOKEJBAL- PŘEDSTA VENÍ SPORTU 

Hokejbal je jedním ze sportů příbuzných lednímu hokeji. Mezi jiné názvy pro 

tento kolektivní sport patří beňďák a pozemák. V zahraničí je znám také jako street 

hockey, ball hockey či street&ball hockey. Hlavním rozdílem mezi ledním hokejem 

a hokejbalem je, že hráči po hřišti nejezdí na bruslích, nýbrž po něm běhají ve 

sportovní obuvi. Nehraje se s pukem, ale se speciálním plastovým míčkem 

oranžové barvy, který se hráči snaží dostat do soupeřovi branky za pomocí 

hokejek. Při hře jsou povoleny dva oficiálně schválené typy míčků. Tvrdý (Pro), který 

je oficiálním míčkem mistrovství světa a se kterým hrají výhradně soutěže dospělých za 

teplého počasí (kdy je teplota vzduchu vyšší než l8°C). A měkký (Street) míček, který 

je především určen mládežnickým kategoriím (junioři, žáci) a se kterým hrají v zimním 

období také dospělí (kdy teplota vzduchu nepřesáhne l8°C). 

Ačkoli se hokejbal v dnešní době hraje organizovaně, pro spoustu hráčů zůstává 

prvotní kontakt s ním stejný, jako pro ty, kteří jej v minulosti vymysleli. Ve své 

nejjednodušší podobě se může hokejbal hrát prakticky všude. K samotné hře stačí 

sehnat pár příbuzných nebo známých, otevřené prostranství, jako je příjezdová cesta 

nebo parkoviště blízko místa bydliště, pár kamenů nebo cihly k označení brankových 

tyčí, tenisový míček a nějaké staré hokejky. 

Země, které nemají snadný přístup do hokejových hal často budují venkovní 

hřiště, nebo využívají tenisových kurtů, volných parkovišť, školních hřišť nebo 

tělocvičen. Pro soutěžní zápasy musí hřiště splňovat základní kritéria: být 

asfaltové, případně betonové nebo se speciálním plastovým povrchem; hrací plocha být 

ohraničena mantinely z tvrzeného plastu, za brankami s nataženými sítěmi; rozměry 

hřiště splňovat požadavky Mezinárodní hokejbalové federace (Intemational Street & 

Ball Hockey Federation- dále jen ISBHF). 

Pravidla hokejbalu jsou podobná pravidlům ledního hokeje. Největším 

rozdílem je pravidlo tzv. plovoucí modré čáry. To znamená, že jakmile míček přejede 

přes útočnou modrou čáru a není pískáno postavení mimo hru, rozšíří se útočné pásmo 

až na červenou čáru. Jestliže se míček dostane za čáru červenou, útočné pásmo se 

zmenší a je opět ohraničováno modrou čárou. Další odlišností je, že je zakázán 

bodyček, který je trestán 2 minutami. V průběhu hry se na hřišti pohybuje maximálně 6 
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hráčů z jednoho týmu (5 hráčů v poli+ 1 brankář). Hráči se během hry mohou kdykoli 

střídat z hráčské lavice. Základní hrací doba hokejbalového utkání zpravidla trvá 3x15 

minut čistého času. 

Všichni hráči hokejbalu jsou povinni mít na hlavě přilbu (odpovídající 

pravidlům), hokejové nebo hokejbalové rukavice a pevnou obuv na nohách. Hráči 

mladší 18ti let jsou povinni mít celoobličejový kryt. Ačkoli nejsou povinné, většina 

národních federací vyžaduje ještě další chrániče, které eliminují možnost zranění. 

Hráčům jsou tak dále doporučovány chrániče loktů, suspenzor, měkké chrániče kolen a 

holenní chrániče. Dospělí hráči by měli zvážit kryt očí. (20,21) 

5.1.1 Historie hokejbalu ve světě 

Oficiálně je hokejbal relativně mladým, dynamicky se rozvíjejícím sportem 

s velmi krátkou historií. Jeho kořeny ovšem sahají mnohem dál. První dochovaná 

zmínka o hře podobné hokejbalu, hurlingu, pochází z Irska a datuje se do druhého 

tisíciletí před naším letopočtem. Cílem této hry bylo dopravit malý kožený míček do 

soupeřovy branky za pomoci krátké primitivní hokejky. Slovo hokej pro změnu 

odvozujeme ze hry indiánského kmene z oblasti Nového Skotska, původních obyvatel 

Severní Ameriky. Jejich hra zvaná lacrosse, kterou hráli v létě na polích a v zimě na 

zamrzlých ledových plochách, obsahuje několik specifických prvků, které jsou nyní 

vidět u hokeje. Evropany byla tato hra prvně registrována roku 1572. 

Samotný rozvoj hokejbalu jde ruku v ruce s rozvojem ledního hokeje. Je 

populární především v zemích, ve kterých se hokej řadí k nejoblíbenějším sportům. 

Formálně organizované hokejbalové soutěže se začaly vyvíjet izolovaně, nezávisle 

na sobě v několika zemích světa, Kanadě (koncem 60. let), USA (začátkem 70.let), 

Rakousku, Čechách a Slovensku (80. léta) Finsku, Německu, Japonsku a 

Švýcarsku (začátkem 90.let) a o něco později v dalších zemích. Po politickém 

převratu ve východní Evropě v roce 1989 začala získávat daleko více na významu 

mezinárodní spolupráce, což vedlo k založení Mezinárodní hokejbalové federace v roce 

1993 a k pořádání světových šampionátů mužů a juniorů v dvouletých cyklech. To 

úvodní se konalo v červnu roku 1996 ve slovenské Bratislavě. První juniorský 

šampionát pro hráče mladší 20-ti let byl uspořádán v Kralupech nad Vltavou v roce 

2000. 

Od svého založení se ISHBF snaží o sjednocení národních federací z celého 

světa. Jde jí především o shromáždění veškerých dostupných informací potřebných 
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pro vytvoření nebo zdokonalení programů na rozvoj hokejbalu, pro zlepšení a unifikaci 

pravidel a pro posílení povědomí o sportu na lokální, národní a mezinárodní úrovni. 

Z pozice mezinárodního řídícího orgánu pořádá ISBHF každoročně světové a 

kontinentální šampionáty jak pro národní týmy, tak týmy na klubové úrovni. 

V současnosti se orientuje na podporu zemí s vlastní soutěží a omezuje účast zemí na 

turnajích, které mají pouze reprezentaci. Tento proces je ovšem dlouhodobý, v řádu 

několika let. Je to dáno tím, že země s ligou nejsou zatím finančně schopny zúčastnit se 

MS (Srbsko, Finsko, Hong Kong, Thajsko apod.). 

Marketingovým partnerem ISBHF je frrma D-GEL. Ve spolupráci s ní byly 

nedávno vyvinuty oranžový plastový míček, na němž je vyobrazeno logo ISBHF nebo 

logo příslušné hokejbalové federce, dále pak speciální hokejbalová výstroj, zahrnující 

flexibilní rukavice (Zebra), vystužené kalhoty a odlehčené holenní chrániče. ISBHF 

v současnosti našla dalšího silného partnera, firmu Mylec, která se bude podílet na 

dalším vývoji speciální hokejbalové výstroje. Nadále pokračuje také spolupráce s IIHF 

(Mezinárodní hokejový výbor) na rozvoji těchto sportů. 

Jelikož je celkem snadné hrát hokejbal, našel si tento sport poměrně rychle cestu 

do více než 50ti zemích po celém světě, zahrnujících Argentinu, Austrálii, Rakousko, 

Bahamy, Barbados, Bermudy, Brazílii, Kanadu, Kajmanské ostrovy, Chile, Česko, 

Dánsko, Anglii, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Řecko, Honk Kong, Maďarsko, 

Indii, Irsko, Itálii, Japonsko, Kuvajt, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Makedonii, 

Malajsii, Mexiko, Mongolsko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Pákistán, Polsko, 

Portugalsko, Rusko, Skotsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Srí Lanku, Jižní Afriku, 

Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajinu, USA, Srbsko, z nichž přes třicet se 

již stalo členy ISBHF. Počet lidí hrajících hokejbal jsou na celém světě miliony, 

registrovaných hráčů napočítáme statisíce. (21) 

5.1.2 Historie hokejbalu v ČR 

Historie hokejbalu na území Československa sahá až do 70. let 20. století. 

Tehdy šlo však o neorganizovaný sport, kdy se hrálo na nejrůznějších betonových a 

asfaltových hřištích, zejména na sídlištích a předměstích velkých měst, bez ucelených 

pravidel a v nestálém počtu hráčů. Punc organizovanosti získává tento sport v roce 

1982, kdy byla sepsána první hokejbalová pravidla a následně byl sehrán první turnaj, 

pořádaný pro základní školy. O dva roky později po menších korekturách vycházejí 

první oficiální hokejbalová pravidla na našem území. První celostátní soutěž - tzv. 
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přebory republiky se začaly hrát roku 1986. Hokejbal získává na oblibě a regionální 

turnaje na sebe nenechají dlouho čekat. O další dva roky později (rok 1988) vznikají 

hokejbalová střediska v Českých Budějovicích, ve sportovním areálu SK Pedagog díky 

panu Vladimíru Hniličkoví, dále v Plzni, Zlíně a v Karlových V arech. 

V roce 1990 byl po více než rok trvajících přípravách v Praze založen 

Českomoravský svaz hokejbalu (zkratka ČMSHb). Hned po svém vzniku se také 

stal řádným členem ČSTV. Díky tomu začalo přibývat městských soutěží a v řadě měst 

se začala budovat hokejbalová střediska, což mělo za následek přírůstek hráčů. Ve 

stejném roce také proběhlo první mistrovství republiky v kategorii mužů, dorostu a 

žáků. V roce 1991 byla za pomocí pana Hniličky opět upravena pravidla. Vzorem se 

stala pravidla tzv. dekhokeje ze Spojených států amerických. 

Rok 1993 je významným pro nově se rodící českou hokejbalovou reprezentaci. 

Ta vyrazila na turnaj do kanadské Oshawy a vybojovala zde historicky první velký 

úspěch českého hokejbalu, když obsadila 3. místo. V tomto roce byla potřetí upravena 

hokejbalová pravidla (vzor - kanadská pravidla) a byla ustanovena mezinárodní 

federace - ISBHF. V roce 1995 obsadila Česká republika 2. místo na prvním 

mistrovství Evropy v Bratislavě. O rok později se Češi umístili první na mistrovství 

Evropy a byl podepsán vstup do Evropské hokejbalové asociace. Tou dobou zažívá 

hokejbal v Čechách neuvěřitelný boom - meziroční nárůst členské základny je 

neuvěřitelných 26% (v následujících dvou letech byl ještě překonán). Úspěch byl 

zaznamenán také na poli obchodním. Byla podepsána první smlouva s marketingovým 

partnerem na Extraligu. 

V roce 1997 bylo poprvé na území ČR pořádáno mistrovství Evropy mužů a 

mistrovství Evropy juniorů. Obě naše reprezentace obsadily 2. místa. V témže roce byla 

zahájena spolupráce s FfVS Univerzity Karlovy v Praze, kde byl hokejbal zařazen do 

výuky. V roce 1998 zaznamenala česká reprezentace nejvýznamnější úspěch, když 

se poprvé a zatím také naposled stala v Litoměřicích mistrem světa. Další úspěchy 

přišli, když se Severka Ústí stala mistrem evropských zemí a juniorští reprezentanti se 

stali v Jihlavě mistry Evropy. 

V následujících letech nadále roste popularita hokejbalu u nás. Počet 

registrovaných hráčů postupně překračuje hranici 15 000 (rok 1999), 25 000 (rok 2002) 

a vrchol nastává v roce 2005, kdy počet registrovaných hráčů přesáhl 30 000. 

Trend posledních dvou tří let ovšem není pro hokejbal nikterak příznivý. Po 

razantním nástupu hokejbalu na českou sportovní scénu dochází u hokejbalu k ústupu 
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z pozic. Nedobře se jeví zejména pozvolná stagnace a následný úbytek aktivních hráčů. 

ČMSHb se proti tomuto trendu snaží aktivně bojovat, zejména se snaží působit na 

mládež. V roce 2002 se konal první ročník celorepublikové akce pro školy Hokejbal 

proti drogám. Záštitu nad touto akcí převzal v prvních dvou ročnících Richard Král, od 

třetího ročníku poté Dominik Hašek, který osobně navštívil i vybraná okresní a krajská 

kola. (20) 

5.1.3 Vývoj popularity hokejbalu v ČR 

Hokejbal v ČR od svých prvních krůčků na začátku osmdesátých let až do 

dnešních dnů urazil bezpochyby velký kus cesty. Pokud srovnáme počet registrovaných 

hráčů na začátku roku 1999 s počtem na konci roku 2007, musí nám být na první 

pohled jasné, jaký pokrok hokejbal za toto období prodělal. V roce 1999 byl počet 

registrovaných hráčů něco málo přes dvacet tisíc, dnes, o 8 let později, je tento počet 

prakticky dvojnásobný (přesný počet- 36 175). 

Vývoj nárůstu členské základny za toto období přehledně zachycuje 

následující Tabulka 2 a Graf 1: 
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Tabulka 2: Vývoj členské základny 

Celkem Muži Ženy 
Dospělr 

Junioři Juniorky Žáci Žačky 
Mládež 

celkem celkem 

Rok 
1999 20193 15 923 217 16140 2216 55 1754 28 4053 

Rok 
2000 21448 17104 287 17391 2286 41 1 712 18 4057 

Rok 
2001 23236 18 726 360 19086 2431 110 1588 21 4150 

Rok 
2002 25244 20145 390 20535 2579 88 2008 34 4709 

Rok 
2003 26771 21190 438 21628 2827 43 2229 44 5143 

Rok 
2004 29520 22437 469 22906 3 222 20 3297 75 6614 

Rok 
2005 32316 23 213 469 23682 4 318 33 4207 76 8634 

Rok 
2006 34454 25 303 504 25807 4690 46 3 844 67 8647 

Rok 
2007 36175 26286 519 26805 5238 55 4001 76 9370 

~ 

ZDROJ: INTERNf MATERIALY CMSHb ( 18) 
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Graf 1: Vývoj členské základny 1999-2007 
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ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY ČMSHb ( 18) 

Z Grafu 1 je patrné, že se členská základna zvyšuje postupně, každý rok 

v průměru o 2-3 tisíce hráčů. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ne všichni 

členové ČMSHb jsou stále aktivními hráči. A proto o reálném kvantitativním růstu 

svědčí možná lépe údaje o počtu družstev zapojených do všech soutěží pořádaných 

ČMSHb. Ten, ve srovnání se zvyšující se členskou základnou, po podrobném 

prostudování již tak příznivě nevyznívá, jelikož v posledním období dochází 

v některých oblastech a kategoriích k úbytku počtu startujících týmů. 

Jako pozitivum lze vnímat snahy ČMSHb o neustálé zvyšování popularity 

hokejbalu ať už prostřednictvím vyhlášení Programů podpory hokejbalu zakládáním 

místních dětských superlig a soutěží Domů dětí a mládeže v několika vytipovaných 

regionech, hokejbalové internetové televize, provozované na oficiálních stránkách 

www.hokejbal.cz, díky které je možno sledovat sestřihy a reportáže z vybraných utkání, 

spolupráce s AŠSK, pořádání organizačně náročných turnajů pro děti a mládež (např. 

Hokejbal proti drogám) či neustálým plánováním kandidatur na různé světové akce od 

EuropaCUPu, přes MS juniorů až po MS mužů. Pňdělené akce jsou navíc obvykle 

velice dobře organizačně zvládnuty, což je pro český hokejbal jistě tou nejlepší 

reklamou. 
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5.2 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU 

Českomoravský svaz hokejbalu vznikl v roce 1990 a byl založen jako národní 

asociace, která bude sdružovat hráče, kluby a další členy vznikajícího hokejbalového 

hnutí. O tři rok později se stal členem ISBHF. Je organizátorem a nejvyšším 

představitelem hokejbalu v České republice. Hlavním posláním ČMSHb podle jeho 

stanov je řídit činnost hokejbalu na celém území České republiky a vhodnou formou 

propagace i organizačních činností tento sport rozšiřovat. Tohoto cíle svaz průběžně 

dosahuje zejména vytvářením podmínek pro výchovu mládeže a talentované mladé 

hokejbalisty a zabezpečováním jejich co nejkvalitnější přípravy pro dosažení nejvyšší 

výkonnosti. ČMSHb především zřizuje, pořádá a organizuje domácí hokejbalové 

soutěže všech tříd, které přímo řídí svými orgány podle pravidel hokejbalu. Na 

mezinárodní scéně pak zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky v soutěžích 

ISBHF, pořádá mezinárodní a mezistátní utkání a zajišťuje potřebnou přípravu družstev 

sportovní reprezentace. 

Z právního hlediska je ČMSHb občanským sdružením, založeným podle zákona 

o sdružování občanů (83/1990 Sb.) a patří tedy svou povahou mezi nevládní neziskové 

organizace. Je také členem národní zastřešující sportovní asociace ČSTV a mezinárodní 

federace ISBHF. Z uvedeného také částečně vyplývá její postavení vůči ústředním 

orgánům státní správy při čerpání prostředků z veřejných rozpočtů. 

