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ABSTRAKT 

 

Název:  Strategický management v Českém svazu full-contactu a ostatních bojových 

umění z.s. 

 

Cíle:   Cílem této diplomové práce je ve vybrané organizaci zhodnotit využití 

strategických aktivit a analyzovat prostředí této organizace za účelem navržení strategického 

plánu a navržení doporučení a připomínek k implementaci tohoto plánu a strategického 

managementu. 

 

Metody:   Pro konkrétní případovou studii jsou využity kvalitativní i kvantitativní metody 

výzkumu, a to konkrétně pozorování, dotazování, interview, analýza dokumentů, SWOT 

analýza a další dílčí analýzy. 

      

Výsledky:  V práci je v rámci strategické situační analýzy analyzováno vnitřní a vnější 

prostředí Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění z.s a je navržen konkrétní 

strategický plán na období 2017 - 2020.  

 

Klíčová slova:  strategický plán, strategie, kickbox, SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title:   Strategic management in Czech full-contact union  

 

Objectives:  The aim of this thesis is to assess the use of strategic activities and to analyze 

the environment of the selected organization in order to design specific strategic plan and 

propose recomendations for implementation of this plan as well as implementation of strategic 

management. 

 

Methods:  The methods used in this thesis are methods of both qualitative and quantitative 

research and specifically the methods used are: Observation, Survey, document analysis, 

SWOT analysis and other partial analysis.   

 

Results: The outcome of this thesis is strategic situational analysis of Czech full-contact 

union and proposed is specific strategic plan for the period 2017 – 2020. 

 

Keywords:  strategic plan, strategy, kickboxing, SWOT analysis 
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1 ÚVOD 

 

Využití strategických aktivit, tedy i strategického managementu ve sportovních 

organizacích je podle autorů zabývajících se sportovním managementem je vhodné a 

doporučované, avšak využívané pouze sporadicky. V českém sportovním prostředí je 

strategický management v paralele s nesportovním prostředím, využíván především 

v organizacích na bázi obchodní společnosti. Využití strategického managementu v malé 

neziskové organizaci zabývající sportem, a to poměrně malým, je výzvou se kterou se také pojí 

otázka aplikovatelnosti, tedy vůbec možnosti aplikovat tento koncept na takovýto typ 

organizace a přínosnosti tohoto kroku. Téma této diplomové práce je strategický management 

v Českém svazu full-contactu a ostatních bojových umění z.s. (dále také ČSFu a Český svaz 

full-contactu), což je zavedená organizace, založená začátkem 90. let a pojí se rozvojem 

bojových umění a sportů v České republice. V současné době se zabývá především 

kickboxingem, což je v rámci bojových sportů v ČR poměrně oblíbený sport. Řízení tohoto 

svazu je předmětem této práce, která se zaměří na shrnutí poznatků o strategickém 

managementu v souvislosti se sportovním prostředím a neziskovým sektorem. Tato diplomová 

práce se dále zaměří na využití strategického managementu ve vybrané organizaci - ČSFu a to 

prostřednictvím strategické situační analýzy této organizace, formulací strategického plánu a 

navržení doporučení pro využití a zlepšení strategického řízení v této organizaci. 

K výběru tohoto tématu diplomové práce mě vedl zájem o management, sportovní 

prostředí, a především blízkost ke zkoumané organizaci. Jako člen Českého svazu full-contactu 

a aktivní sportovec se zajímám o stav a prosperitu této organizace jako i celého sportovního 

odvětví v čemž tkví motivace hlouběji tuto organizaci poznat. Poznání je jeden z faktorů pro 

výběr tohoto tématu práce, dalším je snaha nabídnout této organizaci přínosné poznatky, 

doporučení a dokumenty vedoucí k lepšímu fungování a prosperitě. 
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2 CÍLE A ÚKOLY 

Tato diplomová práce si pokládá za cíl především zhodnotit využití strategického 

managementu v Českém svazu full-contactu a vytvořit strategický plán na základě vypracované 

strategické analýzy této organizace. V neposlední řadě je cílem navrhnout opatření pro 

implementaci a kontrolu tohoto plánu a doporučení pro management svazu k využití 

strategického přístupu k řízení svazu, které by v důsledku měly vést k naplnění organizačních 

cílů Českého svazu full-contactu. 

Ke zhotovení této diplomové práce je zapotřebí zpracovat následující úkoly:  

1) Rešerší dostupných zdrojů o problematice strategického managementu, marketingu, 

neziskových organizací, vybraného sportovního odvětví a dalších témat, uvést 

teoretická východiska pro tuto diplomovou práci.  

2) Připravit a provést interview a dotazování jako metody vypracování situační analýzy 

3) Vypracovat strategickou situační analýzu svazu na základě primárních i sekundárních 

zdrojů dat.  

4) Vypracovat SWOT analýzu. 