5.2.1 Organizační struktura ČMSHb 

Vzhledem k tomu, že ČMSHb je organizací celostátní a její činnost zasahuje do 

všech krajů České republiky, má jeho organizační struktura složitou, vícevrstevnou 

podobu. ČMSHb se člení podle územního principu na úroveň republikovou, regionální 

a okresní, přičemž regionální členění ČMSHb neodpovídá zcela územní organizaci 

státu. Jejich působení se vztahuje na tyto regiony: 

region STŘED 

region SEVEROZÁPAD 

region JIH 

region VÝCHOD 

region SEVERNÍ MORAV A 

region JIŽNÍ MORAV A 
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Nejvyšším republikovým orgánem ČMSHb je jeho Valná hromada, která 

se schází jednou za rok. Valná hromada je svolávána nejméně 10 dnů před jejím 

konáním a to písemně. Volební období je 4-leté. Valná hromada mimo jiné schvaluje 

plán činnosti, rozpočet na další období, sportovní kalendář, mezinárodní sportovní 

styky, volí členy předsednictva svazu- neboli členy výkonného výboru (11-15 členů, 

počet musí být vždy lichý) a členy dalších orgánů. Právo účasti na valné hromadě má 

maximálně 50 delegátů (počet musí být lichý), kteří se rekrutují z řad činovníků 

okresních svazů, v závislosti na počtu hráčů v daném okrese. 

Výkonný výbor ČMSHb je kolektivní statutární orgán svazu. Práva a povinnosti 

předsednictva upravuje organizační řád, který vypracovává a schvaluje republiková 

valná hromada svazu. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu a maximálně 3 

místopředsedy. V současnosti má předsednictvo ll členů - předsedu, 2 

místopředsedy a 8 členů. Tento orgán řídí Českomoravský hokejbalový svaz jako 

výkonný orgán mezi konáním valných hromad. Plní především úkoly uložené mu 

valnou hromadou a naplňuje poslání ČMSHb v oblasti řízení soutěží, vnitřních a 

mezinárodních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti svazu, 

kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků a jednotné sportovní metodiky. Jeho 

nejvyšším představitelem je předseda ČMSHb, který také zastupuje asociaci navenek a 

je oprávněn jednat jejún jménem (nebo jím pověřený další člen - místopředseda, 

sekretář, aj.). K zabezpečení činnosti zřizuje předsednictvo nezbytný administrativní 

aparát - sekretariát. Stanovuje jeho složení a rozsah. Práci sekretariátu řídí vedoucí 

sekretář svazu. 

Nejvyššún kontrolním orgánem svazu, jejíž činnost je zakotvena ve stanovách 

sdružení, je revizní komise ČMSHb. Dalšími orgány svazu jsou jednotlivé odborné 

komise, které řídí jim svěřené úkoly (ligová komise, komise rozhodčích, delegátů, 

mládeže, reprezentace, rozvoje, matriční a ekonomická komise). Členy těchto 

jednotlivých komisí schvaluje Výkonný výbor. 
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Schéma 2: Organizační struktura ČMSHb 

Valná hromada 

Výkonný výbor Odvolací a revizní komise 

Sekretariát 

ligová komise 

konnse rozhodčích 

komise mládeže 

matriční komise 

komise delegáti\ 

reprezentační komise 

konnse rozvqje 

ekonomická komise 

ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY ČMSHb ( 18) 

Své orgány v obdobném složení mají jednotlivé regionální a okresní části 

ČMSHb. Kromě řídících orgánů svazu, jejichž existence je dána stanovami, je zřízen na 

celorepublikové úrovni a na úrovni jednotlivých regionů a okresů systém sekretariátů, 

jejichž členové jsou v zaměstnaneckém poměru k ČMSHb či příslušné regionální 

úrovni. (20) 

5.2.2 Systém soutěží 

V souvislosti s nerovnoměmým růstem členské základny a počtu nových klubů 

v jednotlivých kategoriích a regionech, zájem na účasti a počet soutěží ČMSHb kolísá. 

V současnosti mají tyto soutěže až pět výkonnostních stupňů, v závislosti na 

příslušném regionu. Pravidelné ligové soutěže jsou organizovány na třech 

úrovních, a to na republikové, regionální a okresní. 

Mezi nejvyšší celostátní soutěže, organizované na celorepublikové úrovni, patří 

extraliga mužů, l.liga mužů (dělí se na dvě skupiny) a druhá liga mužů (5 skupin), dále 

pak extraligy dorostů (staršího a mladšího), Mistrovství ČR starších žáků, mladších 
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žáků a nově také přípravek. Navíc v kategorii starších a mladších žáků pořádá ČMSHB 

vždy po odehrání dlouhodobých soutěží v jednotlivých regionech celostátní Mistrovství 

republiky těchto kategorií. 

Schéma 3: Systém soutěží ČMSHb na celorepublikové úrovni 

Extraliga 
hokej balu 

I 
I I 

l.ČNHbL l.MNHbL 

I I I I I I 

2.NHbL- skupina 2.NHbL- skupina 2.NHbL- skupina 2.NHbL- skupina 2.NHbL -skupina 
STŘED SEVEROZÁPAD JIH VÝCHOD MORAVA-RH 

ZDROJ: INTERNf MATERIALY ČMSHb (18) 

Ostatní (nižší) pravidelné ligové soutěže jsou organizovány již pouze na úrovni 

jednotlivých regionálních a okresních svazů. Jedná se o oblastní soutěže (regionální), 

dorostenecké ligy a okresní soutěže mužů. 

Mezi soutěže pořádané svazem patří od roku 1984, kromě všech úrovní 

ligových soutěží, také Pohár ČMSHb. V poslední letech jde o klasickou pohárovou 

soutěž, kde se jednotlivá mužstva různých výkonnostních úrovní utkávají vyřazovacím 

způsobem. Výhodou této soutěže je právě možnost střetnutí špičkových družstev 

s družstvy z nižších, reginálních a okresních soutěží. 

Vedle pravidelných dlouhodobých soutěží a turnajů, které ČMSHb organizuje či 

spolupořádá, bylo svazu v minulosti přiděleno ze strany Mezinárodní hokejbalové 

federace pořadatelství několika významných mezinárodních akcí. Mezi ně patří 

Mistrovství světa mužů a juniorů a EuropaCUP. česká republika hostila MS mužů 

v roce 1998, juniorů v roce 2000. Pořadatelství takových turnajů má vždy 

nezanedbatelný vliv na rozpočet a hospodaření ČMSHb v daném roce. 
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5.2.3 Postavení ČMSHb ve srovnání s jinými sporty v ČR i ve světě 

ČMSHb je jeden z národních sportovních svazů sdružených v ČSTV. Sdružuje 

více než 30.000 hráčů hokejbalu z celé ČR. Počtem hráčů se hokejbru stává 12. 

nejpočetnějším sportem mezi více než 100 druhy sportů v ČR. V kategorii 

kolektivních sportů se hokejbalisté mužské populace řadí na 5. místo. (19) Při 

zohlednění trendu vývoje členské základny ČMSHb tedy můžeme pro další roky 

předpokládat, že se hokejbal v žebříčku výrazně neposune ani směrem dopředu, ani 

dozadu. Největšími konkurenty jsou: dlouhodobě lední hokej, v posledních letech se 

k němu přiřadil také hokejbal a pozemní hokej, s nímž je hokejbal častokrát mylně 

zaměňován. 

N a druhou stranu je nutné poznamenat, že velikost členské základny není 

jediným parametrem zachycujícím postavení a popularitu jednotlivých sportů. Celá 

řada sportů je významem stále "větší'', ať už kvůli své obecné známosti, tradici, či 

příslušnosti k olympijským sportům. I v této oblasti byl však učiněn významný pokrok 

- ČMSHb vyvinul iniciativu směrem k Českému olympijskému výboru ve formě 

podání žádosti o přidružené členství v ČOV. Nyní se nachází ve 4-letém cyklu 

zkušebního členství, což je dle Stanov ČOV. Pokud v tomto období uspěje, stane se na 

počátku roku 2011 přidruženým člen, což je velice prestižní věc. 

Z mezinárodního pohledu je pozice svazu v rámci ISBHF velice dobrá. Ta 

stabilizovala členskou základnu na více než 30 zemích. Z toho je asi 20 aktivních buďto 

s vlastní soutěží nebo se schopností postavit reprezentační tým. ČMSHb je jedním ze 

zakládajících členů federace a nadále zůstává jedním z "tahounů". Drží si v ní pozici 

místo místopředsedy, v současnosti Vít Řezáč, a své zastoupení má i v dalších 

důležitých komisích federace (komise rozhodčích, disciplinární komise). I přesto se mu 

ovšem v předsednictvu ISBHF nedaří prosazovat některé náměty přes silný kanadsko -

švýcarský blok. 

Z hlediska územní rozšířenosti, popularity a velikosti členské základny patří 

hokejbal v záplavě rozličných sportovních odvětví spíše mezi malé sporty s určitou 

teritoriální oblíbeností. 
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5.3 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI HOKEJBALOVÉHO SVAZU 

Zhodnocením činnosti svazu ve třech různých oblastech, sportovní, ekonomické 

a marketingové, získám dostačující množství údajů a dat, potřebných pro další 

postupný krok- analýzu SWOT. 

5.3.1 Sportovní oblast 

Činnost svazu ve sportovní oblasti je hodnocena zejména podle úspěchu 

jednotlivých reprezentací na mezinárodní scéně, počtem, kvalitou a sportovní úrovní 

jednotlivých soutěží, pořádaných pod záštitou svazu, a v neposlední řadě také 

úspěšným rozvojem tohoto sportu v České republice. Proto je nutné zhodnotit činnost 

svazu jak z pohledu reprezentace, tak z pohledu domácích soutěží. 

1) Reprezentace 

ČMSHb má v současnosti reprezentační výběry v těchto kategoriích: U-14 

(hráči do 14-ti let), U-16, U-18, U-20, ženy a muži. Týmy se scházejí několikrát do 

roka v rámci společných soustředění, kam reprezentační trenéři svolávají vždy 

nejtalentovanější hráče příslušné věkové kategorie. Tyto soustředění jsou velice dobrou 

možností jak pro reprezentační trenéry, kteří mohou sledovat všechny vytipované hráče 

na vlastní oči několik dní a udělat si o nich dostačující obrázek, tak pro hráče samotné, 

kterým setkání s nejlepšími hráči a trenéry dává nespočet užitečných rad a nových 

podnětů pro jejich další hokejbalový vývoj. 

Díky celkem dobře propracovanému systému se dostavují výborné sportovní 

úspěchy. Mládežnické výběry U-20, U-18 i U-16 se málokdy vracejí z vrcholných akcí 

svých věkových kategorií bez medaile. Nejinak je tomu i u seniorské reprezentace, 

která z posledních pěti mistrovství světa přijela jen jedenkrát bez medailového úspěchu 

(3x skončila druhá a lx třetf). V roce 2006 se poprvé představila reprezentace žen ČR 

na světovém poháru v Martině. Naše hráčky si odtud přivezly bronzové medaile. 

Budoucí úspěšnost jednotlivých reprezentací je odvislá od dvou věcí. Tou první 

je finanční a materiální zajištění reprezentace. Svazovému vedení se podařilo uzavřít 

čtyřletou smlouvu se společností Střída sport, která by reprezentacím měla ročně 

přinést ve sportovním vybavení částku 350 tisíc Kč, takže do značné míry by mělo být 

materiálně o hlavní reprezentace postaráno. Další finanční zdroje plynou z peněz 

uvolňovaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu reprezentací. 

Hokejbal se v žebříčku "TOP 100", který sestavuje MŠMT, pohybuje okolo 80. místa, 
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jeden rok je v TOP 80, v dalším tomu je naopak. Finanční příspěvek na reprezentace 

přitom obdrží pouze prvních 80 sportovních svazů. Toto umístění není ani tak vinou 

svazu, lépe řečeno umístěním národních týmů, svůj podíl viny na tomto stavu má počet 

členských zemí v mezinárodní federaci, počet účastníků šampionátů apod. 

Druhou věcí, ovlivňující úspěšnost reprezentací, je neustálá výchova nových 

talentů, jejich včasné rozpoznání. ČMSHb si tuto skutečnost dobře uvědomuje. Loni 

založilo tradici pořádání "Campů talentované mládeže". Letošní, v pořadí druhý letní 

camp se uskuteční 27.7. do 2.8 v Litomyšli. Jedná se o výběrový camp, do konečné 

nominace promluví trenéři U14 a U16. 

2) Domácí soutěže 

Extraliga mužů hokejbalu v ČR čítá v současnosti dvanáct mužstev. Plné tři 

čtvrtiny účastníků jsou z Čech, zbylá tři mužstva se nacházejí na Moravě. Důvodem 

tohoto nerovnoměmého rozdělení je nižší počet mužstev na hrajících moravsko-slezské 

soutěže, spojené s nedostatkem finančních prostředků. Extraliga není profesionální 

soutěží, naprostá většina hráčů dělá tento sport po práci a o svém volnu o víkendech. I 

přesto je sportovní úroveň naší nejvyšší soutěže vysoká, a to i v mezinárodním měřítku. 

Důkazem budiž umístění zástupců českého klubového hokejbalu na turnajích 

EuropaCupu, kde každoročně bojují o nejvyšší umístění s kluby ze Slovenska. 

Jak jsem již zmínil v předcházejících kapitolách, zájem na účasti a počet soutěží 

ČMSHb kolísá. V současnosti mají tyto soutěže až pět výkonnostních stupňů, 

v závislosti na příslušném regionu. Problémem se jeví zejména nezájem klubů startovat 

ve vyšších soutěžích (hlavně I. a II. liga) z důvodů velké finanční nákladnosti spojené 

s cestováním a zajištěním soutěže a také s povinností mít vlastní mládežnické týmy. 

Tún pádem tyto soutěže trpí nedostatkem týmů a nevyrovnanou sportovní úrovní. 

Předsednictvo vyřešilo změnu u povinnosti mít mládežnické týmy. U družstev z 

vyšších soutěží dochází ke zpřísnění, ve II. NHbL došlo naopak k úlevě, kdy 

"vykoupení se" z této povinnosti je méně finančně náročné, než tomu bylo po letošní 

sezónu. Důvodem je snaha vychovávat mladé hráče na straně jedné, a zvýšení počtu 

účastníků soutěží II. NHbL dospělých na straně druhé. 

Dalším problémem, kterým se svaz ve sportovní oblasti zabývá je úbytek 

aktivních hráčů, jehož logickým důsledkem je i zmenšující se počet mužstev. ČMSHb 

vyvíjí aktivity hlavně směrem k oslovení dětí a mládeže, aby si zajistil dostatečnou 

členskou základnu pro soutěže dospělých. 
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Jednou z aktivit svazu je celostátní sportovní akce škol "Hokejbal proti drogám, 

hrajeme s Dominikem Haškem". Letos se koná již 6. ročník. Akce si na školách našla 

své místo a každoroční účast cca sedmi tisícovek žáků a studentů, budiž toho důkazem. 

Akce není jen pokusem oslovit děti ke vstoupení do hokejbalu, ale je zejména 

prezentační akcí hokejbalu, aby o hokejbalu bylo alespoň jednou za rok slyšet i na 

školách. Opětovně ji finančně podpořilo MŠMT, což je odrazem dobrého zvuku této 

akce. V příštím ročníku dojde ke změně, akce bude mít již pouze okresní a krajská kola, 

svaz tedy upouští od pořádání kola celostátního. Snad se tato skutečnost neprojeví 

nepříznivě v zájmu o start škol v HPD. 

K oslovení mládeže by měl napomoci i start nejnovější svazové aktivity -

zakládání místních dětských superlig a soutěží Domů dětí a mládeže v několika 

vytipovaných regionech a také projekt "Zdravé hřiště", ve kterém se svaz bude snažit o 

zkvalitnění povrchů stávajících asfaltových hřišť prostřednictvím investičních peněz od 

MŠMT (svaz se snaží prosadit fmancování: 70 % z MŠMT, 10% ČMSHb, 20% 

investor - z částky 1 milion Kč na 1 umělý povrch). Dotace na druhý zmiňovaný 

projekt v letošním roce z rozpočtu MŠMT uvolněna nebyla. 

5.3.2 Ekonomická oblast 

Jedním z hlavních úkolů funkcionářů nově založeného ČMSHb bylo v roce 

1990 zajištění finančních prostředků na sportovní činnost svých členů a další rozvoj 

nového sportu v České republice. Nakládání s finančními prostředky svazu se řídí 

určitými pravidly, mezi která patří i sestavování dlouhodobých finančních plánů, tj. 

rozpočtů. Výkonný výbor ČMSHb schvaluje každoročně rozpočet na základě 

doporučení ekonomické komise. Ten je připravován s dostatečným předstihem a to 

takovým způsobem, že jednotlivé komise, které zodpovídají za určité oblasti, 

zpracovávají finanční nároky svých oblastí a přicházejí s podkladovými návrhy pro 

sestavení rozpočtu. Výkonný výbor následně posuzuje všechny navrhované položky a 

rozpočet poté schvaluje hlasovánún. Do celkového hospodaření ČMSHb se promítá 

samostatné hospodaření regionálních hokejbalových svazů, které schvalují svoje vlastní 

regionální rozpočty. 

Dosavadní rozpočty ČMSHb byly vždy koncipovány jako vyrovnané, 

povětšinou však na konci období končily v mírném přebytku, což je dáno dodržováním 

základních zásad rozpočetnictví, kdy bývají náklady organizace mírně nadhodnoceny a 

naopak příjmy podhodnoceny. Organizace se takto snaží minimalizovat riziko vzniku 

57 



situací, kdy by se vinou vzniku neočekávaných dodatečných nákladů či poklesem 

některých druhů příjmů dostaly do finančních obtíží. Mírné přebytky jsou poté využity 

ke krytí nákladů v následujících obdobích. 

V současné době se právě dlouhodobá snaha Výkonného výb~ru ČMSHb o 

přebytkové hospodaření a postupné navyšování vlastního jmění ukazuje jako oprávněná 

a prozíravá. Existují určité obavy, které jsou dány současnou situací v akciové 

společnosti Sazka. Její zisk je největším zdrojem přfjmů ČSTV, potažmo sportovních 

svazů v ČSTV sdružených. Pokud by se v budoucnu disponibilní zisk Sazka, a.s. nadále 

snižoval, bylo by třeba změnit výrazněji strukturu příjmů. Taková změna však vyžaduje 

určitou dobu na realizaci, krizové období by bylo možno překlenout díky navýšeným 

prostředkům z minulosti. Dalším rizikem je možné snižování příjmů z veřejných 

rozpočtů. Otázkou totiž zůstává, v jaké výši se budou pohybovat dotace MŠMT 

v příštích letech. Vzhledem k vysokým deficitům nejen státního rozpočtu, ale i 

ostatních veřejných rozpočtů, které je třeba v zájmu plnění konvergenčních kritérií EU 

snižovat, lze očekávat určitá úsporná opatření. Ta by se mohla dotknout jako již 

v minulosti právě oblasti výdajů z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

Mezi nejvýznamnější finanční zdroje hospodaření neziskových organizací ve 

sportu zpravidla patří veřejné rozpočty, finanční prostředky získané z vlastní 

tělovýchovné a sportovní činnosti, příjmy za reklamní službu a od sponzorů, případně 

další dotace plynoucí z členství v jiné zastřešující sportovní asociaci. Podobně je tomu i 

uČMSHb. 

1) Vlastní zdroje ČSTV 

Vlastní zdroje ČSTV jsou finanční prostředky, které rozděluje ČSTV mezi své 

členské sportovní svazy. Jedná se o prostředky získané prostřednictvím akciové 

společnosti SAZKA (přesněji - prostředky získané z jejího disponibilního zisku), 

jejímž většinovým akcionářem (s podílem 67,983%) je právě ČSTV. Rozhodující část 

výtěžku si rozdělí akcionáři, tj. občanská sdružení působící v oblasti sportu a tělesné 

výchovy. ČSTV vypracovává každý rok klíč, podle kterého se dělí prostředky mezi 

sdružené sportovní svazy. V současné době má tento klíč v základních principech 

ustálenou podobu, která se vyvíjela v minulých letech. 
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2) Dotace MŠMT ČR 

Mezi významné zdroje finančních prostředků ČMSHb patří také účelově vázané 

dotace ze státních programů na podporu sportu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, tj. prostředky z veřejného (státního) rozpočtu. Tyto programy pro podporu 

neziskových organizací v oblasti sportu a tělovýchovy vyhlašuje MŠMT pravidelně 

každý rok. Programy se zaměřují na tři oblasti (oblast státní sportovní reprezentace a 

přípravy sportovních talentů, oblast tělovýchovy - tzv. oblast Veřejně prospěšných 

programů (dále jen VPP) a oblast výdajů na programové financování reprodukce 

majetku). Hokejbalový svaz v současnosti čerpá prostředky z Programů I - Sportovní 

reprezentace ČR, III - Sportovní talent, V- Národní program rozvoje sportu pro 

všechny a VIII- Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení. Klíč, který 

MŠMT uplatňuje při rozdělování prostředků mezi žadatele v jednotlívých programech, 

je poměrně složitý a řídí se řadou pravidel a výpočtů. 

3) Vlastní zdroje vytvářené ČMSHb 

Prostředky z vlastní tělovýchovné a sportovní činnosti, tedy prostředky, které 

generuje ČMSHb sama, jsou v současnosti nejdůležitějším a současně nejméně 

rizikovým zdrojem příjmů rozpočtu svazu. Tento zdroj příjmů lze rozdělit na dvě 

skupiny. První, významnější část těchto přfjmů tvoří částky inkasované ze 

tělovýchovné služby, tj. zejména za startovné a různé druhy dalších poplatků spojených 

s účastí každého družstva v dané mistrovské soutěži, popř. poplatky inkasované za 

školení a semináře pro rozhodčí, trenéry a funkcionáře. Vzhledem k stále ještě 

narůstajícímu počtu soutěží a mírně se zvyšující úrovni poplatků roste soustavně i 

celková úroveň těchto příjmů. 

Druhou skupinou fmančních prostředků vytvářených ČMSHb jsou tzv. 

registrační poplatky. To jsou částky inkasované za nové registrace jednotlivců a 

družstev do soutěží svazu, poplatky spojené s obnovou těchto registrací, které jsou 

platné vždy na určité časově omezené období (5let), dále pak veškeré poplatky spojené 

s projednáváním žádostí jednotlivých družstev o přestupy či hostování hráčů. 

4) Ostatní zdroje 

Mezi další příjmy ČMSHb lze zařadit především prostředky získané za reklamní 

služby. Tyto služby jsou většinou spojené s významnou mezinárodní hokejbalovou 

akcí, pořádanou na území ČR. Mohou být však také spojené s nejvyššími domácími 

soutěžemi organizovanými ČMSHb. Práva provádět reklamní služby (tzv. 
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marketingová práva) ve spojení s těmito domácími soutěžemi mohou a jsou také 

předmětem prodeje. 

Dalšími menšími finančními zdroji svazu jsou prostředky získané za pronájem 

majetku, dále pak prostředky získané jako úrok z finančního majetku ČMSHb 

uloženého na běžném účtu a ve formě termínovaných vkladů. V neposlední řadě jsou to 

také případné sankční poplatky, tj. pokuty placené jednotlivými družstvy z provinění 

vůči soutěžním, disciplinárním či jiným řádům ČMSHb. 

Svaz hospodaří vyváženě a i přes částečné výkyvy ve financování od Sazky, 

a.s. lze říci, že nejbližší chod svazu je zabezpečen. Valná hromada konstatovala 

spokojenost s výsledkem hospodaření svazu za rok 2006 i 2007. Problémy jsou 

převážně s financováním z vlastních zdrojů (SAZKA), ze kterého plyne do svazové 

pokladny největší peněžní částka a na kterém je svaz existenčně závislý. Ostatní příjmy 

tvoří oproti tomu zanedbatelnou část. 

Svazové vedení nadále s obezřetností sleduje vývoj kolem Sazky, a.s. jejíž část 

výtěžku se přerozděluje i sportovním svazům ČSTV a musí umět vypořádat s možnými 

propady ve financování. Financování roku 2006 bylo v roce 2007 ukončeno na 86%. O 

doplatku zbylé částky rozhodla Valná hromada ČSTV letos v dubnu. Zbylých 14% 

bude do konce letošního roku doplaceno, na druhou stranu se právě těchto o 14% sníží 

dotace pro letošní rok. Schválená výše pro rok 2007 (6 257 900 CZK) byla vyplacena 

do výše 70%. Vedení ČSTV tak nesplnilo slib, že do konce roku 2007 bude vyplaceno 

75%. Ze schválených dotací tak pro roky 2006 a 2007 zatím ČMSHb neobdržel 

2 756 600 CZK (pozn. 14% roku 2006 a 30% roku 2007). 

Svaz má v současnosti vytvořeny určité finanční rezervy, které by případné 

fmančně nepříznivé období měly dokázat překonat. 

Tabulka 3: Stav účtu ČMSHb 

Stav finanční prostředků na účtu CMSHb 

k Ol. Ol. 2007 5 251929 CZK 

k 31. 12. 2007 4911640CZK 

, v 

ZDROJ: INTERNI MATERIALY CMSHb (21) 
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Závěrem stejně je nutné upozornit, že vývoj financování v dalších letech bude 

mít pravděpodobně stejný vývoj, pokud nedojde k legislativním změnám v oblasti 

odpočtu DPH pro loterijní společnosti. Dále je nutné konstatovat, že největší finanční 

ztrátu zaznamenává svaz v oblasti prodeje reklamy a práv, ze kterých jsou příjmy téměř 

nulové. 

5.3.3 Marketingová oblast 

Současný stav marketingové koncepce ČMSHb vcelku odpovídá postavení, 

které hokejbal v České republice v dnešních dnech zaujímá. Svaz nemá uzavřenou 

smlouvu s žádnou z agentur pohybujících se v prostředí sportovního marketingu. 

Veškeré otázky týkající se marketingu, tedy získávání nových partnerů a sponzorů, 

mediální prezentace či například tvorby nabídkových listů a sponzorských balíčků řeší 

sám a to ještě v dost okleštěné podobě. Rozpočet pro marketingovou oblast se 

každoročně mění v závislosti na finančních možnostech svazu. Stěží tak dosahuje na 

tomto poli výsledků, kterých by dozajista dosahoval díky koncepci vytvořené 

profesionály s dostatkem zkušeností v oblasti marketingu z jiných sportovních odvětví. 

Tím strádá především finančně a také v porovnání se svými největšími konkurenty, 

jako jsou florbal (agentura Sport Bohemia a.s.) a lední hokej (agentura Pro Hockey 

a.s.). 

1) Současní partneři ČMSHb 

V současné době má svaz uzavřenou smlouvu s těmito partnery: Střída sport, 

Offside76, Sportivo s.r.o., Franklin, Botas, Uher copany, Dominator, www.letuska.cz, 

Yper- sportovní poháry (viz. Přl1oha 1). Celková částka získaná od partnerů svazu se 

pohybuje v řádu statisíců za rok. Firmy Střída sport a Dominátor se starají o oblečení a 

výbavu především hokejbalových reprezentací, tzn. v jejich případě nejde o finanční 

plnění, ale o tzv. barter. Firmy Botas a Franklin kromě finančního plnění nabízí všem 

členům svazu různé slevy na hokejbalové zboží, Yper - sportovní poháry pro změnu 

dodávají poháry, medaile a upomínkové předměty pro vítěze soutěží pořádaných 

ČMSHb zdarma. 

Svaz se již několik let marně snaží získat silného partnera, který by byl zárukou 

budoucí prosperity a fmanční stability. Nedaří se také sehnat hlavního sponzora pro 

Extraligu mužů, či jiné soutěže pořádané svazem. Na druhou stranu je nutné 

poznamenat, že svazové vedení po letech nečinnosti začalo v této oblasti vyvíjet 

aktivity, které vedly k získání alespoň výše zmíněných partnerů pro sezónu 2007-2008 
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a pnJem od nich a z prodeje reklamních ploch na internetových stránkách 

www.hokejbal.cz (viz. Pií.1oha 3) tak vedl k navýšení celkového ročního příjmu svazu. 

2) Marketingová koncepce 

V oblasti marketingové koncepce byla svazem ve spolupráci s marketingovou 

agenturou 4EC (není specializována na oblast sportovního marketingu) navržena 

marketingová strategie rozvoje hokejbalu pro sezonu 2007/2008 (studii uvádím 

v plném znění viz. Příloha 2). Byla zpracována již v roce 2006 a měla být prvním 

uceleným konceptem svazu. Ovšem vzhledem k jeho finančním možnostem a nelogické 

posloupnosti některých bodů uvedených ve studii (uvědomme si, že do této doby svaz 

v této oblasti žádné aktivity nevyvíjel a potřeboval by se primárně zaměřit na jiné cíle, 

než je tvorba maskota svazu) nebyla v loňské sezoně realizována. 

3) Mediální prezentace hokej balu 

V roce 2006 byla po několika letech ukončena spolupráce s Galaxií sport a tím 

skončilo vysílání Magazínu hokejbal, jediné mediální prezentace svazu v televizi. 

Důvodem ukončení smluvního vztahu ze strany Galaxie byla technická kvalita pořadu. 

Magazín byl ČMSHb dodáván "na klíč". 

Ve stejném roce, přesně 26.11.2006, byl v rámci pořadu Hokejbal na ČT 

odvysílán historicky první přímý přenos z hokejbalu. Stalo se jím utkání extraligy 

Letohradu s Hradcem Králové. Následoval přímý přenos z finále extraligy. Utkání byla 

dobře organizačně zajištěna a následné hodnocení redakce České televize vyznělo pro 

hokejbalový svaz velmi pozitivně. Další přímé přenosy byly předjednány na sezonu 

2007/2008. Svaz bohužel nemá uzavřenou smlouvu s Českou televizí a přímé přenosy 

nejsou pravidelné. Musí tudíž čekat na to, zda se v programové listině kanálu ČT4 

Sport uvolní místo, které pak může využít pro své přenosy. Z tohoto důvodu se letos 

neodvysílal ani jeden zápas finále Extraligy mužů. Pro příští sezonu je počítáno 

s odvysíláním minimálně 4 přímých přenosů ze zápasů základní části. V průběhu 

mistrovství světa je domluven přímý přenos všech zápasů domácího výběru a závěrečné 

části turnaje- zápasů o medaile na programu ČT4 a pravidelné obrazové zpravodajství 

v pořadu Branky, Body, Vteřiny. 

Další mediální prezentace je uskutečňována prostřednictvím výsledkového 

servisu na teletextu TV NOVA (strana 293), úterního deníku Sport, hokejbalové 

publicistiky na internetové stránce www.idnes.cz a nově také pomocí internetové 

televize HiTV na oficiální internetové stránce ČMSHb www.hokejbal.cz. 
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4) MS v hokejbalu 2009 v ČR 

Přípravy na blížíce se mistrovství světa mužů 2009 v Plzni jsou již v plném 

proudu. Všechno již běží, ať už jde o zajištění ubytování pro všechny účastníky nebo 

samotnou organizaci turnaje. Rozpočet na akci činí přibližně devět miliónů korun. Na 

propagaci se počítá s částkou okolo 1 milionu korun. 

Za účelem první propagace MS byly v lednu roku 2008 vytvořeny dva reklamní 

poutače (pro hřiště v Plzni a v Letohradě). První propagace proběhla v průběhu 

přímého přenosu z utkání Extraligy 23.2.2008 Most- Dobřany. Předsednictvo následně 

uložilo J. Kadaněmu a V. Řezáčovi (oba členové předsednictva ČMSHb) upravit design 

reklamního poutače a zajistit výrobu dalších 12 ks do začátku play-off, tak aby 

propagace MS mohla být provedena na všech hřištích mužstev Extraligy a na hřišti 

v Praze - Palmovce. V červnu se dotáhla do úspěšného konce jednání o smlouvě 

s firmou DELEX, specializovanou marketingovou agenturu, která bude svaz zastupovat 

při jednáních s partnery. Současně také předseda svazu zahájil jednání se Škodou Auto 

na pozici hlavního partnera MS, např. pro zapůjčení aut během mistrovství apod. 

V průběhu srpna se plánuje spuštění oficiálních webových stránek přímo 

určených pro MS 2009 v Plzni, na kterých budou postupně zveřejňovány důležité 

informace týkající se mistrovství. Další propagační akce jsou plánované na začátek 

roku 2009, o jejich přesné podobě bude předsednictvo svazu společně s firmou DELEX 

jednat v průběhu měsíce října. 
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5.4 ANAL ÝZA SWOT 

V další části mé práce pojmenuji pomocí analýzy SWOT všechny důležité 

vnitřní a vnější činitele, které na ČMSHb působí. Nejprve se zaměřím na vnitřní faktory 

posouzením silných a slabých stránek svazu a následně se pokusím rozebrat možné 

příležitosti, kterých by mohl svaz pokud možno využít, a zároveň také možné hrozby, 

které by mohly dosavadní vývoj zabrzdit. 

V důsledku působnosti svazu ve sportovním prostředí a jeho odlišnostem oproti 

běžným firmám v tržním prostředí, je nutno počítat s určitými odchylkami oproti 

klasické analýze SWOT, uvedené v nejrůznějších odborných publikacích. 