5) Zpracovat přehledný a konkrétní strategický plán vycházející ze strategické situační 

analýzy 

6) Navrhnout doporučení pro implementaci a realizaci tohoto plánu spolu s doporučeními 

pro kontrolu. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Strategický management 

Stěžejním pojmem této diplomové práce je strategický management. Tento poměrně 

široký pojem, zahrnující dílčí strategické aktivity a využívající různé postupy, metody a 

techniky, se uplatňuje při řízení především velkých ziskově orientovaných organizací. V této 

části bude tento koncept definován, respektive určen rámec, ze kterého bude tato diplomová 

práce vycházet při aplikaci strategického řízení na neziskovou organizaci v oblasti sportu, 

konkrétně národního sportovního svazu. V této diplomové práci je pro strategický management 

také využíván termín strategické řízení, jelikož se jedná o konceptuálně totožné pojmy, kdy 

strategický management je termín přejatý a využívaný zejména v zahraniční literatuře. 

Důležité je pro definici strategického managementu určit pilíř tohoto pojmu, kterým je 

strategie. Strategie je pojem, který byl nejdříve využíván převážně ve vojenství a od 60. let 

minulého století byl použit i v teorii managementu, nejdříve v podnikatelském prostředí a dále 

se rozšířil do jiných oblastí jako jsou neziskové a sportovní organizace. Strategii lze jednoduše 

označit za dlouhodobý plán činností, které vedou k dosažení určitého cíle organizace, avšak 

literatura managementu v důsledku vývoje a popularity tohoto termínu nabízí obsáhlejší 

definice. Co je strategie a co v moderním pojetí tohoto pojmu obsahuje, nabízí autorka 

Dedouchová (2001, str. 1), jejíž definice chápe strategii jako: „…připravenost podniku na 

budoucnost. Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých 

strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů, tak 

aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností a 

současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku.“ Strategii Mallya 

(2007) považuje za trajektorii, nebo dráhu směřující s předem stanoveným cílům. Označit se dá 

i jako vrcholné kritérium pro posouzení toho co se má stát (Opletal, 2008), nebo jako určitý 

soubor pravidel pro rozhodování za neurčitých podmínek (Fotr a kol., 2012). Strategie je tedy 

proces, který je zaměřený na budoucnost. Jsou v ní obsaženy a formulovány dlouhodobé cíle 

organizace a opírá se o její vize a mise. Udává směr, jakým se budou ubírat činnosti a aktivity 

organizace a jak budou využívány zdroje. V moderním pojetí je strategie procesem, který 

reaguje na změny v okolí a neustále se přizpůsobuje (Kopfová, 2011). Definici, která uvádí 

několik dimenzí nabízí Mintzberg (2005). Strategii vymezil v pěti definicích tzv. 5P:  

• Plan (plán) – vědomě zamýšlený postup, určitý návod nebo směrnice k vypořádání se 

s nastálou situací.   
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• Ploy (Manévr) –strategie jako konkrétní úkony, které jsou zaměřené na zlepšení 

konkurenční pozice. 

• Pattern (Vzorec, model) – Vzorec v chování organizace při vzniklých situacích, kterým 

je strategie utvářena. 

• Position (Pozice) – Určení pozice organizace v jejím prostředí, také ve smyslu určení 

její domény. 

• Perspective (Hledisko) – Strategie vyjadřuje to jak strategii vytvářející pracovníci 

posuzují a jak reagují na vnitřní a vnější okolí, strategii lze označit za jakousi osobnost 

organizace. 

Ve sportovní literatuře, konkrétně v publikaci od Hoye R., Smith A.C.T., Nicholson M., 

Stewart B. (2015) lze najít vymezení strategie jako procesu, který určuje směr a rozsah aktivit 

sportovní organizace s ohledem na její schopnosti a prostředí ve kterém působí. Ve stejné 

publikaci lze najít důležité tvrzení, že strategie se dotýká celé organizace a jejích činností a 

stejně tak celého prostředí organizace.   

Definice strategického managementu jsou různé a různě obsáhlé, avšak obsahují základní 

principy, kterými jsou strategie, cíle, analýza, implementace, kontrola, a další. Definice, kterou 

nabízí Šulák a Vacík (2005, str. 14), označuje strategický management jako umění a vědu,“jak 

formulovat, implementovat a hodnotit ve všech funkčních částech podnikatelského subjektu 

taková rozhodnutí, která zaručí dosáhnout stanovených cílů.“ Dalším, více obsáhlejším 

pohledem je, že strategický management je proces, konkrétně „…dynamický proces tvorby a 

implementace rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy. Tento proces 

zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími 

dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž firma 

existuje, a to prostřednictvím vymezení vize, mise, firemních cílů, růstových strategií a portfolia 

pro celou firmu.“ (Jakubíková, 2013, str. 16) Strategický management se zaměřuje na integraci 

manažerských, marketingových, finančních/účetních, výrobních/činnostních, výzkumných, 

vývojových a informačních systémů vedoucí k úspěšnému fungování organizace (David, 

2011). Na základě těchto definic lze strategický management označit jako cílevědomý přístup 

k řízení všech částí organizace vedoucí k prosperitě organizace. A to na základě systematických 

a dynamických aktivit zahrnující určování vizí, poslání, cílů a strategií, jejich implementaci, 

kontrolu a hodnocení. 