1) SILNÉ STRÁNKY 

dlouhodobě výborné výsledky české reprezentace na mezinárodní scéně 

silná pozice svazu v mezinárodním měřítku 

nízké náklady na provozování ( v porovnání s konkurencí - lední hokej), může ho 

hrát každý, v neorganizované podobě je hra u nás po generace značně rozšířená 

kvalitní internetová prezentace včetně rychlé aktualizace tabulek a statistik po 

odehraných zápasech, harmonizace svazových webových stránek se stránkami 

regionálními 

snadná organizace, sport nevyžadující krytá sportoviště ani velkých sportovních 

ploch a tím i finančních prostředků na jejich výstavbu 

vhodný doplňkový sport (zvláště na jaře pro hokejisty, po skočení jejich sezony) 

dobře nastartovaná spolupráce se školami (Hokejbal proti drogám) 

řídící aparát schopný rychle a pružně reagovat na potřeby jednotlivých regionů, 

soutěží a členské základny 

2) SLABÉ STRÁNKY 

slabá marketingová prezentace sportu - chybějící silní partneři 

nedostatek kvalitních trenérů a pracovníků v hokejbalu, zejména u mládeže, brzdící 

další kvalitativní rozvoj tohoto sportu 

slabá organizovanost a koncepční práce klubů, a to i na nejvyšší úrovni 

malý divácký zájem o hokejbal v porovnání s jinými sporty s obdobnou členskou 

základnou 

nízký zájem médií 
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nedostatečná profesionalita vrcholových soutěží 

nedostatek finančních prostředků Gak na svazové, tak na klubové úrovni) 

relativně mladý sport, nepií.1iš známý v očích široké sportovní veřejnosti 

nenáležitost k olympijským sportům 

3) PŘÍLEŽITOSTI 

větší propagace a zviditelnění hokejbalu v očích veřejnosti díky přidělení 

pořadatelství MS v roce 2009 

spojení se silnou agenturou v oblasti sportu, která zvýší kredit hokejbalu v očích 

potenciálních partnerů 

získání dodatečných finančních zdrojů od MŠMT 

vytvoření ucelené marketingové koncepce pro získání sponzorů (vzhledem k 

výsledkům české reprezentace a blížícímu se mistrovství světa) a efektivnější 

využití finančních zdrojů 

nalezení generálního partnera pro Extraligu mužů 

nárůst členské základny a zvýšení popularity tohoto sportu mezi lidmi 

nábor většího počtu dívek a žen pro tento sport a následný rozvoj těchto kategorií 

možnost stát se v budoucnu přidruženým olympijským sportem 

4)HROZBY 

všeobecný pokles zájmu o sport z důvodů jiných lákadel, které především na 

mládež působí (TV, počítač, jiný druh zábavy, .. ) a z toho vyplývající snížení dotací 

ze strany státu a sponzorů 

trvalý úbytek aktivních členů a snížení počtu týmů 

existující riziko zhoršení finanční situace v případě problémů Sazky, a.s. 

efektivnější propagace a masivnější nábor nových členů u sportů, které pro hokejbal 

představují přímou konkurenci 

nástup nového sportu podobného hokejbalu Gako v případě florbalu) a tím zvýšení 

konkurence 

nečinnost ISBHF, z toho plynoucí úbytek jejích členů a následný propad ve 

financování od MŠMT 

nečinnost či špatná rozhodnutí (nekoncepční práce) členů výkonného výboru a 

následná destabilizace svazu 

získání špatné pověsti, zhoršení image hokejbalu 
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Z výsledků SWOT analýzy vyplývá hned několik závěrů, které jsou důležité pro 

následnou koncepci cílů a volby optimální strategie k jejich dosažení. Nová svazová 

koncepce se musí pokusit minimalizovat účinky vlivu slabých stránek, z nichž za 

nejvážnější pokládám trvalý úbytek členské základny a nedostatek finančních 

prostředků spojených se slabou marketingovou prezentací hokejbalu, a zároveň předejít 

možnému naplnění hrozeb příštích období. Naopak měla by se opírat o silné stránky a 

nadále je prohlubovat a zaměřit se na detailní zpracování příležitostí příštích období, 

z nichž za nejdůležitější považuji získání nových partnerů ČMSHb. To by pro svaz 

znamenalo upevnění pozice a zisk vhodného alternativního zdroje finančních 

prostředků. 
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6. PROJEKT IMPLEMENTACE 

6.1 STANOVENÍ CÍLŮ A STRATEGIÍ Č~ISHb 

Na následujících stránkách se pokusím navrhnout novou marketingovou 

koncepci ČMSHb pro následující pětileté období. Při jejím vytváření budu postupovat 

ve třech etapách na základě popsaných teoretických východisek. První etapa, rozbor 

trhu a současné situace, byla však již v předcházející části provedena (viz. kapitola 

5.4 ANAL ÝZA SWOT), a tak nyní na základě výsledků této etapy přistoupím ke 

stanovení strategických cílů ČMSHb a k volbě strategie pro jejich dosažení. Následně 

pak v závěrečné fázi navrhnu konkrétní postupy využití jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu dle zvolené strategie. 

6.1.1 Identifikace cílů v členění na sportovní, ekonomické a sociální 

Na základě výsledků analýzy STEP, SWOT a matice BCG mohu nyní přistoupit 

k druhé fázi tvorby marketingové koncepce a tou je stanovení cílů ČMSHb a jejich 

systematické rozčlenění do tří kategorií (sportovní, ekonomické a sociální). Dále 

v rámci jednotlivých kategorií je ještě vhodné pro přesnější specifikaci cíle rozdělit na 

krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1-3 roky) a dlouhodobé (nad 3 roky). Plnění 

krátkodobých a střednědobých cílů musí průběžně vést k dosažení cílů dlouhodobých. 

Ucelená marketingová koncepce sportovní organizace má napomáhat 

snadnějšímu dosažení cílů, které byly vytyčeny. Je tedy zřejmé, že se marketingová 

strategie musí odvíjet právě od stanovení nejdůležitějších cílů a priorit organizace. 

Pokud chceme, aby byly dané cíle opravdu splnitelné, je nutné vycházet z reálné 

situace, ve které se organizace nachází a všechny cíle musí být dostatečně dobře 

promyšleny a musí vytvářet jeden společný celek. 

1) Sportovní cíle 

K udržení si výsadního postavení mezi hokejbalovými reprezentacemi z celého 

světa nesmí svaz usnout na vavřínech a nadále rozvíjet svou činnost v této oblasti. Na 

to by měl dbát sportovní úsek, jehož výkladní skříň je reprezentační A-tým. 

Reprezentační trenéři se musí podílet na odborném vzdělávání. Vždyť kdo by měl víc 

přednášet na trenérských kurzech než trenéři národních týmů? To je jeden zjejich 

důležitých úkolů. Vše by měl řídit předseda svazu, což je v hokejbalové hierarchii 
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nejvyšší a nejrespektovanější funkce. Předseda by měl dávat sportovnímu úseku jasnou 

vizi a vybírat si do něj i tým odborníků, tedy reprezentačních trenérů, kteří jsou 

komplexně využitelní pro hokejbalový svaz. Pro sledování hráčů, soupeřů, pro tvorbu 

sportovních plánů a také pro vzdělávání. Tím si reprezentační trenéři vychovávají své 

nástupce a zůstává zachována kontinuita práce. Moderní trenér = výborný manažér, 

neboť je nutné aby řídil štáb lidí kolem sebe. 

Dalším oblastí, na kterou by se svaz měl zaměřit je zlepšení stavu členské 

základny. Dobrým nápadem se jeví zapojit se do iniciativy Rakouska, Srbska a dalších 

států pro vznik národních a mezinárodních soutěží 3+ 1. Prostřednictvím nich by mohlo 

vzniknout více mužstev, která začnou "nabalovat" nové hráče. Program se však zatím 

ještě nerozeběhl, žádná opatření nebyla přijata. Tady se nabízí prostor pro ČMSHb. 

Dále nesmím zapomenout na úspěšný pohár základních škol Hokejbal proti 

drogám, který každoročně přináší svazu nové řádné členy. Na jeho dalším úspěšném 

rozvoji je svaz za současných podmínek celkem závislý. V této souvislosti mě napadá 

další projekt, který by se dal vcelku úspěšně realizovat, a tím je Letní pohár hokejových 

družstev. Krajské svazy by rozeslaly pozvánky na turnaje hokejovým týmům ze svých 

regionů a uspořádaly pro ně v závislosti na počtu přihlášených týmu jedno či vícedenní 

turnaj. Pro hokejové týmy by se mohlo jednat o zpestření letní přípravy, pro 

hokejbalový svaz o možnost zlákat řadu hráčů do svých řad. 

Systematické rozdělení sportovních cílů ukazuje následující tabulka. 
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Tabulka 4: Sponovní cfle 

Dlouhodobé Střednědobé Krátkodobé 

vytvoření systému vzdělávání a 
zvyšování úrovně rozhodčích 

zkvalitnění úrovně rozhodčích rozpracování návrhu letních 
vedoucí k jejich profesionalizaci soutěží hokejových mužstev a 

lig 3+1 
úspěšné rozběhnutí letních 
soutěží hokejových mužstev a úspěch našich týmu na letním 
lig 3+1 EuroCUPu v Letohradě 

celkový rozvoj hokej balu 
zvýšení návštěvnosti nejvyšších úspěšné organizační zvládnutí 
hokejbalových soutěží MS 2009 v Plzni a patřičný 

divácký ohlas 
rozvoj ženského hokejbalu 
zakládání dívčích lig a soutěží oprava hřišť a zpřístupnění 

sportovních areálů 

zvyšování popularity hokejbalu 
mezi ženami 

úspěch našich hráčů na MS 
vytvoření systému odborných v hokejbale pořádaném v příštím 
seminářů za účasti trenérů roce na domácí půdě 

zlepšení herní úrovně dospělé reprezentace 
reprezentace nad úroveň zkvalitnění personálního 
ostatních reprezentací podpis dlouhodobé smlouvy obsazení u reprezentací a 

s dodavatelem hokejbalového vyjasnění pravomocí 
vybavení 

zlepšení materiálního vybavení, 
systémů a podmínek přípravy 

propagace hokejbalu 
v mládežnických kategoriích 

vytvoření systému podpory 
talentů iniciace tvorby metodických 

výchova mladých talentů, jejich materiálů 

příprava a udržení trendu zkvalitnění a rozšíření turnaje 
úspěšných mládežnických Hokejbal proti dorgám, užší prohlubování spolupráce 
výběrů v celosvětovém měřítku spolupráce se školami s AŠSK v rámci turnaje 

Hokejbal proti drogám 
zvýšení počtu hokejbalových 
trenérů a růst jejich profesních růst počtu a zvyšování kvality 
kvalit trenérských a jiných 

vzdělávacích kurzů 

Zdroj: Zahálka (2008) 
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2) Ekonomické cíle 

Záměrem současného vedení ČMSHb v hospodářské činnosti by měla určitá 

strukturální změna finančních zdrojů ve smyslu posílení soběstačnosti svazu, tzn. 

vymanit se ze závislosti na příjmech z ČSTV a v daleko větší míře obstarávat příjmy 

z vlastních zdrojů vytvořených svazem a ostatních zdrojů. Určitou možnost nabízí 

zvýšení registračních poplatků, popřípadě zavedení určitého minimálního, paušálního, 

ročního poplatku pro každého individuálního člena ČMSHb (tedy pro všechny hráče, 

trenéry, funkcionáře, rozhodčí, atd.). Touto cestou se ubírají některé menší sportovní 

svazy v zahraničí. Jinou možností je poskytování reklamních služeb ve vyšší míře než 

doposud. Tento druh příjmu je však velmi závislý na další popularizaci hokejbalu v ČR 

a nabývá významu především v souvislosti s pořádánún významných mezinárodních 

akcí. Podrobnostem z této oblasti se budu věnovat v dalších částech mé práce, jelikož 

úzce souvisí s marketingovou koncepcí ČMSHb. 

Dalším bodem, na který by se svazové vedení mělo zaměřit je ustálení příjmů 

od MŠMT. Jak jsem již zmínil v analytické části, dotace na podporu reprezentace se 

mění každoročně v závislosti na příslušnosti ČMSHb v TOP 80 národních reprezentací. 

Zásady přidělování prostředků v rámci Programu I (Sportovní reprezentace ČR) 

akcentují diferenciaci finanční podpory státu ve vztahu k mezinárodně úspěšným 

sportovním odvětvún a odvětvún s výraznou společenskou reflexí v ČR. O fmanční 

dotaci v rámci tohoto programu žádají sportovní svazy či federace prostřednictvím své 

zastřešující sportovní asociace (v případě ČMSHb je jí tedy ČSTV). Mezi podmínky, 

které musí žádající sportovní asociace splnit, patří mj. i požadavek, aby tato asociace 

vyvíjela činnost alespoň v deseti krajích, aby její členskou základnu tvořilo alespoň 800 

členů, aby byla jediným uznávaným zástupcem ČR v příslušné mezinárodní sportovní 

federaci a dále aby tato federace měla alespoň 20 členských zemí. Úkolem svazu je 

v tuto chvíli ještě více působit na mezinárodní federaci ISBHF ve smyslu zvýšení úsilí 

propagace hokejbalu ve světě a ustálení členské základny. Dále ovšem nesmí 

zapomínat na vlastní činnost, spojenou s rozvojem hokejbalu v Čechách. Zvláště 

v některých regionech je situace více než kritická (Liberecký kraj, Jižní Morava). Právě 

na ně by se svaz měl zaměřit primárně formou podpůrných programů. 

Systematické rozdělení ekonomických cílů ukazuje následující tabulka. 
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Tabulka 5: Ekonomické cíle 

Dlouhodobé Střednědobé Krátkodobé 

zvýšení registračních poplatků, 

zavedení individuálních plateb 

hráčů 

vyvážené vícezdrojové zlepšení a zefektivnění práce 

financování regionálních orgánů svazu 

zajištění dlouhodobě stabilní 

finanční situaci a zkvalitňování a zefektivňování zlepšení a zefektivnění práce 

bezproblémový chod ČMSHb řízení jednotlivých komisí svazu 

po všech stránkách (tzn. úspěšný 

rozvoj hokejbalu) další zlepšování finanční situace, získání dodatečných finančních 

ustálení příjmů od MŠMT zdrojů od státu pro účely 

pořádání MS 

tlak na zvyšování dotací 

působení na ISBHF ve smyslu 

zvyšování členské základny 

získání sponzorů pro pořádání 

finanční zabezpečení pořádání MS mužů v roce 2009 

MS mužů v roce 2009 

zajistit silné sponzory pro získání nových strategických 

dlouhodobou spolupráci zvýšení medializace a hodnoty partnerů ČMSHb 

florbalu jako sportovního 

produktu pro sponzory neustálý rozvoj internetových 

stránek 

neustálý tlak na prosazování 

hokejbalu do všech typů médií 

Zdroj: Zahálka (2008) 
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3) Sociální cíle 

Snahou současného vedení ČMSHb v sociální oblasti by mělo být především 

posílení pocitu příslušnosti k danému sportovnímu odvětví. Jen tak je možné vybudovat 

si loajální členskou základnu a zajistit si tak přízeň členů po několik generací. Další 

důležité body spatřuji v aktivním působení svazu proti násilí ve sportu, drogám a 

pasivnímu způsobu života. 

Systematické rozdělení sociálních cílů ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 6: Sociální cz1e 

Dlouhodobé Střednědobé Krátkodobé 

podpora mezilidských vztahů 

propagace sportu v boji proti 

drogám a násilí ve společnosti uspořádání dalšího ročníku 

zlepšování mezilidských vztahů Hokejbalu proti drogám 

prostřednictvím sportu pořádání akcí pro veřejnost a 

přivést děti a mládež ke sportu a propagace pozitivního vlivu 

pravidelné fyzické aktivitě jako sportovce na zdraví jedince 

podpora sportu, fair-play a nedílné součásti života 

seberealizace odstraňování negativních 

rozvoj pozitivních hodnot sportu lidských vlastností v rámci 

týmového sportu 

podpora příslušnosti ke podpora dobré atmosféry mezi 

sportovnímu hnutí jednotlivými kluby a jejich členy dohled nad dodržováním fair-

play při všech sportovních 

soutěžích ČMSHb 

rozvoj spolupráce mezi hráči a 

funkcionáři v jednotlivých 

klubech 

Zdroj: Zahálka (2008) 

Je zřejmé, že jednotlivé cíle se navzájem prolínají a některé patří do více 

kategorií současně, jak podle jejich oblasti působení, tak i časového určení. Jejich 

zařazení tedy není striktní a přesně ohraničené. Spíše jde o vymezení hlavních priorit 

v daných oblastech, které se navzájem ovlivňují. Zvláště vymezení sociálních cílů je 

kvůli odlišnému chápání významu této oblasti každým jedincem obtížné. 
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6.1.2 Zvolení vhodné strategie k dosažení cílů ČMSHb 

Současná situace ČMSHb není moc příznivá. V některých oblastech jeho 

činnosti dochází k naprosto nekoncepční a nesystematické práci. Neexistuje například 

žádná ucelená marketingová práce zahrnující efektivní komunikaci se sponzory a 

veřejností. ČMSHb nemá vytvořen systém cílů a postupů k jejich dosažení. Chybí 

dlouhodobý výhled perspektivní budoucnosti. 

Proto bych se nyní rád podrobně věnoval výběru vhodné strategie k dosažení 

všech cílů ČMSHb, které byly zmíněny. Prioritou by samozřejmě měly být cíle 

sportovní. Za tímto účelem byl svaz založen, což má uvedeno i ve stanovách. 

Vzhledem k tomu, že je úspěšné plnění cílů sportovních velkou měrou závislé na 

ekonomické situaci organizace, měla by být strategie svým charakterem orientovaná na 

získávání nových sponzorů a partnerů v kombinaci s vhodnou propagační a 

komunikační strategií. 

Strategii ČMSHb v oblasti marketingu navrhuji zvolit jednoznačně za účelem 

naplnění stanovených cílů (prioritně sportovních) a zároveň s ohledem na současnou 

hospodářskou a legislativní situaci v České republice. Celou bych ji rozdělil na tři dle 

mého názoru klíčové faktory vedoucí k naplnění všech cílů: 

1) Úspěšné zvládnutí pořádání MS 2009 v Plzni 

2) Získání dlouhodobých stabilních sponzorů 

3) Prosazení hokejbalu do médií (digitálních i tištěných) 

ad 1) Povědomí o pořádání mistrovství světa v Plzni v roce 2009 je mezi laickou 

veřejností nulové. V současné době probíhá propagační kampaň pouze na stránkách 

ČMSHb www.hokejbal.cz a pomocí reklamních poutačů v celkové výši 12 kusů (na 

každém hřišti Extraligy + hřišti Praha - Palmovka). Proto myslím, že je nejvyšší čas 

s propagací začít. Předkládám zde návrh kampaně. 

Jelikož se jedná o sportovní událost národního i mezinárodního rozsahu za 

účasti odborné veřejnosti z České republiky, Slovenska, Německa a dalších států a při 

volbě přijatelné ceny vstupného (návrh 50-100 Kč za dvojzápas) i laické veřejnosti 

z Plzně a okolí, měla by být celorepubliková kampaň zaměřená spíše na odbornou 

veřejnost a regionální kampaň zaměřená na přilákání místní laické veřejnosti: 

1) Reklama v dopravních prostředcích v Plzni a daném regionu 

2) Billboardy v plzeňském regionu 

3) Odborné časopisy a tisk - Deník Sport, Týdeník GÓL, Týdeník eCho 

4) Regionální TV, rádia, denní tisk 
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Za velmi potřebné u kampaně považuji vytvoření atraktivního a dynamického 

reklamního spotu lákajícího diváky k účasti na MS. Tento spot by mohl být vysílán na 

programu ČT4 Sport (popularita a sledovanost sportovních pořadů a přenosů roste a 

nejvíce tyto pořady oslovují: muže všech věkových kategorií, vysokoškolsky vzdělané 

diváky, diváky z vyšších příjmových skupin, přednosty domácností) a také umístěn na 

internetových stránkách. Bylo by také vhodné vytvořit podobný spot i pro rádia. Zcela 

jednoznačně by mělo dojít také ke spuštění internetových stránek, které budou 

minimálně bilinguální (čeština, angličtina) a budou sloužit k prezentaci mistrovství. 

Poslední věcí, kterou vidím jako přínosnou, je navrhnout a vyrobit maskota MS, který 

by při vhodném zvolení a atraktivním provedení zvedl povědomí o akci a také přinesl 

další finanční prostředky v podobě jeho prodeje jako suvenýru= tzv. merchendising. 

Náklady na výše uvedenou propagaci předkládám v následující tabulce: 
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Tabulka 7:Náklady na propagaci MS mužů 2009 

Umístění Období Počet Zdůvodnění Cena 

MHD Plzeň- 6 měsíců 2x tramvaj linka č.1 (střed města) 
336 OOOKč 

tramvaj (leden-červen) celopolep net OTS/měsíc=1405062 

MHD Plzeň- 6 měsíců 2x trolejbus linka č. 13 (střed města) 
126 OOOKč 

trolejbus (leden-červen) celopolep net OTS/měsíc = 513014 

zintenzivnění reklamy na 
75 OOOKč 

MHD Plzeň- 3 měsíce (duben- 100x 

všechny vozy červen) plakátA3 
vytipovaných linkách ve 

městě těsně před MS 

na vjezdu a výjezdu 27 OOOKč 

3 měsíce (duben- 2x billboard z města, hlavní tah na 
Billboard Plzeň 

červen) 2,4x5,1m Prahu, průjezd pět tisíc 

spojů MHD/měsíc 

oslovení odborné 373 272 Kč 
3 měsíce (duben- 6xPo, 2xPá 

Deník Sport 
červen) JA str. na šířku 

veřejnosti, nejčtenější 

sportovní deník 

sportovní magazín, který 70 OOOKč 
2x 

ČD poskytují zdarma na Magazín eCho 1 měsíc (květen) 
JA str. na šír"ku 

nádražích 

3 týdny (Po-Čt) 
nejčtenější noviny 171 810 Kč 

1 měsíc 
Plzeňský deník 

(květen/červen) JA str. na šířku 
v Plzeňském kraji 

(122 tis. čtenářůltýd.) 

ČRo 1 Plzeň 
2 měsíce 100x 30 sec. v dopoledních hodinách 74000Kč 

(květen, červen) spot nejposlouchanější rádio 

CELKOVE 1253 082Kč 

Zdroj: Zahálka (2008) 

Celkové náklady i s výrobou a distribucí by vyšly přibližně na 2 miliony korun. 

Což je zhruba o milion korun více než je svaz ochoten uvolnit. Výslednou sumu lze ale 

snížit nabídnutím různých forem spolupráce a protislužeb ze strany pořadatele (svazu). 

DP města Plzeň by mohl sloužit jako hlavní dopravce mistrovství, deníku Sport či 

Plzeňskému deníku by se dala nabídnout pozice mediálního partnera. Jako důležitou 

vidím také spolupráci s pořadatelským městem Plzní, které by mohlo pro účely 

propagace vyčlenit určité reklamní plochy zdarma či s výraznou slevou. Část nákladů 

na propagaci by pokryl také prodej vstupenek (při předpokládané průměrné návštěvě 

200 diváků /zápas a ceně 100 Kč na dvojzápas by šlo o částku 520 000 Kč). 
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Plánovaný rozpočet pro mistrovství světa je 9 milionů korun. Ten je možné 

navýšit úspěšným získáním partnerů. Proto navrhuji tři typy balíčků pro MS 2009 -

balíček pro generálního partnera (pouze pro jednoho, který bude mít exkluzivní 

postavem'), balíček hlavního partnera (pro 2-3 hlavní sponzory) a základní balíček pro 

ostatní partnery, kteří projeví zájem o spolupráci. Ty nejsou samozřejmě striktně dané, 

jednotlivé body se dají v návaznosti na potřeby a přání sponzora přidat, odebrat či 

upravit. Při kalkulaci výsledné sumy za jednotlivé typy balíčků je počítáno 

s odvysíláním přímých přenosů ze všech zápasů domácího výběru a závěrečné části 

turnaje- zápasů o medaile na programu ČT4 a pravidelným obrazovým zpravodajstvím 

v pořadu Branky, Body, Vteřiny. 

A-GENERÁLNÍPARTNER 

1) Dominantní logo firmy umístěné na ploše ve středovém kruhu v průběhu MS 

2) Dominantní logo firmy umístěné na plakátech a billboardech 

3) Dominantní logo firmy umístěné na vstupenkách 

4) Dominantní logo firmy umístěné v oficiálních programech určených MS 

5) Vyčlenění jedné strany v oficiálním programu k prezentaci firmy 

6) Dominantní logo firmy umístěné na propagačních taškách a reklamních 

předmětech vyrobených k MS 

7) Prodejní či výstavní stánek v prostorách, kde se MS bude pořádat ( v případě 

prodejce automobilů možnost vystavení auta) 

8) Prezentace generálního sponzora před a v průběhu MS 

9) Prezentace firmy v rámci reklamních spotů 

10) Prezentace firmy jako generálního partnera v tiskových zprávách pro ČTK 

ll) Prezentace firmy na tiskových konferencích 

12) Poskytnutí pevného reklamního banneru a aktivní odkaz na internetových 

stránkách MS 

13) Předávání cen medailistům 

14) Rozhovor zástupce firmy s moderátorem MS 

15) Vstupenky na MS (VIP místa, 10 ks+ VIP party) 

16) Zajištění ubytování po dobu konání MS pro 2 osoby 

17) Poděkování a předání veškeré dokumentace a materiálů z průběhu MS 

Částka za generálního partnera by činila 500 000 Kč. 
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B-HLAVNÍPARTNER 

1) Logo firmy umístěné na ploše a mantinelech ve středovém kruhu v průběhu MS 

2) Logo firmy umístěné na plakátech a billboardech 

3) Logo firmy umístěné na vstupenkách 

4) Logo firmy umístěné v oficiálních programech určených MS 

5) Prezentace firmy v programu MS 

6) Prodejní či výstavní stánek v prostorách, kde se MS bude pořádat ( v případě 

prodejce automobilů možnost vystavení auta) 

7) Prezentace hlavního sponzora před a v průběhu MS 

8) Prezentace firmy v rámci reklamních spotů 

9) Prezentace firmy na tiskových konferencích 

10) Poskytnutí pevného reklamního banneru na internetových stránkách MS 

l l) Předávání cen medailistům 

12) Vstupenky na MS (6 ks+ VIP party) 

13) Poděkování a předání veškeré dokumentace a materiálů z průběhu MS 

Částka za hlavního partnera by činila 200 000 Kč. 

C-PARTNER 

1) Logo firmy umístěné na mantinelech ploše ve středovém kruhu v průběhu MS 

2) Logo firmy umístěné na plakátech a billboardech 

3) Logo firmy umístěné v oficiálních programech určených MS 

4) Prezentace firmy v programu MS 

5) Prodejní či výstavní stánek v prostorách, kde se MS bude pořádat 

6) Prezentace firmy na tiskových konferencích 

7) Poskytnutí proměnlivého reklamního banneru na internetových stránkách MS 

8) Vstupenky na MS (4 ks+ VIP party) 

9) Poděkování a předání veškeré dokumentace a materiálů z průběhu MS 

Částka za partnera dle dohody a využití nabídky by byla 20 000 - 50 000 Kč. 
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ad 2) Pro hokejbal jako sport, by vstup silného generálního partnera představoval 

zlom a celou řadu očekávání. Netvrdím, že by měl hokejbalu napomoci nastartovat 

cestu, na jejímž konci bude tento sport plně profesionalizován, to je otázkou hodně 

vzdálené budoucnosti. Důležitost tohoto kroku je však možné vyčíst z reality 

zvyšujících se nároků na organizaci a zajištění extraligových zápasů u všech 

zúčastněných klubů na straně jedné a na možnosti těchto klubů získat od svazu větší 

finanční dotace na straně druhé. Nezanedbatelný efekt by měl být i zvýšení "prize 

money" za umístění v play-off. 

Výsledná finanční suma, kterou generální partner na začátku poskytne, by 

nemusela být nijak závratně vysoká, avšak jeho získání může přesvědčit ostatní 

společnosti, že se do hokejbalu investovat vyplatí. Jednalo by se o první vlaštovku na 

cestě k vícezdrojovému financování ČMSHb, který v budoucnu nebude v takové míře 

závislý jen na příjmech od Sazky, a.s., jak je tomu doposud. 

Zásadní otázkou pro řešení tohoto úkolu je, zda na něj vyčlenit jednoho člověka 

zodpovědného za činnost v oblasti marketingu, shánění partnerů a PR aktivit (ten by 

musel být bezpodmínečně členem Výkonného výboru ČMSHb, aby mohl efektivně 

ovlivňovat práci metodické komise, trenérské komise, komise rozhodčích atd., aby 

veškerá svazová činnost byla v souladu a podléhala společným cílům), či navázat 

spolupráci s některou z marketingových agentur, pohybujících se ve sportovním 

prostředí. 

Trh v české republice je relativně malý, a proto zde více než v jiných zemích 

záleží na osobních kontaktech. Podle mého názoru jsou osobní kontakty a dobré vztahy 

s vedoucúni pracovníky těchto firem dokonce to nejdůležitější, zvláště ve sportovních 

odvětvích, která jsou určitým způsobem nová a nemají doposud vybudovanou 

dostatečnou diváckou základnu. V tomto ohledu je spolupráce s agenturou velmi 

výhodná. Ta dlouhodobě spolupracuje s celou řadou firem, které jsou i partnery jiných 

svazů či sportovních organizací, dobré vztahy s médii jsou také jejúni plusovými body. 

Kromě toho má agentura za období svého dosavadního působení na trhu vybudovanou 

širokou databázi kontaktů na firmy, se kterými sice momentálně nespolupracuje, avšak 

spolupráce s nimi do budoucna není vyloučena. 

Kromě osobní známosti je dalším způsobem získávání kontaktů tzv. nástřel, kdy 

telefonickou, elektronickou, či písemnou formou kontaktuje nové firmy, které vstupují 

na trh a se kterými prozatím žádná jednání neprobíhala. I tento způsob navazování a 

vyhledávání kontaktů vyžaduje určité zkušenosti. Důležitou roli při prvním kontaktu 
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hraje celá řada psychologických aspektů, se kterými je nutno počítat a adekvátně na ně 

reagovat. 

Další cestou jak navazovat kontakty, i když zatím spíše výjimečnou, je situace, 

kdy se určitá firma bez předchozího oslovení sama rozhodne, že by se chtěla stát 

partnerem ČMSHb a sama svaz kontaktuje. 

Z výše uvedeného si myslím, že pro potřeby svazu by byla daleko efektivnější a 

lepší spolupráce s marketingovou agenturou (podobu této spolupráce dále navrhuji 

v kapitole 6.3). Potenciální partneři se dají rozdělit do 5 skupin: 

1) generální partner ČMSHb 

2) partneři české reprezentace 

3) partneři ČMSHb 

4) partneři extraligy hokejbalu 

5) mediální partneři ČMSHb 

K získání dlouhodobých partnerů je nezbytné vytvořit sponzorské balíčky. 

Předkládám zde návrh univerzálního sponzorského balíčku, kde nerozlišuji mezi 

generálním partnerem či parterem. Toto členění by bylo detailně rozpracováno 

v případě konkrétního jednání s konkrétní firmou a jejím zájmem o některý z typů 

sponzorství. Na rozdíl od balíčku pro MS 2009 zde neuvádím cenu. Ta by se 

samozřejmě odvíjela od postavení daného sponzora a jeho titulu. 

Sponzorský balíček: 

logo na internetových stránkách ČMSHb s odkazem na internetové stránky ftrmy 

logo se základními informacemi na všech tiskových materiálech ČMSHb 

prezentace firmy na všech akcích pořádaných ČMSHb nebo pod jeho záštitou 

(soutěže, tiskové konference, slavnostní večer na závěr každého roku, ples) -

bannery, logo na vstupenkách, letácích, pozvánkách, plakátech billboardech 

logo na všech stadionech, na kterých se hraje Extraliga mužů nebo Český pohár 

logo firmy na automobilech používaných představiteli ČMSHb 

logo na oblečení a dresech reprezentačních výběrů 

logo firmy na dárkových a upomínkových předmětech svazu 

propagace firmy v médiích v souvislosti s prezentací ČMSHb 

pozvánka na VIP akce a vrcholné soutěže a zápasy v daném roce 
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ad 3) Za základ považuji efektivní komunikaci s veřejností, ať už prostřednictvím 

médií či osobním setkáním, diskusemi na internetových stránkách apod. 

Důležité je dostat hokejbal do médií pro zviditelnění tohoto sportu. Ideální 

prostředek a velkou možnost spatřuji ve sportovním programu České televize ČT4 

Sport. Co se týče tištěných médií, primární je navázat dobré vztahy se sportovními 

redakcemi denního tisku. Dále na našem trhu působí celá řada odborných sportovních 

časopisů. ČMSHb by měl vyvinout snahu, aby se do těchto časopisů dostal a aktivně 

pomohl spoluvytvářet stránky věnované hokejbalu jak po obsahové, tak i vzhledové 

stránce. 

Cestu do médií vidím přes reprezentační celek mužů a Extraligu mužů 

v hokejbalu, tedy v oblastech, které jsou nejblíže veřejnosti a jsou v centru zájmu 

odborné veřejnosti. Celý ČMSHb se pak může pomalu a nenásilně svést na vlně 

vyvolaného zájmu o tento sport. 
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6.2 VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V PRAXI VZHLEDEM KE 

ZVOLENÉ STRATEGII 

Nyní mohu přistoupit k závěrečné fázi tvorby marketingové koncepce ČMSHb 

a tou je vytvoření plánu pro využití jednotlivých nástrojů marketingového mixu 

vzhledem ke zvolené strategii. Shrnu zde své návrhy, ke kterým jsem během tvorby této 

práce dospěl a které se vztahují k pořádání MS mužů v roce 2009 v Plzni a k rozvoji 

hokejbalu v České republice. 

6.2.1 Politika v oblasti produktů 

Prioritou ČMSHb je pořádání všech akcí, a to nejen vrcholových, na vysoké 

organizační úrovni, která napomůže postupnému zkvalitnění hokejbalu a šíření dobrých 

referencí mezi veřejností i obchodními společnostmi. Kvalitní organizační a 

pořadatelské zajištění ocení bezpochyby nejen diváci, ale i samotní hráči. 