Z vymezení, že strategický management či řízení je proces, vychází rozdělení na jednotlivé 

fáze, či etapy, které jsou naznačeny ve výše uvedených definicích a prostřednictvím kterých se 
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strategické řízení realizuje. Zjednodušená definice strategického managementu, která vymezuje 

jednotlivé fáze udává, že strategický management je proces skládající se z plánování, 

implementace a hodnocení strategií. Části či etapy se dále dělí na jednotlivé kroky. Nutné je 

podotknout, že ačkoli mají tyto etapy jistou posloupnost tak strategické řízení je dynamický, 

kontinuální proces a kroky tohoto procesu probíhají současně (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

Úvodní etapou u vybraných autorů je stanovení nebo ujasnění poslání či misí, vizí a cílů 

organizace tedy toho, čeho chce organizace dosáhnout a kam směřuje spolu s tím jaký je důvod 

její existence (Mallya, 2007). Jako další krok bývá uváděna strategická analýza okolí 

organizace, jinak také analýza prostředí a situační analýza, na jejíž výsledky navazuje 

formulace a výběr strategie či strategií. Další logickým krokem je implementace těchto 

strategií. Následuje nezbytné hodnocení výsledků a kontrola (Alkhafaji, 2003). 

Jednotlivé kroky podrobněji nabízí ve své publikaci Jakubíková (2013): 

1) Definování současného poslání, cílů a zdrojů; 

2) Analýza prostředí 

3) Identifikace příležitostí a hrozeb 

4) Analýza zdrojů a kapacit organizace 

5) Identifikace silných a slabých stránek 

6) Formulování strategií 

7) Realizace strategií 

8) Hodnocení výsledků 

Autoři zabývající se strategickým managementem vytvářejí modely a schémata tohoto 

procesu, které vychází z těchto kroků a znázorňují posloupnosti a jednotlivé vztahy mezi těmito 

kroky. 
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Obrázek 1- Proces strategického řízení 

 

Zdroj: Mallya (2007, s. 28) 

Obrázek 1 z publikace od Mallya (2007) podrobněji znázorňuje proces řízení. Na tomto 

schématu lze vidět jednotlivé etapy strategického řízení popsané výše a také jednotlivé kroky 

těchto etap. Z obrázku také vyplývá provázanost jednotlivých etap znázorněná liniemi zpětné 

vazby a tedy ukazuje, že jednotlivé etapy a kroky jsou navzájem ovlivňovány, čož značí výše 

nastíněnou trvalost a dynamiku tohoto procesu. Autor ve schématu také nabízí 4 stupně 

hierarchického rozdělení strategií.  

Jak je vidět i z uvedených definic, strategický management vznikl a je nejvíce využíván 

v podnikatelském prostředí zejména v ziskově orientovaných organizacích. Strategické řízení 

je však využíváno i v neziskových organizací které usilují o svoji dlouhodobou udržitelnost. 

Principy strategického managementu vyjadřují aktivní přístup organizace k tvarování své 

budoucnosti oproti pouhému reagování na okolnosti. (Hoye, Smith, Nicholson, Stewart, 2015) 

V českém sportovním prostředí je velké množství neziskových organizací, avšak využívají 

strategické přístupy velmi sporadicky přičemž důvody jsou například organizační principy či 

využívání dobrovolné práce (Čáslavová, 2009).  



16 

 

Jednou z definic strategického managementu, která vystihuje přístup této práce k tomuto 

termínu je například tato definice: „Strategický management je proces plánování, 

implementace, kontroly a hodnocení více různých strategií, jejichž cílem je naplňování vize 

sportovní organizace.“ (Trenberth, L., Hassan, D., 2012, str.122). Tato diplomová práce bere 

management jako dlouhodobý přístup k řízení organizace vedoucí k naplnění formulovaných 

vizí a cílů, a který je založen na systematickém a komplexním procesu, který v sobě zahrnuje 

plánování, analýzu stavu, formulování cílů a strategií, které jsou dále implementovány, 

kontrolovány a hodnoceny. 