Svaz v současnosti disponuje následujícím portfoliem produktů, které 

může svým sponzorům a partnerům nabídnout: 

1) Reprezentační výběry ČR (muži, ženy,junioři) 

2) Soutěže pořádané ČMSHb - extraliga mužů, extraliga staršího a mladšího 

dorostu a všechny další celostátní soutěže různých kategorií 

3) Český pohár mužů 

4) MS 2009 v hokejbale mužů 

Při prezentaci produktů ČMSHb potenciálním sponzorům by měl být dle mého 

názoru zdůrazňován fakt vysoké oblíbenosti a široké rozšířenosti tohoto sportu u nás. I 

přesto považuji za vhodné zpočátku oslovovat ty společnosti, ve kterých má svaz 

vybudované kontakty (tzn. firmy, které se již nějakým způsobem podílely na 

financování svazu a jeho aktivit, či firmy, ve kterých některý z vedoucích pracovníků 

má osobní zkušenost s hokejbalem). Do budoucna bych i nadále pokračoval v pořádání 

Hokejbalového včera, v jehož průběhu dochází k předání ocenění nejlepším 

hokejbalistům uplynulé sezóny. Jedná se o významnou VIP akci, které jsou vhodnou 

příležitostí pro prezentaci partnerů a jejich vzájemné setkání. 

V příštím roce bych se také zaměřil na rozšíření prostoru pro reklamní bannery 

na webových stránkách svazu u příležitosti spuštění online přenosů z vybraných 

zápasů. Tato inzertní plocha může být případně nabídnuta i oficiálním partnerům svazu. 
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Další oblastí, která stojí za pozornost, i vzhledem k blížícímu se mistrovství 

světa v České republice, je tzv. merchandising, neboli prodej sportovních suvenýrů. 

Navrhuji vytvořit nabídku sportovních suvenýrů - čepice, šály, dresy, odznaky atd., 

které by běžně dostupné v e-shopu na internetových stránkách svazu. 

Do budoucna (horizont 2-3 let) také navrhuji podniknout kroky k uspořádání 

mezinárodního hokejbalového turnaje v České republice, který by se mohl stát dalším 

produktem v portfoliu ČMSHb. Zpočátku by se nemělo jednat o nijak monstrózní 

turnaj, v prvním roce maximálně pro 10 týmů v kategorii mužů. Po následném 

vyhodnocení úspěšnosti turnaje a zájmu (ze strany firem, diváků a hráčů) o něj jej pro 

další ročníky postupně rozšířovat o další kategorie (junioři, dorostenci a ženy) a 

v poslední fázi pak zvyšovat počty týmů v jednotlivých kategoriích. Vzorem pro tento 

turnaj by mohl být úspěšně pořadatelsky zvládnutý florbalový turnaj Czech Open. 

Poslední věc, která mě napadá v souvislosti s politikou v oblasti produktů je 

větší podpora českých značek vyrábějících hokejbalové vybavení - Bail a Opus a 

jejich prosazení se na trhu. Tím by došlo k rozšíření jejich nabídky v oblasti 

hokejbalového vybavení a ke snížení nákladů pro hráče při zakoupení potřebné 

výstroje. 

6.2.2 Cenová politika 

Cenová politika a strategie její tvorby má tři základní roviny. 

První rovinou je stanovení cen různých forem partnerství s ČMSHb. Mělo 

by se jednat o promyšlenou strategii ohledně prodeje práv a jejich komerčního využití, 

s cílem pokusit se tyto práva prodat za co možní nejvyšší cenu. Stanovení ceny tak, aby 

nebyla v porovnání s nabízenými benefity ani nadhodnocena ani podhodnocena, je 

v praxi dosti obtížné a proto v tomto bodě doporučuji konzultaci s odborníky z různých 

marketingových agentur za účelem získání přehledu o cenových relacích. Do této sféry 

spadá jak otázka stanovení ceny pro různé typy sponzorských balíčků k MS 2009, tak i 

otázka stanovení ceny pro různé typy partnerství s ČMSHb, o kterých jsem se zmiňoval 

v kapitole 6.1.2. 

Druhou rovinou koncipování cen je otázka výše vstupného na jednotlivé 

akce pořádané pod záštitou ČMSHb. Svaz samozřejmě nemůže ovlivnit výši 

vstupného na jednotlivá utkání Extraligy mužů či Českého poháru, to je v kompetenci 

pořádajících oddílů. Rozhodování se tak týká akcí pořádaných na území České 

republiky jako jsou MS všech věkových kategorií, EuroCup a podobně. Pro následující 
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období je klíčové promyslet ceny vstupenek vzhledem k MS mužů 2009 v Plzni. Výše 

vstupného může zásadně ovlivnit návštěvnost celé akce a následně i to, zda tato akce 

bude hodnocena jako pozitivní či negativní (zda pořádání MS bude ziskové či ztrátové). 

Osobně bych cenu stanovil na 50 -100 Kč za dvojzápas v základních skupinách, ve 

vyřazovací části by se vstupenky pohybovaly v rozmezí 150-200 Kč. Dále navrhuji 

balíček na celé mistrovství (500 Kč), rodinné a víkendové vstupné. 

Poslední rovina, kterou je nutno v oblasti cenové politiky vnímat, je 

stanovení výše členských příspěvků pro nové členy, popřípadě také stanovení 

částky požadované za prodloužení členství v ČMSHb. Současný systém je nastaven 

vcelku dobře. Každý hráč musí za vydání registračního průkazu zaplatit 100 Kč (mladší 

18ti let) respektive 300 Kč (starší 18ti let) pro vyřízení celé záležitosti. Registrační 

průkaz má platnost 5 let a po uplynutí této doby je nutné pro prodloužení či obnovení 

jeho platnosti zaplatit opět stejnou částku. 

Do budoucna je vhodné, na základě nepříznivého vývoje financování ze strany 

Sazky, a.s. a MŠMT, zvážit změnu stávajícího systému. Registrační průkaz by mohl být 

vydáván na neomezenou dobu (výše vstupního poplatku by zůstala zachována), nově 

by se zavedl paušální roční příspěvek hráče ve výši 50 Kč, respektive 100 Kč. Tím by 

se členské příspěvky za stejné pětileté období zvýšily o 200% a zůstala by tak 

zachována rovnováha mezi příjmy a výdaji svazu. 

6.2.3 Distribuční politika 

I v oblasti distribuce můžeme vymezit dvě základní roviny, v jejichž rámci je 

distribuční politika koncipována. V té první ji můžeme chápat jako způsob, kterým se 

produkty nabízené ČMSHb dostávají k zákazníkům, v tomto případě divákům. V tuto 

chvíli existují tři způsoby, jak a kde lze nabízené produkty sledovat: 

1) Přímá účast na utkáních a akcích pořádaných pod patronací ČMSHb (tzn. 

ligová a pohárová utkání, zápasy MS, apod.) - prioritou do dalších let je 

zkvalitnění organizace jednotlivých zápasů a zlepšení úrovně sportovišť a 

přilehlého okolí tak, aby se diváci na tento sport pravidelně vraceli. 

2) Prostřednictvím televizního a rozhlasového vysílání (zpravodajství, přímé 

přenosy a záznamy vybraných utkánO - prioritou zůstává trvalé prosazení se 

na televizní obrazovku, spojené s podpisem smlouvy s některým s televizních 

kanálů, a postupné zvětšování prostoru, který je hokejbalu věnován, ve všech 

typech médií. 
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3) On-line přenosy z vybraných utkání na oficiálních stránkách ČMSHb -

prioritou v této oblasti na další období je rozšíření počtu sledovaných zápasů, 

zajištění kvalitnějšího přenosu (častější aktualizace) a zajištění větší objektivity. 

Druhou rovinou distribuce je otázka dostupnosti pro jednotlivé členy svazu. To 

znamená zajištění provozování hokejbalu ve všech oblastech České republiky tak, aby 

žádný z členů ČMSHb nebyl omezen tím, že v jeho okolí neexistuje žádný hokejbalový 

tým. V této oblasti tudíž doporučuji aktivně podporovat zakládání nových klubů a 

družstev, společně s výstavbou nových hřišť (či rekonstrukcí stávajících hřišť), a to 

zejména v regionech, kde je v současnosti zájem o hokejbal téměř nulový (Liberecký 

kraj, Morava). Jen tak bude pozice hokejbalu ve společnosti nadále posilována. 

6.2.4 Politika v oblasti propagace, komunikace a PR aktivit 

Propagační strategii svazu v následujícím období bych rozdělil na dva směry, na 

které by se měl svaz zaměřit. Tím prvním je dostatečná propagace nadcházejícího MS 

mužů v Plzni a druhým samotné zviditelnění hokejbalu jako sportu. Oba dva směry 

spojuje významné pojítko a tím je celkový rozpočet pro ně určený. Propagace, PR 

aktivity a komunikace se zákazníky prostřednictvím médií není zrovna levnou 

záležitostí. Jednou z cest, jak si v této situaci pomoct, je tzv. barterová spolupráce 

s vybranými médii (barter = směna zboží za zboží), kdy ČMSHb za odvysílanou či 

otištěnou reklamu nebude poskytovat finanční protiplnění, nýbrž danému médiu zajistí 

pozici mediálního partnera šampionátu či svazu a tím mu tedy poskytne reciproční 

zviditelnění. Jde ovšem o časově náročnou práci s nejistým výsledkem (ne všechna 

média mají o tento typ spolupráce zájem), při které výrazně záleží na vyjednávacích 

schopnostech odpovědných osob. 

Propagace pro MS 2009 by měla splňovat dva základní cíle a těmi jsou: 

1) vytvoření dostatečného povědomí o konání této významné celosvětové akce 

v České republice 

2) přilákání co největšího množství diváků do hlediště ( a to nejen na zápasy 

české hokej balové reprezentace) 

V jejím průběhu by se měl zaměřit především na mladou generaci lidí a poté na 

rodiny s dětmi, jelikož právě z těchto dvou skupin je možné získat nejvíce nových 

hráčů hokejbalu. I v případě, že by se na tuto akci podařilo sehnat dodatečné partnery, 

stěží se dá předpokládat nějaká výrazná změna rozpočtu na propagaci, která nebude 

zdaleka tak masivní, jak by si hokejbalový svaz přál. Reálně se jeví spolupráce 
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s Českou televizí, deníkem Sport, regionálními rádii a novinami. Jako důležitou vidím 

také spolupráci s pořadatelským městem Plzní, které by mohlo pro účely propagace 

vyčlenit určité reklamní plochy zdarma či s výraznou slevou. 

U propagace ČMSHb v následujícím období shrnu hlavní priority u různých 

typů médií, které je třeba pro úspěšný rozvoj hokejbalu uskutečnit: 

1) TELEVIZE - hlavní prioritou svazu by mělo být zajištění pravidelných 

přímých přenosů a záznamů z hokejbalových zápasů na některém ze 

specializovaných sportovních kanálů a to trvale. Ty jsou v současnosti na 

území České republiky tři- ČT4 Sport, Sport 1 a Galaxie Sport. Zvláště u 

programu ČT4 Sport je v současnosti šance největší, protože dává prostor 

méně mediálně propagovaným sportům u nás a není tak úzce profilován 

jako zbylé dva kanály. V dlouhodobém horizontu by bylo ideální, pokud by 

se na některém z výše uvdených kanálů podařilo zajistit minimálně jeden 

přímý přenos vybraného ligového utkání každý hrací týden. Dalším 

výhledovým cílem by mohlo být spuštění specializovaného magazínu 

určeného pouze hokejbalu, který by shrnoval dění v uplynulém kole, ale za 

výrazně lepších podmínek pro svaz, než tomu bylo dříve ve spolupráci 

s Galaxií Sport. 

2) INTERNET - současná webová prezentace hokejbalu je na poměrně 

vysoké úrovni, stránky jsou přehledné a dobře graficky vyvedeny, rychle 

aktualizovány a se spoustou důležitých odkazů. Jenomže u internetu platí 

více než kde jinde heslo: "Co je dobré dnes nemusí být dobré zítra", a proto 

je neustálé vylepšování této prezentace svazu jedinou možností, jak si udržet 

současnou pozici z hlediska kvality. Za prvořadý úkol považuji tvorbu 

oficiálních internetových stránek určených mistrovství světa 2009 v Plzni. 

Výhledově by se svaz měl zaměřit na dokončení synchronizace 

svazových stánek se stránkami regionálnfrni, což by uživateli internetu 

usnadnilo orientaci a zkrátilo dobu jeho hledání na stránkách. Dalším 

návrhem je zkvalitnění grafické prezentace a výměna loga za nové, jelikož 

moderní doba je plná změn a i hokejbal by měl ukázat určitý posun směrem 

dopředu. Na stránkách by bylo také dobré zřídit e-shop, který by nabízel 

uživatelům drobné dárkové předměty s hokejbalovou tématikou. 

V neposlední řadě by se mohla pro návštěvníky internetových stránek zřídit 
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pravidelná soutěž, například tipovací soutěž, díky níž by byl fanoušek 

daleko více vtáhnutý do hokejbalového dění. 

3) TISK - v oblasti tištěných médií je z pohledu svazu prioritou vydobýt si 

daleko lepší pozici v nejčtenějším sportovním deníku, Deníku Sport. 

Nejsnazší cestou jak toho dosáhnout je získat jej jako mediálního partnera 

svazu. Jedna stránka týdně, kompletně věnovaná hokejbalu (tzn. 

zpravodajství z ligových zápasů, výsledkový servis, statistiky, rozhovory a 

reportáže), by výrazně zvedla povědomí o tomto sportu. Díky této 

spolupráci by svaz daleko snáze hledal další partnery. Případná spolupráci 

s dalšími celostátními deníky by byla také přínosem, v současnosti je to 

ovšem cíl takr"ka nesplnitelný. 

Deníky ovšem nejsou jedinými tištěnými médii, které u nás vycházejí. 

Sportovních magazínů (týdeníky či měsíčníky) u nás vychází celá řada a 

mediální spolupráce s některým z nich, na mysli mám především časopisy 

Týdeník Gól a eCho, by mohla být přínosná jak pro svaz tak pro samotný 

magazín, pro který by hokejbal představoval vítané oživení zaběhnutého 

schématu. V úvaze o možné budoucí spolupráci je nutné také rozmyslet, zda 

si po zakoupení určitého počtu stran nechat články vyrábět tzv. "na klíč" 

anebo se na jejich tvorbě aktivně podílet. 

4) RÁDIA - médium, které v současnosti ustupuje do pozadí zájmu a jeho 

zásah není až zas tak veliký. Z pohledu svazu není tím nejdůležitějším, čím 

by se měl v této oblasti zajímat. Vzhledem k pořádání mistrovství světa by 

se maximálně dala navázat spolupráce s rozhlasovou stanicí Radiožurnál, 

která vysílá celoplošně a své posluchačské základně pravidelně servíruje 

zpravodajství z různých sportovních akcí ať již prostřednictvím živých 

vstupů, či v pořadu "S mikrofonem za sportem". Výhledově by se v tomto 

pořadu mohlo objevit i zpravodajství z jednotlivých kol Extraligy hokejbalu. 
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6.3 NÁ VRH SPOLUPRÁCE S MARKETINGOVOU AGENTUROU 

Jelikož ČMSHb nemá v současnosti podepsanou smlouvu s žádnou 

z marketingových agentur pohybujících se v oblasti sportu, předkládám návrh možné 

spolupráce, která by mohla být z hlediska svazu prospěšná. 

Agentura, pohybuje-li se v prostředí sportu, má zcela bezesporu bohaté 

zkušenosti s vyhledáváním partnerů i pro jiné sportovní svazy a zároveň má 

vybudovanou síť kontaktů a vypracované postupy pro vyhledávání a oslovování 

nových potenciálních partnerů. Je tedy více než pravděpodobné, že ČMSHb sám 

nedokáže získat pro hokejbal tolik partnerů, a tím pádem si zajistit plynutí finančních 

prostředků do rozpočtů ve stejné výši, jako ve spolupráci s ní. Na druhou stranu je 

nutné říci, že ne všechny finanční prostředky, které partneři zprostředkovaní agenturou 

hokejbalu poskytnou, by skončily v rozpočtu ČMSHb. Obvyklá agenturní provize za 

zprostředkování činí 15% z uzavřeného kontraktu, může být však i odlišná. Druhým 

způsobem plnění ze strany agentury je, že agentura každoročně zaplatí svazu paušální 

částku po dobu trvání kontraktu a peníze, které získá od sponzorů si ponechá. Ve 

smlouvě je dále zahrnuto, že v případě získání nových partnerů se bude jednat o 

navýšení základní sumy. 

Ačkoli na argumentech kritiků této spolupráce může být pověstné zrnko pravdy, 

je nutné zmínit fakt, že obdobná spolupráce mezi jinými sportovními svazy a 

marketingovými agenturami je v současnosti naprosto běžnou záležitostí, která přináší 

své ovoce. Příkladem může být spolupráce ČMFS s agenturou STES, ČSLH 

s agenturou BPA, či ČFBU s agenturou Sport Bohemia. 

Důležité z pohledu svazu je na začátku si ujasnit, jakou agenturu a jaký typ 

smluvního plnění zvolit. Renomovaná sportovní agentura má dozajista spoustu 

kontaktů, na druhou stranu by pro ní projekt hokejbal nebyl asi tak finančně zajímavý 

jako obdobné projekty v jiných sportech, jejichž práva tato agentura rovněž vlastní. 

Někdy daleko menší a méně známé agentury mohou svým přístupem pomoci svazu 

vybudovat daleko lepší pozici. 
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Samotná smlouva mezi ČMSHb a marketingovu agenturou by podle mého 

názoru měla obsahovat následující důležité body: 

vymezení smluvních stran (ČMSHb - poskytovatel, marketingová agentura 

-vykonavatel) 

vymezení předmětu této smlouvy a tím je "poskytnutí výlučné licence 

ČMSHb společnosti XXX k výkonu práv a jejich komerčního využití za 

podmínek uvedených v této smlouvě, a to exkluzivně, za úplatu a na dobu 

určitou." 

vymezení produktů (soutěží, týmů), kterých se poskytnutá práva týkají 

v tomto případě nejvyšší soutěže - extraliga mužů, Český pohár a 

reprezentace ČR 

základní verze smlouvy zpravidla na 3 roky plus následná obce (pokud o 

toto opční právo projeví agentura zájem a za předpokladu splnění všech 

ostatních podmínek) 

částka smlouvy v závislosti na množství získaných finančních prostředků od 

sponzorů (platí agentura svazu) - pro hokejbal je zpočátku lepší paušální 

částka 

materiální plnění 

Čl\tiSHb by se smlouvou zavazoval ke splnění podmínek (nejdůležitější body): 

poskytnutí výlučné licence k televizním a rozhlasovým právům 

poskytnutí práva disponovat s názvem nejvyšší soutěže, poháru 

poskytnutí práva na umístění reklamních panelů a bannerů 

poskytnutí práva na umístění loga soutěže na dresy hráčů 

poskytnutí práva na prezentaci generálního partnera a ostatních partnerů na 

tiskových konferencích 

poskytnutí práva na komerční využití fotopráv pro účely propagace 
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Marketingová agentura by se podpisem smlouvy zavazovala (nejdůležitější body): 

zajistit min. 4 samostatné pořady ze zápasů extraligy, reprezentace a poháru 

ve formě přímého přenosu či záznamu utkání na ČT 2, ČT 4 

zajistit zpravodajství z extraligy na programech ČT (x ročně, v pořadu 

BBV), televizích Nova a Prima, zpravodajství z Českého Poháru, a 

z jednotlivých zápasů reprezentace ČR 

zajistit pravidelné tiskové zpravodajství ve vydání dem'ku Sport či jiného 

celostátně vydávaného deníku 

zajistit vysílání na Českém rozhlase (x ročně) 

zajistit zpravodajství na teletextu v podobě výsledků utkání a aktualizované 

tabulky 

Myslím si, že výše shrnuté informace z obsahu smlouvy mezi oběma stranami 

jsou postačující k vytvoření základní představy, jakým způsobem by spolupráce mezi 

ČMSHb a agenturou měla probíhat. Podle mého názoru má spolupráce 

s marketingovou agenturou celou řadu výhod oproti stavu, kdy by si své partnery svaz i 

nadále hledal pouze sám. Ovšem každá věc má svůj rub i líc, a proto v této spolupráci 

můžeme naleznout i určité prvky, které mohou být chápány, alespoň na první pohled, 

více či méně negativně. 
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6.4 NÁVRH MOŽNÝCH PARTNERŮ KE SPOLUPRÁCI S ČMSHb 

Při hledání nových partnerů svazu je nutné si uvědomit, že podnúnky 

spolupráce s různými partnery mohou být odlišné a to nejen z hlediska rozdělení 

partnerů na generální, hlavní a podobně. Jednotlivé společnosti mají většinou různé 

představy o tom, co by chtěli partnerstvím s ČMSHb získat, a proto tedy mít i odlišná 

přání a požadavky. Z toho důvodu je nutné zdůraznit potřebu flexibility sponzorských 

balíčků či jiných nabídek pro potenciální sponzory tak, aby bylo možné jednotlivé 

nabídky přizpůsobovat konkrétním přáním a požadavkům společnosti, se kterou 

probíhají jednání. Jen tak lze docílit oboustranně prospěšné spolupráce. Spokojenost 

jednotlivých firem s tím, co za své peníze dostávají, je základem dlouhotrvajícího 

vztahu, z něhož vyplývá dlouhodobě stabilní ekonomická situace svazu. 

Český trh je poměrně malý a jednotlivé firmy nemají neomezené fmanční 

možnosti, přesto na něm lze najít potenciální partnery hokejbalového svazu. Pro 

názornost je rozděluji do několika skupin, přičemž společnosti v jednotlivých 

skupinách mají určité společné rysy, se kterými je nutno při tvorbě nabídek počítat. 

1) Výrobci hokejbalového vybavení 

Svaz v současnosti spolupracuje s firmami Střída sport a Offside 76, které 

materiálně zabezpečují hokejbalové reprezentace. V případě prodloužení smlouvy se 

nabízí prostor pro vyjednávání o zlepšení stávajících podmínek, v opačném případě je 

zde možnost spolupráce s dalšími potenciálními partnery, kteří se mohou podílet na 

materiálním či finančním zabezpečení nejen reprezentací, ale i extraligy mužů či svazu 

samotného. 

V úvahu přicházejí BAlL - český výrobce hokejbalové výstroje (kalhoty, dresy, 

helmy), VHV OPUS - český výrobce hokejové a hokejbalové výstroje (rukavice, 

kalhoty), Botas- výrobce speciální hokejbalové obuvi a HOCKEY Point - distributor 

hokejového a hokejbalového vybavení (Franklin). 

VHV~IWi· 

~ bct.as 
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2) Výrobci sportovm'ho oblečení 

V případě sportovního oblečení platí také spolupráce s firmou Střída sport. 

Potenciální sponzoři by se mohli soustředit na oblečení reprezentačních výběrů, či na 

výrobu dresů mládežnických kategorií (soutěž by pak nesla jméno výrobce). Napadají 

mě firmy jako ALBA Sportswear anebo LEGEA. Spolupráce s velkými firmami typu 

NIKE či ADIDAS je z důvodu malého rozšíření hokejbalu prakticky nemožná. 

LE-GEA 
I Lcl L 'I"_ A LEt.: 

3) Sázkové společnosti 

Spojení sázkové kanceláře a sportu je v Čechách velice oblíbené a rozšířené, 

zvláště jedná-li se o kolektivní sport, na který lze vypsat velké množství sázkových 

př11ežitostí. Za zmínku stojí např. Tipsport Cup v ledním hokeji, Fortuna extraliga ve 

florbale. Zajímavými pro hokejbalový svaz by mohly být sázková kancelář SYNOT 

TIP, popřípadě sázková společnost TIP & TIP & TIP. 

4) Telekomunikační společnosti 

V současnosti registrujeme 02 extraligu ledního hokeje, T -mobile je pro změnu 

sponzorem fotbalové reprezentace. Je zřejmé, že i Vodafone, třetí největší operátor na 

českém trhu, dříve či později zabrousí do oblasti sportovního sponzorování a to je šance 

pro další svazy, včetně hokejbalového. Od věci jistě taky není zkusit oslovit firmu, 

která je na trhu teprve krátkou dobu a hodlá se na trhu výrazněji prosadit. Zde bych 

jmenoval telekomunikační firmu U fon. 

o 
voda fone 

5) Výrobci nápojů 

Češi jakožto vyhlášení pivaři mají svojí gambrinus ligu ve fotbale, zubr 

extraligu v házené, dříve bývala Staropramen extraliga v ledním hokeji. Basketbal pro 

změnu sponzoruje sodovkářský koncem Mattoni. V této oblasti doporučuji jako 

potenciální partnery stále progresivnější KOFOLU, výrobce stolních vod DOBRÁ 

91 



VODA a z pivovarů velkopopovického KOZLA anebo RADEGAST, pro posílení 

pozice hokejbalu na Moravě . 

• .. ! •••• • .. ""~ • . ..... 

6) Výrobci potravinových doplňků a výživy 

Firma z této skupiny by se mohla stát jak partnerem reprezentace, tak i Extraligy 

hokejbalu. Možná spolupráce v oblasti finančního a materiálního zabezpečení. 

Z velkého množství firem vybírám PENCO, NUTREND a ISOSTAR - výrobce 

sportovní výživy a iontových nápojů. 

NUTREND iso.star 

7) Mediální partneři 

Mediálními partnery, kteří by pomohly k většímu povědomí o hokejbalu a 

přilákání laické veřejnosti mohou být programy ČT4 Sport či GALAXIE Sport, kde by 

se dalo uvažovat o pravidelných magazínech, a tisková média Deník Sport a sportovní 

magazín eCho. 

Tento výčet potenciálních partnerů ČMSHb vhodných ke spolupráci rozhodně 

není konečný a společností v jednotlivých skupinách by se dalo bezesporu jmenovat 

daleko více. Jejich vy'běr a oslovení je vázané na osobní kontakty uvnitř těchto 

společností a také na posouzení firemních strategií (ochoty sponzorovat sport). Další 

potenciální partneři by se mohly rekrutovat z řad bankovních domů a pojišťoven, 

výrobců a distributorů automobilů, výrobců plastových oken, atd. Proto berme výše 

uvedený seznam pouze jako příklad, který by měl naznačit možné cesty dalšího ubírání 

při vyhledávání potenciálních partnerů ČMSHb. 
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7. ZÁVĚRY ADOPORUČENÍ 

Při zpracování mé diplomové práce se mi myslím postupně dařilo plnit cíle a 

úkoly, které jsem si na začátku předsevzal. V první části jsem nejprve z dostupných 

materiálů a zdrojů shrnul hlavní teoretická východiska, na jejichž základě jsem se poté 

pustil do vypracování části praktické. Zde mi přišlo vhod, že se v hokejbalovém 

prostředí již delší dobu pohybuji jako aktivní hráč a stačil jsem tak získat určité 

zkušenosti. Velice přínosná byla také možnost konzultovat některé body mé práce 

s vedoucími představiteli ČMSHb, kteří mi pomohli pochopit skutečnou situaci a 

pozici, ve které se v současnosti hokejbal nachází. 

V úvodu praktické části jsem v krátkosti představil hokejbal jako sport a nastínil 

jeho historii, dále se poté zaměřil na vývoj popularity a současné pozice tohoto sportu 

u nás a ve světě. Následným krokem bylo zmapování činnosti svazu v jednotlivých 

oblastech, sportovní, ekonomické a marketingové, na jehož základě jsem již mohl začít 

uvažovat nad tím, jaké změny by bylo vhodné v budoucnu učinit a jakým způsobem 

vytvořit novou marketingovou koncepci pro následující roky. V první fázi její tvorby 

jsem nejprve analyzoval všechny vnější a vnitřní faktory, které jakýmkoliv způsobem 

pozici hokejbalu v České republice ovlivňují. Pro tento účel jsem využil analýzy 

SWOT. 

Na základě zhodnocení výsledků dříve provedené analýzy jsem mohl následně 

určit hlavní priority přfštího období, jehož vrcholem bude MS mužů 2009 v Plzni. Od 

jeho zvládnutí či nezvládnutí se bude velmi výrazně odvíjet fmanční budoucnost svazu 

a mediální zájem o hokejbal jako sportovní odvětví. Proto by přípravě MS měla být 

věnována zvláštní pozornost a na pomoc by měli být přizváni i profesionálové z oblasti 

marketingu, reklamy a PR odborníci. 

Za tři nejdůležitější body, na které by se svaz měl v přfštích letech primárně 

zaměřit, považuji finanční a organizační zvládnutí (zajištěm) MS, změnu struktury 

financování ČMSHb za účelem snížení rizik souvisejících se závislostí na příjmech od 

ČSTV a celkovou změnu postupu ČMSHb v oblasti marketingu. Svaz by měl začít plně 

respektovat zásady moderního sportovního sdružení, které musí být schopné oslovit 

svojí nabídkou nejširší veřejnost a zaujmout případné marketingové partnery a tím 

získat konkurenční výhodu. K tomuto je třeba udělat několik zásadních kroků a 

přebudovat ČMSHb v moderní, tržně se chovající "neziskovou organizaci", která plně 

využívá všech možností, který jí současný medializovaný svět nabízí. Na druhé straně 
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ovšem svaz musí přijít s nabídkou hodnot, které je schopen reprezentovat, a více se 

zaměřit na laickou veřejnost, která je hlavním nositelem možností v dalším rozvoji 

ČMSHb. 

Při tvorbě nové marketingové koncepce jsem se snažil maximálně dbát na 

možnosti praktického využití mých návrhů a věřím, že výsledky, ke kterým jsem se 

dobral, budou přínosné jak pro budoucnost Českomoravského svazu hokejbalu, tak i 

celého hokejbalového hnutí v České republice. 
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Příloha 1: Seznam partnerů svazu pro sezonu 2007/2008 
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Příloha 2: Marketingový plán svazu navržený agenturou 4EC pro sezonu 2007/2008. 

, , v 

MARKETINGOVY PLAN CMSHb 2007/2008 

1. CELKOVÉ SHRNUTÍ 

ČMSHb je jeden z národních sportovních svazů sdružených v ČSTV. 
Českomoravský svaz hokejbalu sdružuje více než 30.000 hráčů hokejbalu z celé ČR. 
Počtem hráčů se hokejbal stává 12. nejpočetnějším sportem mezi více než 100 druhy 
sportů v ČR. V kategorii kolektivních sportů se hokejbalisté mužské populace řadí na 5. 
místo. ČSMHb je jedním ze zakládajících členů mezinárodní federace hokejbalu. 

Historie hokejbalu sahá do roku 1982, kdy byla v Českých Budějovicích sepsána 
první pravidla a byl uspořádán první turnaj. Loni oslavil hokejbal25 let své existence 
v Čechách. 

Hokejbal je sport, který vychází z ledního hokeje. Podobá se a značně se mu 
přibližuje po stránce formální i obsahové. Přlbuznost k lednímu hokeji dokazuje stejná 
hokejka, rozměry branek a z větší části i pravidla hry. Zásadní je však to, že 
z psychologického hlediska se hráč hokejbalu staví do jedné řady s hráčem ledního 
hokeje a považuje hokejbal za sport, který z řady důvodů přímo z ledního hokeje vznikl. 

Přímou konkurencí hokejbalu jsou především kolektivní sporty: Florbal a 
Pozemní hokej. 

Florbal pro svoji naprostou nenáročnost výstroje a výzbroje, existenci 
jednoduchých a ucelených pravidel a masivní (ne účelné) podpory ze strany učitelů 
tělesné výchovy na všech stupních základních a středních škol. 

Pozemní hokej pro oblíbenost fotbalu v ČR (jsou k dispozici hřiště bez dalších 
nákladů). Hokejbal j také často s pozemním hokejem zaměňován, přestože se od něj 
v mnoha směrech liší (povrch a velikost hřiště, mantinely, branky, počet hráčů, hokejka, 
míček, ravidla, atd.) a přlbuznost není téměř žádná. 

1.1 IDavní cíle (vize) hokejbalu pro další vývoj 

1. Zvýšit povědomí široké veřejnosti o hokejbalu a zvýšit jeho prestiž. 

2. Rozšířit členskou základnu. 

3. Získání generálního sponzora - partnera - pro 
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1.2 Strategie podporující definované cíle 

Základními strategiemi jsou ukotvení pojmu hokejbal v povědomí široké 
veřejnosti a zaměření na potenciální hráče hokejbalu a jejich získání pro tento sport. 

Je třeba komunikovat hokejbal ve více médiích a prostřednictvím více nosičů. 
Strategie musí být přímočará a jednoduchá. Nekomplikovat- veřejnost nemá přesně 
hokejbal zařazen a složitější dělení by mohlo být kontraproduktivní. 

Definovat skupiny potenciálních hráčů a vytvořit takové komunikační nástroje 
(komunikační mix), které dokáží upoutat jejich pozornost, udržet ji a rozvinout do 
takové podoby, která povede k členství v organizované struktuře ČMSHb. 

2. SITUAČNÍ ANAL ÝZA 

Ve spolupráci s ČSMHb bude zpracován detailní rozbor současného postavení 
sportu "hokejbal". Hokejballze pro účely vypracování marketingového plánu a jeho 
naplňování vnímat jako produkt. Bude třeba získat povědomí o postavení tohoto sportu 
mezi ostatními (kdo ho hraje nyní, jak se k němu dostal, jaké dlaší sporty jsou 
konkurencí hokejbalu, co ovlivňuje při rozhodování o druhu provozovaného sportu). 
Vhodné podklady pro tyto analýzy zajistí marketingový výzkum. V návaznosti na 
výzkum zpracujeme SWOT analýzu. 

Marketingový výzkum a SWOT analýza umožní co nejpřesněji popsat pozici 
sportu hokejbal a analyzovat vnější podmínky. Na základě těchto výsledků bude možné 
přesně definovat dílčí cíle a naplánovat konkrétní aktivity. 

2.1 Marketingový výzkum 

2.1.1 Anketa 

První informace jsou celkem potěšující: počtem hráčů je hokejball2. 
nejpočetnějším sportem mezi více než 100 druhy sportů v ČR. V kategorii kolektivních 
sportů se hokejbalisté mužské populace řadí na 5. místo. Tyto informace bude třeba ze 
zdrojů ČSMHb a z ostatních externích zdrojů doplnit a ucelit. Vhodným způsobem pro 
doplnění informací získaných od veřejnosti je anketa, pro stávající i potenciální hráče 
hokejbalu. 