 

3.2 Strategické plánování 

Hlavní součástí procesu strategického managementu a podle některých autorů termínem 

prakticky totožným (David, 2011), je strategické plánování. V této práci je strategické 

plánování chápáno jako systematický a neustálý proces, který nachází a popisuje kroky a 

postupy, které vedou k přípravě a implementaci strategií. Strategické plánování v sobě zahrnuje 

strategické aktivity jako rozpracování vize organizace, mise (poslání), strategickou analýzu a 

tvorbu strategického plánu jako výstupu a styčného dokumentu v tomto procesu. Strategického 

plánování vychází z kroků v procesu strategického managementu. Čáslavová (2009) uvádí 

etapy strategického plánování podle Vodáčka L. a Vodáčkové O.:  

• Stanovení poslání, resp. Mise firmy 

• Rozbor výchozího stavu, silných a slabých stránek podnikatelské činnosti 

• Rozbo zdrojových možností rozvoje a vtvoření specifických podnikatelských předností 

• Stanovení soustavy cílů podnikatelské strategie 

• Formulace scénářů a výběr vhodné podnikatelské strategie 

• Prověření vhodnosti zvolené strategie 

• Realizace strategie 

 

Čáslavová (2009) ve své publikaci uvádí nástin toho, co strategické plánování a potažmo 

strategický management umožňuje tělovýchovným a sportovním organizacím: 

• Promyslet jakým způsobem sportovní organizaci založit – tedy jakou bude mít 

organizace právní formu, což se promítá do finanční i daňové sféry, ale také do dalších 

oblastí fungování organizace 
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• Definovat nejdůležitější cílové skupiny – skupiny, které pomáhají sportovní 

organizaci uskutečňovat vytyčené cíle 

• Určit krátkodobé, střednědobé a dlouhoobé cíle  

• Způsob jakým se budou tyto cíle plnit – volba vhodných nástrojů a organizační 

záměrů jako např.: finanční, cenové a komunikační.  

 

3.3 Poslání - mise 

Výchozím bodem a významným prvkem ve strategických přístupech k organizaci, je 

stanovení poslání. Poslání, jehož synonymem v tomto kontextu je i často užívaný termín mise, 

určuje smysl, účel organizace, tedy hlavní důvod existence organizace (Jakubíková, 2013). 

V poslání se odráží hodnoty organizace a určuje směr, kterým se ubírá (Keřkovský, Vykypěl, 

2006). Také určuje vztah k ostatním subjektům trhu a odlišuje organizaci od jiných podobně 

zaměřených institucí (Vostrovský, Štůsek, 2008). 

Při tvorbě poslání se vychází ze silných a slabých stránek organizace, jako i příležitostí a 

hrozeb (Vostrovský, Štůsek, 2008) a je třeba vzít v úvahu také historii organizace, preference 

managementu a zdroje. Dále je důležité definovat zákaznické skupiny a jejich potřeby, trhy a 

produkty (Jakubíková, 2013).  

Kvalitně definované poslání tedy určuje, čeho chce organizace dosáhnout a mělo by 

vzbudit u řídících i řadových pracovníků pocit sounáležitosti s organizací (Vostrovský, Štůsek, 

2008). Formulace a definice poslání i vize je úkolem vrcholného managementu (Jakubíková, 

2013) a koresponduje s vizí (Keřkovský, Vykypěl, 2006). Mělo by být realistické, výstižné, 

srozumitelné, flexibilní, motivační a jednoznačné. Z pohledu neziskových organizací je poslání 

faktor, který předurčuje právní formu organizace, reaguje na společenskou potřebu, kterou 

organizace naplňuje a vycházejí z něj hodnoty, které organizace vyznává. Poslání také 

informuje veřejnost a podporovatele organizace o jejím přínosu, vymezuje prostor pro 

produkty, motivuje zaměstnance, dobrovolníky i podporovatele a určuje tvář a image 

organizace (Šedivý, Medlíková, 2011). 

 

3.4 Vize  

Vedle poslání je v úvodní etapě procesu strategického managementu žádoucí stanovit 

Vizi. Vize vyjadřuje plány organizace, čím chce organizace být, její budoucí stav a také udává 
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její směr. Jedná se o vyjádření jejích snů a nadějí a udává čeho chce organizace dosáhnout a to 

obvykle v období pěti let (Nová, 2016). Pro neziskové organizace nabízí definici vize 

Vostrovský a Stůšek (2008, str. 44): „Vizi organizace lze definovat jako mentální model 

budoucího stavu organizace, který je natolik motivující a srozumitelný pro všechny členy 

organizace, aby udal dlouhodobý směr pro budoucí plánování, stanovení cílů a jedinečnost 

dotyčné neziskové organizace. Důležitým atributem vize je to, aby provokovala zaměstnance 

k aktivní účasti a nikoliv pouze k pasivnímu sledování.“ Správně stanovená vize je jasně 

formulovaná, realistická a dobře komunikovatelná načež by měla být komunikovaná všem 

v rámci dané organizace, ale také všem organizaci zainteresovaným osobám.  

Vlastnosti, které Vize zahrnuje u sportovní organizace udává Nová a kol. (2016, str. 78): 

• Popisuje, jak bude sportovní organizace vypadat v určitém čase v budoucnosti. 

• Je emocionální. 

• Je silně popisná. 

• Je základem pro podnikání sportovní organizace – jedná se o nástroj k měření 

úspěchu a kritéria rozhodování. 

• Je specifická a realistická. 

• Je založena na popisu výsledků, nikoliv činností. 

• Je v souladu s hodnotami a filozofií dané sportovní organizace. 

 

3.5 Cíle 

Konkrétním a pro strategický management nezbytným vyjádřením budoucích výsledků a 

stavů organizace jsou cíle. Stanovení cílů je složka cyklu strategického řízení, více konkrétně 

strategického plánování, a jako taková také vychází ze zpětné vazby tohoto procesu a navazuje 

na analýzu stavu a prostředí. Tyto cíle vyjadřují, čeho chce organizace dosáhnout, a to 

v dlouhém i krátkém období (Vostrovský, Štůsek, 2008). Z těchto cílů vychází zpracování 

strategií, které jsou jejich podstatou a hlavní součástí (Keřkovský, Vykypěl, 2006). Cíle se 

určují v organizaci ve všech, pro prosperitu organizace, klíčových oblastech a na všech 

úrovních řízení (Tichá, Hron, 2009). Ve strategickém procesu se nejdříve formují strategické 

organizační cíle, které vyplývají přímo z poslání či vize a mají dlouhodobý charakter. Fotr a 

kol. (2012) strategické cíle označují jako plánovaný konečný stav, ke kterému směřuje 

zpracovaná vize. Strategické cíle autor Steiss (2003) určuje jako jednu ze tří úrovní cílů spolu 

s cíli manažerskými a operačními, které konkretizují strategické cíle v aktivitách a úkolech a 
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určují jak a kde využít zdroje a kompetence organizace. Cíle jsou tedy provázané a mají určitou 

strukturu a hierarchii. Často je nutné pro splnění cílů vyšší úrovně splnit cíle nižší. Společně 

s cíli jsou stanovovány i strategie, kterými bude těchto cílů dosaženo. Stanovení cílů předchází 

analýza zdrojů a prostředí organizace. Mohou se dělit podle různých kritérií, níže jsou uvedena 

k této práci relevantní kritéria rozdělení cílů.  

Z Časového hlediska lze cíle dělit na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé: 

Dlouhodobé cíle – z tohoto hlediska lze dlouhodobé cíle označiti jako Globální cíle nebo 

strategické cíle. Jsou většinou stanoveny na 3 až 5 let. Tyto cíle mají návaznost na poslání a 

vizi organizace a jsou stanoveny v širším kontextu, týkají se organizace jako celku a následující 

cíle jsou od nich odvozeny (Alkhafaji, 2003).  

Střednědobé cíle – jsou více konkrétní cíle a jsou stanovovány na období 1 – 3 roky.  

Krátkodobé cíle – tyto cíle které jsou zpravidla určeny v rámci měsíců až roku, jsou zase více 

konkrétní a bývají přiřazeny ke skupinám či jednotlivcům. Tyto cíle můžou být označeny jako 

cíle operativní a ideálně by měly být určovány ve všech úrovních a funkčních částech 

organizace (Šulák, Vacík, 2005). 

Dalším kritériem je hierarchie cílů. Některé cíle jsou nadřazené jiným, a to z pohledu 

obsahového (obecné a specifické cíle), a organizační úrovně, resp. řídící úrovně a 

funkcionálních oblastí, které se cíl týká či ze které vychází. Hierarchii lze v tomto kontextu 

označit také jako prioritu, kdy některé cíle mají vyšší prioritu, jsou pro organizaci důležitější a 

cíle s nižší prioritou jsou podpůrné, dílčí a bývají od těchto cílů odvozené. Hierarchicky vyšší 

cíle tedy spadají a rozdělují se na nižší, konkrétnější cíle. Hierarchie umožňuje organizacím na 

každém stupni určit člověka odpovědného za splnění cíle (Pitt, Koufopoulos, 2012). Ke 

stanoveným cílům se přiřazují konkrétní strategie, které kopírují toto hierarchické uspořádání.  
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Obrázek 2- Hierarchické uspořádání cílů 

 

Zdroj: Štůsek, Vostrovský (2008, s. 51) 

Schéma na obrázku 2 od Štůska a Vostrovského (2008) zobrazuje soustavu cílů podle 

stupňů řízení a lze v něm vidět vztah a postavení poslání a identity organizace s ostatními cíli. 

Poslání a identita jsou vrcholem a zastřešujícím rámcem ve strategickém plánování. Určují také 

dva druhy stanovování struktury cílů a to progresivní (shora dolů), kdy organizace odvíjí své 

činnosti od celkových cílů, které jsou rozepisovány na nižší cíle a retrográdní (zdola nahoru), 

kdy vyšší cíle vznikají sumarizací všech cílů nižších článků (Štůsek, Vostrovksý, 2008). 