2.1.2 SWOT analýza 

Ve SWOT analýze vyhodnotíme, jaké existují silné a slabé stránky (zejména 
v porovnání s ostatními sporty) a rovněž jaké př11ežitosti se hokejbalu otevírají a které 
vnější faktory mohou hokejbal ohrozit. V procesu SWOT analýzy se zaměříme 
především na: 

pozici hokejbalu v porovnání s ostatními sporty 
image a reputace hokejbalu u veřejnosti 
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2.1.3 Rozdělení do segmentů 

Všichni stávající i potenciální hráči nemají pravděpodobně stejné potřeby, a 
chceme-li u nich uspět, musíme s nimi komunikovat právě tím nejvhodnějším 
způsobem. Na druhé straně nebude zřejmě ve většině případů řešením nabídnout 
každému zákazníkovi specifické, individuální řešení- tento způsob zvyšuje výrazně 
pracnost a náklady a je vhodné jej použít jen ve vybraných případech. Rozumným 
kompromisem bude rozdělení zákazníků dle jejich potřeb a chování do několika 
segmentů z hlediska jejich věku. Hrubým rozdělením, které může být ještě upraveno 
jsou: - děti 

- junioři (juniorky) 

muži (ženy) 

Tímto rozdělením oslovíte nejvhodnějším způsobem cílovou skupinu, ale také si 
upřesníme, který segment je nejdůležitější a kterému bychom měli věnovat obzvláštní 
pozornost. Z hlediska naplnění cíle rozšíření členské základny je to z hlediska 
dlouhodobého vývoje segment dětí. 

3. MARKETINGOVÉ dLE 

Po provedení popsaných analýz pak můžete přistoupit k plánování dílčích cílů
pokud jsou analýzy provedeny pečlivě, mohou být cíle stanoveny náročně, ale reálně, 
s ohledem na aktuální situaci a postavení hokejbalu v ČR. Je důležité, aby stanovené cíl 
byly měřitelné a vyhodnotitelné. 

Pokud vycházíme ze současného stavu poznání situace a postavení hokejbalu 
mezi ostatními sporty, pak můžeme stanovit marketingové cíle, které jsou odpovídající 
současné úrovni poznání. Pro detailní marketingový plán však doporučujeme provést 
patřičné analýzy. 
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3.1 Definované cíle 

Obecné cíle (vize) uvedené v kapitole Shrnutí můžeme kvantifikovat 

následovně: 

1. ,,Zvýšit povědomí o hokejbalu o ... %během jednoho roku a o ... % během 

tří (x) let." 
2. "Rozšířit členskou základnu o ... %během jednoho roku a o ... %během tří 

(x) let." 
Procenta budou doplněna po konzultaci s ČSMHb a po získání informací o 

aktuálním povědomí o hokejbalu (například anketa). 

4. MARKETINGOV Á STRATEGIE 

4.1 Popis "produktu" Hokejbal 

Hokej bal je sport, vycházející z ledního hokeje. Podobá se a značně se mu 
přibližuje po stránce formální i obsahové. Příbuznost k lednímu hokeji dokazuje stejná 
hokejka, rozměry branek a z větší části i pravidla hry. Zásadní je však to, že 
z psychologického hlediska se hráč hokejbalu staví do jedné řady s hráčem ledního 
hokeje a považuje hokejbal za sport, který z řady důvodů přímo z ledního hokeje vznikl. 

4.1.1 Odlišnosti od ledního hokeje 

nehraje se na ledě, ale na pevném povrchu hřiště (asfalt, beton, ... ) 
nepoužívá se bruslí, hráči hokejbalu mají pevnou obuv 
hraje se sice klasickou hokejkou, ale s plastovým míčkem 
ostatní výstroj hráče hokejbalu je jednodušší než v ledním hokeji, protože 
není nutná tak pečlivá ochrana těla. 

Přednosti hokejbalu: 

může ho hrát každý, v neorganizované podobě je hra u nás po generace 
značně rozšířená 
je finančně nenáročný, hokejku vlastní téměř každé dítě 
nevyžaduje krytá sportoviště ani velkých sportovních ploch a tím i 
finančních prostředků na jejich výstavbu 
nevyžaduje velký počet hráčů 

je poměrně bezpečný 
snadno se organizuje 
oslovuje populaci mužů všech věkových kategorií 
má perspektivu široké základny, zejména mezi mládeží 

4.2 Hokejbal do povědomí veřejnosti 
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Ačkoli je hokejbl dle počtu hráčů poměrně rozšířeným sportem, tak veřejnost 

nemá obecné povědomí o tomto sportu. Často je zaměňován s pozemním hokejem 

anebo ohrožován přímým konkurentem- florbalem. Florbal má velkou výhodu, že je 

podporován ze strany učitelů n všech stupních vzdělání a současně je dobře 
komunikován v médiích. 

Pro dosažení cíle - zvýšit povědomí široké veřejnosti o hokej balu a zvýšit jeho 

prestiž- je třeba komunikovat s veřejností velmi přímočaře. Tj. vytvořit identifikační 

znak hokejbalu, prezentovat jednoduché motto, které bude vystihovat podstatu 

hokejbalu a vytvořit jednoduchý text, případně obrázky, které budou jasně a 

srozumitelně objasňovat rozdíly mezi hokejbalem a ostatními sporty. 

4.2.1 Identifikační znak 

Postava hokejbalisty, který je oblečen v hokejbalové výstroji s hokejkou a 
míčkem. 

Je třeba, aby sportovec se co nejvíce blížil reálu. Tj. pokud by se jednalo o 

kreslenou variantu, tak by měla odpovídat realitě (postava hráče by měla být co nejvíce 
reálná). 

Nedoporučujme použít tzv. maskota, použití jakéhokoli zvířete, či podobně, 

maskot by mohl odvádět pozornost od hlavního a podstatného sdělení - hokejbal je 

reálny sport, který je porvozován "reálnými" lidmi. 

Slabou stránkou použití hokejbalisty -muže- j sdělení, že se jedná o primárně 
maskulinní sport. Což je v zásadě pravda, hokejbal je provozován převážně muži. 

Ovšem ženy jsou také v tomto sportu zastoupeny. Tato slabá stránka vede k možnosti 

použití asexuálního reprezentanta tohoto sportu - například výše zmiňované zvíře. Ale 

máme za to, že výše uvedený argument, že použití zvířete jako maskota by odvádělo 

pozornost od tohoto podstatného má vyšší váhu a použití hokejbalisty - muže -
považujeme za rozumný kompromis. 

Tento identifikační znak bude používán v maximální možné míře při vizuální 
komunikaci s veřejností. 

4.2.2 Motto 

Identifikační znak - reálná postava hokejbalisty, by měla být doplněna o motto 

(heslo), které bude jasně vyjadřovat podstatu sportu. 

Jako velmi účinné vnímáme: 

"Hokej na sucho" nebo "Hokej na suchu" 

4.2.3 Komparační obrázek. Co je hokej bal? 
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Na tuto otázku lze odpovědět výše uvedeným mottem a obrázkem hokejbalisty 
s jeho výzbrojí. Dalším prvkem, který pomůže odpovědět bude ,,komparační obrázek". 
Hokejbal se od hokeje liší především tím, že hráč nemá brusle a nehraje s pukem. Toto 
jednoduché sdělení lze jednodušše obrazově sdělit. 

Představme si obrázek, kde jsou dvě postavy. Vlevo postava hokejisty v plné 
výzbroji a s bruslemi, vpravo naše známá postava hokejbalisty, tak jak jsme ho popsali 
výše. Obě postavy se od sebe vzájemně nijak neliší. Vše je stejné - dresy, přilba, . .. Jen 
s dvěma výjimkami -brusle vs. sportovní obuv a touš vs. míček. 

Tyto dvě výjimky jsou graficky zvýrazněny a navíc na levé postavě hokejisty 
jsou brusle a touš přeškrtnuty červenými čarami. Mezi levou postavou hokejisty a 
pravou postavou hokejbalisty je zleva doprava veliká červená šipka. Nad postavou 
hokejisty velkými písmeny napsáno HOKEJ, nad postavou hokejbalisty pak 
HOKEJBAL. 

Obrázek může být dole doplněn mottem: " Hokej bal - hokej na sucho!" 

4.2.4 Propagační materiál 

Všechny výše popsané prvky bude velmi vhodné použít v propagačním 
materiále - letáku (rozsah maximálně čtyři stránky A4), který bude vysvětlovat, co je 
hokejbal. 

Leták bude obsahovat podrobnější informace o hokejbalu -hlavní odlišnosti od 
hokeje a přednosti hokejbalu- viz. kapitola popis produktu hokejbal. Dále zde budou 
další informace o herních plochách, pravidlech, ... , kontaktech a samozřejmě odkaz na 
webové stránky www.hokejbal.cz, kde budou k nalezení další podrobné informace o 
sportu. 

V letáku lze vhodně komunikovat informaci, která svědčí o historii hokejbalu -
25 let od prvního organizovaného zápasu. 

4.2.5 Komunikace s médii 

V maximální možné nn1e používat stávající komunikační média. Dále rozvíjet 
projekt internetové televize na webových stránkách (aktuální zápasy, archiv zápasů). 
Proniknout i do dalších médií formou inzerce, případně formou barteru, či různých 
soutěží. 

Média budou detailně vybrána po konzultaci s ČMSHb. 

V maximální možné míře využívat identifikační znak, motto, komparační 
obrázek a propagační leták (leták především na ebeny akcích a pro direct marketing). 

Po konzultaci s ČMSHB bude vytvořen podrobný materiál mediální a ebeny 
komunikační plán. 

Spolupráce s deníkem Sport 
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S deníkem Sport jako specializovaným periodikem zaměřeným na sport je třeba 
navázat užší spolupráci - získat prostor ve výsledkovém servisu, pořádat soutěže anebo 
společné ebeny akce. 

4.3 Získání nových hráčů 

4.3.1 Děti 

V segmentu ,,Děti" je veliký potenciál pro rozrůstání členské hráčské základny. 
Hokejbalem není tento segment zatím ph1iš oslovován. V marketingovém výzkumu by 
bylo užitečné zjistit více podrobností- jaké mají děti povědomí o hokejbalu, zda a kde 
se s ním setkaly, kolik procent hráčů hokeje hraje zároveň hokejbal a zda je to i naopak 
-tj. zda a kolik procent jsou hráči hokejbalu v segmentu děti, kteří hrají jen hokejbal a 
nehrají hokej. Také by bylo zajímavé zjistit kolik procent dětí přišlo do styku 
s florbalem či pozemním fotbalem. 

V tomto segmentu se děti velmi často setkávají s konkurenčním sportem
florbalem na ZŠ. Tento trend je třeba minimálně zastavit, případně oslabit a především 
zesílit pozici hokejbalu. 

Cíl: Přitáhnout nové hráče, udržet stávající a nastartovat jejich celoživotní 
spojení s hokejbalem. Ve spolupráci s ČMSHb bude tento cíl kvantifikován. 

Místa na které se zaměříme: 

základní školy 
zájmová sdružení (přes DDM) 
ve městech (ebeny akce na asfaltových plochách u supermarketu) 
hokejové přípravky 

Náklady na provozování sportu: 

snaha o snížení nákladů - podpora vznikajících hřišť ze strany ČMSHb 
nižší ceny dresů a ostatního vybavení přes ČMSHb (dohoda s výrobci 
eshop) 
na nezávodní úrovni nelpět na plném vybavení a výstroji 

Komunikační mix: 

Na základních školách se zaměříme na učitelé- rozeslání propagačního letáku a 
uspořádání "školení" o hokejbale na úrovni krajů. v letáku musí být informace jek 
mohou být sníženy náklady na provozování hokej balu. Před rozesláním propagačních 
letáků a další komunikace je třeba s vybranými učiteli promluvit a zjistit jaké vidí 
překážky v hraní hokejbalu na jejich škole/školách. V závislosti na výsledcích pohovoru 
měnit i způsob komunikace. Na učitele je třeba působit dlouhodobě - ,jejich rukama 
projde celá populace". 
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Stejným způsobem jako učitelé je možné oslovit DDM v jednotlivých městech. 
Vybrané DDM se doporučuje i osobně navštívit, tak mohla být nastartována hlubší 
spolupráce. 

Ve vytipovaných městech je třeba oslovit supermarkety pro spolupráci na Road 
show hokejbal 2007. Vhodnější by bylo získat partnera z řad řetězců supermarketů, 
který by spojil jméno s touto Road show a nabídl svá asfaltová parkoviště 
v jednotlivých městech pro uspořádání Road show. Ze strany ČMSHb by Road show 
byla zajištěna mobilním hřištěm, rozhodčími a soutěžními mužstvy pro ukázku 
vzorového utkání na soutěžní úrovni. Po ukázkovém zápase bude probíhat turnaj 
příchozích, kteří si sestaví mužstva. Akce bude třeba vždy dobře komunikovat na místní 
úrovni I v rámci regionu - plakáty, místní tisk, regionální deníky, regionální rozhlas. 

U hokejových přípravek je třeba postupovat specifickým způsobem. 
Předpokládá se, že hokejbal jako sport znají a aktivně ho provozují v létě. Je třeba 
definovat stimuly, které sport pomohou rozvinout. U hokejových mužstev by mělo být 
vždy hokejbalové mužstvo, které může být "záchytným" mužstvem pro potenciální 
hráče, který se se sportem seznámil a zaujal ho natolik, že ho chce hrát organizovaně. 

Celostátně je třeba sport komunikovat v médiích- například PR články -jako 
vhodné médium může posloužit časopis ABC a podobně. 

Podmínkou pro úspěch komunikačního mixu v segmentu děti je blízká existence 
hokejbalového družstva anebo podmínky pro vytvoření družstva blízko bydliště 
potencionálního hráče. Bude třeba vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam těchto 
klubů a veřejně ho zpřístupnit (webové stránky, propagační leták). 

Výše předkládáme možnou marketingovou strategii pro segment děti. 
Předpokládáme detailní rozpracování po konzultaci se zástupci ČMSHb. 

4.3.2 Junioři 

Tento segment bude po konzultaci s ČMSHb detailně rozpracován podobně jako 
segment ,,Děti". Také je možné ve spolupráci s ČMSHb změnit navrženou segmentaci. 

4.3. 3 Muži (ženy) 

Tento segment bude po konzultaci s ČMSHb detailně rozpracován podobně jako 
segment "Děti". Také je možné ve spolupráci s ČMSHb změnit navrženou segmentaci. 
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5. AKČNÍ PROGRAMY 

Poté, co se zástupci ČMSHb definujeme celkovou marketingovou strategii (za 
všechny segmenty, které budou definovány), tak ji rozpracujeme do konkrétních aktivit 
a úkolů. Většina aktivit se bude vztahovat ke komunikaci se zákazníky. Pro jednotlivé 
aktivity bude důležité co nejpřesněji popsat: 

co má být provedeno 
co je cílem aktivity (opět co nejkonkrétněji, aby mohlo být po ukončení 
provedeno vyhodnocení splnění cíle) 
kdo je za danou aktivitu zodpovědný 
stanovit časový plán- kdy daná aktivita začíná a kdy končí 
určit očekávané marketingové náklady 

6.ROZPOČET 

V okamžiku, kdy bude zřejmé, které akční programy budou naplněny, případně 
které akční programy jsou pro ČMSHb zajímavé, tak budou stanoveny očekávané 
marketingové náklady, případně i marketingové tržby (důležité je získat silného 
partnera pro sponzoring hokejbalu). 

7. SYSTÉM MĚŘENÍ A KONTROLY 

Po domluvě s ČMSHB budou stanoveny způsob a intervaly vyhodnocení 
výsledků plnění cílů marketingového plánu. Hodnocení by mělo probíhat minimálně 
kvartálně, doporučujeme jej však provádět lx za měsíc. Bude-li marketingový plán 
vyhodnocován v měsíčních intervalech, je třeba rozpracovat roční marketingové cíle so 
konkrétních cílů měsíčních. 

Zároveň bude stanoven interval vyhodnocení účinnosti marketingové strategie 
(průzkum před a po naplnění strategie). 
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Příloha 3: Ceník reklamy na www.hokejbal.cz. 

črY1SHb " cenik reklamy 

CENÍK REKLAMY na www.hokejbal.cz 

proměnlivý banner 

! týden 

lměsíc 

3mesíce 
6 měsícťl 
l 1·ol!< 

pevný banner* 

lměsfc 

3měsíce 

6měsíc6 

1 rok 
· ::-: ~li ml o;.JL 3 z ,, l r11·w .tJ: SOdO :<:: 
Cen~ r~:,~= .• nv Í>'"l i)PH 1'.1% 

břez~ - ěte 
zaří ·lis o 

1.500 Kč 
5.000 KC 

l~ . SIX• Kč 

25. Kč 

"10.0 X.é 

a ,l) r) IJ K~ 

Smlouvy o reklamě obmr~'lá společnost Sport-Marketing, s.r .o., kontakt · sel-Jeta: iát ČlltlSHb 
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platný od 7.9.2.002 

4.000 Kč 

11.000 Kč 
~ .00 KC 

a. o Kč 
22. Kč 

3 7 . 500Kč 



Přt1oha 4: Oficiální logo a propagační předměty k MS 2009 v Plzni. 

LOGO 

1ST OVSTVI SV TA 
VHOKEJB U 
Pt.Z lJ.-10.(,.2 009 

REKLAMNÍ POUT AČ PRO MS 

TRIČKO PRO ORGANIZÁTORY 
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