Identita v tomto schématu odkazuje na zastřešující pojem pro organizační design, vnitřní 

kulturu, chování organizace, komunikaci uvnitř organizace a produkt organizace (Truneček, 

2003). 

Cíle lze dělit i podle jejich obsahu, resp. obasti zaměření, nebo z hlediska uspokojení 

zainteresovaných skupin. Fotr a kol. (2012) nabízí rozdělení cílů do takovýchto skupin: 

• Cíle marketingové  

• Cíle ekonomické  

• Cíle rozvojové   

• Cíle personální  

• Cíle majetkové 

• Cíle ostatní 

Toto rozdělení lze částečně aplikovat v neziskových organizacích potažmo sportovních 

svazech, avšak toto rozdělení nenabízí určitá specifika těchto organizací. V dimenzi 
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neziskových organizací by se měly strategické cíle podle Štůska a Vostrovského (2008) týkat 

počtu klientů, respektive členů a jejím globálním cílem by mělo být „…najít a rozvinout těžko 

napodobitelné schopnosti, které ji v očích klientů jednoznačně odlišují od jí podobných 

organizací a alternativ…“ (Štůsek, Vostrovský, 2008, str. 49). Nezisková organizace by tedy 

měla dosáhnout jisté výjimečnosti.  

V publikaci od Čáslavové (2009) lze nalézt rozdělení cílů podle Freyera (1991), které je 

rozdělení obsahové a je zaměřeno na sportovní kluby, avšak je relevantní i pro jiné sportovní 

organizace. Cíle jsou rozděleny na Sportovní, Ekonomické a Sociální a příklady těchto cílů 

nabízí Čáslavová (2009), která také přidává časovou dimenzi. Autorka nabízí také z hlediska 

sportovního klubu nadřazené cíle sportovního svazu (Čáslavová, 2009, str. 38): 

- Vzdělávací 

o Školení instruktorů, trenérů, rozhodčí 

o Novinky v metodice 

o Inovace pravidel   

o Interperetace legislativně právních norem 

- Organizační 

o Organizace ekonomické činnosti svazu 

o Organizace mistrovských a nemistrovských soutěží 

o Organizace významných akcí (MS, ME) 

- Ostatní cíle (např. v mezinárodní oblasti) 

Stanovování cílů by se mělo držet kritérií, které pro cíle stanovuje přístup SMART či 

rozšířený SMARTER. Cíle by podle tohoto přístupu měly být:  

• Specific (Specifické) 

• Measurale (Měřitelné) 

• Achievable (Dosažitelné) 

• Result oriented (Orientované na výsledek) 

• Time framed (Časově vymezené) 

• Ethical (V souladu s etickým přístupem k podnikání) 

• Resourced (Zaměřené na zdroje), (Fotr a kol.,2012). 

K určení a formulaci strategických a organizačních cílů je nutná znalost prostředí 

organizace a informace ke stanovení cílů a v návaznosti na tyto cíle konkrétních strategií 

přinese strategická situační analýza.  
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3.6 Strategická situační analýza 

Jak již bylo zmíněno nejdůležitější část celého strategického procesu je strategická 

analýza. Strategická analýza je základem k formulaci a výběru strategií a její nezbytnou 

součástí je analýza současného stavu organizace, která analyzuje prostředí organizace, a to 

vnější i vnitřní. Výsledky jsou tedy podkladem pro formulaci strategií a je předpokladem kvality 

celého strategického procesu (Jakubíková, 2013). Organizace analýzou prostředí zjišťuje pozici 

v prostředí, v němž působí, umožňuje organizaci efektivně reagovat na neustálé změny 

prostředí, umožňuje také posoudit potenciál rozvoje, předvídat chování zákazníků a konkurentů 

a identifikovat rizikové faktory při tvorbě strategie a strategickém plánování (Fotr a kol. 2012). 

Využívají se různé nástroje a dílčí analýzy. Zastřešující a často využívanou analýzou je SWOT 

analýza, která v sobě spojuje silné a slabé stránky vnitřního prostředí a příležitosti s hrozbami 

vnějšího prostředí. Důležité pro všechny organizací prováděné analýzy je že musí sledovat jevy 

a faktory, které jsou relevantní pro záměr organizace, kterým je v tomto případě strategické 

řízení. Prostředí, které tato analýza zkoumá je v literatuře děleno na dvě části, a to na vnitřní a 

vnější prostředí a co je obsahem těchto prostředí, tedy předmětem analýzy je uvedeno dále spolu 

s dílčími analýzami a nástroji, které se těchto prostředí týkají a jejichž výsledky jsou 

východiskem pro zpracování SWOT analýzy. 

3.6.1 Vnější prostředí  

Vnější prostředí je okolí organizace, respektive vnější faktory, které mají vliv na 

fungování organizace, ale na které má organizace omezený nebo žádný vliv. Toto okolí se může 

dále členit například podle Dedouchové (2001), Kotlera (2014) a dalších na makroprostředí 

(makrookolí), které existuje nezávisle na organizaci a jehož faktory organizace může ovlivnit 

velice málo, nepřímo, nebo vůbec.  

Analýza vnějšího prostředí sportovní organizace se podle Čáslavové (2009) zaměřuje 

především na tyto faktory: 

• Hospodářský vývoj dané země 

• Demografický vývoj obyvatelstva 

• Legislativní procesy a změny 

• Politická situace 

• Postavení sportu (hodnota) v dané zemi 

• Místní, regionální, národní a mezinárodní vývoj sportu 

• Vývoj v hromadných sdělovacích prostředcích 
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Obrázek 3 - Schéma vnějšího prostředí 

• Vývoj konkurentů sportovních organizací 

• Obchodní možnosti sportovní organizace 

 

Zdroj: Dedouchová (2001, s 16) 

Obrázek 3 zobrazuje celkové prostředí organizace, v tomto případě podniku, přičemž 

vnější okolí podniku rozděluje na dvě části: Makrookolí, jehož faktory jsou Technologie, 

Demografie, Politika, legislativa, Svět, Sociální politika, Makroekonomika. A Mikrookolí, 

které představuje odvětví a skládá se například ze zájmových skupin zákazníků, dodavatelů, 

konkurentů, substitutů a potenciálních konkurentů. 

Hodnocení makrookolí v rámci SWOT analýzy probíhá pomocí hrozeb a příležitostí a 

zaměřuje se na ekonomické, sociální, politické, legislativní, demografické, technologické a 

geografické faktory (Koontz, Weihrich, 1993). Analýzu makrookolí představuje PEST (STEP) 

či o více prvků rozšířená PESTLE analýza. 

PEST analýza zkoumá, které faktory makroprostředí mají vliv na podnik, jaké jsou 

možné účinky těchto faktorů a odpovídá na to jaké faktory budou v blízké budoucnosti pro 

organizaci důležité (Tichá, Hron, 2009). Název analýzy je odvozen z počátečních písmen 

oblastí makrookolí: 

P – Politicko-právní -  Předmětem bývá: stabilita vlády, regulace zahraničního obchodu, daňová 

politika, monopolní legislativa, aj. 
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E – Ekonomické – Tento segment zkoumá ekonomické faktory, např.: inflace, nezaměstnanost, 

poptávka po konkrétních službách, podmínky vstupu do odvětví, životní úrovně a další.  

S – Sociálně – kulturní – faktory této oblasti souvisejí se způsobem života a životními 

hodnotami. Zkoumá se například demografie, distribuce příjmů, životní styl, přístup k práci a 

volnému času, mobilita obyvatelstva a jiné.  

T – Technologické – zahrnuje technologické okolí, rozvoj technologií, jejich dostupnost na 

které má vliv mimo jiné vládní výdaje na vědu a výzkum, objevy, vynálezy, patenty, rychlost 

zastarávání a transfer technologií.  

Některé publikace uvádějí v této analýze více faktorů. Přidávají například jak na 

organizaci působí enviromentální či ekologické faktory. 

Dále je v rámci analýzy vnějšího prostředí třeba analyzovat mikroprostředí, které 

představuje odvětví, ve kterém se organizace pohybuje. Toto okolí zahrnuje mimo jiné 

zákazníky, dodavatele, substituty a stávající a potencionální konkurenty. Metoda, která zkoumá 

část vnějšího prostředí, která byla výše označena jako mikrookolí, z části nabízí Model pěti sil, 

kterou vytvořil Micheal Porter. Tato analýza se zabývá silami subjektů v odvětví, konkrétně 

silami konkurentů, dodavatelů, odběratelů a substitutů, které působí na organizaci a cílem 

organizace je zjistit, jak velký mají tyto síly vliv na organizaci a jak se vůči těmto silám bránit. 

Jednotlivé síly tohoto modelu jsou (Jakubíková, 2013): 

Hrozba vstupů nových konkurentů (účastníků) do odvětví - tuto sílu ovlivňují především 

bariéry vstupu do odvětví. 

Stávající konkurence v odvětví – zkoumá se rivalita mezi stávajícími firmami/organizacemi: 

identifikace konkurentů, silné a slabé stránky, jednotlivé podíly na trhu, rozsah působení, typu 

konkurence a další. 

Hrozba substitučních výrobků a služeb – zdali v odvětví existují služby či výrobky, které 

mohou být substituty k produktům uvažované organizace. V rámci neziskových organizací 

alternativními službami.  

Vyjednávací schopnost odběratelů – tato síla se týká zákazníků v širším pojmu slova a jejich 

dohadovacích schopností.  U neziskové organizace tato síla může být demonstrována zájmem 

o poskytované služby (Vostrovský, Štůsek, 2008). 

Vyjednávací schopnost dodavatelů – tedy síla, kterou mají organizace a jednotlivci, kterří 

firmám poskytují zdroje potřebné pro výrobu a poskytování služeb. Tato síla podle 
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V
li

v
 

Zájem 

Vostrovského a Štůska (2008) představuje v neziskových organizacích celospolečenskými 

zájmy a potřebami. 

Další vybraná analýza vnějšího prostředí je zaměřená na zainteresované skupiny, tedy 

všechny, kterých se fungování organizace dotýká, a to pozitivně i negativně (Šedivý, 

Medlíková, 2012). Tyto skupiny, jinak také nazývané anglicky Stakeholders, jsou osoby i 

organizace, které vytvářejí celkové prostředí firmy či organizace a patří mezi ně u podniků 

například vláda, dodavatelé, zaměstnanci, investoři, zákazníci a uživatelé, odbory, řídící 

autority, partneři, soukromé organizace (Čerešňáková, 2014). Ve sportovní organizaci podle 

Hoye a spol. (2015) do těchto skupin patří také např. hráči (sportovci), členové, přidružené 

zastřešující organizace, majitelé objektů, sponzoři, Broadcasters a fanoušci. Jak uvádí Nová a 

kol. (2016): „Strategické rozhodování ve sportovních organizacích je silně ovlivněno názory a 

očekáváními klíčových vlastníků a zájmových skupin.“ Tato analýza se zaměřuje na 

identifikování těchto skupin a na určení jaký vliv mají jednotlivé skupiny na organizaci spolu 

s tím jaký vliv má organizace na tyto skupiny. Výsledek analýzy má přinést vědomí, jak má 

organizace s těmito skupinami pracovat (Šedivý, Medlíková, 2011) a jak mohou ovlivnit 

dosažení cílů organizace. Proces této analýzy se skládá z určení konkrétních zainteresovaných 

skupin, jejich klasifikace a hodnocení. Vhodné je v této analýze vypracovat mapu 

zainteresovaných skupin, která tyto subjekty dělí podle jejich zájmu o organizaci a jejich vlivu. 

Matici zájmu a vlivu v organizacích veřejných služeb uvádí ve své publikaci Slavík (2014).  

Obrázek 4 – Mapa zainteresovaných subjektů 

A - Uspokojit, neobtěžovat 

Např. finanční úřady a jiné instituce bez 

přímého vlivu na naše služby 

B - Hlavní hráči – komunikovat, řídit 

Zejména zákazníci, vlivné zájmové 

skupiny, potenciální dodavatelé 

nedostatkových zdrojů, vlivná média 

zajímající se o naše služby 

C - Minimální úsilí 

Všichni, kdo nepřicházejí přímo ani 

nepřímo do styku s našimi službami 

D - Informovat 

Např. zájmové skupiny, občanské 

iniciativy, média bez silného vlivu 

zajímající se o naše služby 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Slavíka (2014) 

Tato matice identifikuje čtyři skupiny stakeholderů podle kvadrantů, do kterých spadají 

po rozdělení na základě jejich vlivu na organizaci a úrovně zájmu a nabízí strategie přístupu ke 
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stakeholderům. Nejdůležitější kvadrant (B) v tomto modelu, vpravo nahoře, obsahuje subjekty, 

které mají největší vliv, tedy sílu pozitivně či negativně ovlivnit organizaci a zároveň mají 

největší zájem o aktivity organizace. Těmto skupinám je nutné věnovat největší pozornost, je 

nutné s nimi komunikovat a řídit vztahy. V kvadrantu A se nacházejí skupiny s malým zájmem 

ale velkým vlivem, které je třeba uspokojit a cílem organizace by měl u těchto skupin být 

zvyšovat povědomí a zájem, který je může posunout směrem ke kvadrantu hlavních hráčů. U 

kvadrantu C je vyžadováno nejmenší úsilí managementu a kvadrant D, kde převažuje zájem 

nad sílou je vhodné informovat a u některých podporovat pozitivní vlivy, které by mohly tyto 

skupiny posunout do žádoucího kvadrantu A (Ackermann, Eden, 2011). 

Souhrnným výstupem těchto analýz zabývající se vnějším prostředím, jsou konkrétní 

Příležitosti (Opportunities) a Hrozby (Threats), které jsou začleněny do SWOT analýzy. 

3.6.2 Vnitřní prostředí 

Vnitřní prostředí je interní prostředí organizace a zahrnuje soubor sil které působí uvnitř 

podniku a již mají specifické dopady na řízení organizace (Váchal a kol., 2013). Tyto síly 

představují zdroje a kompetence, tedy schopnosti organizace. Zdroje jsou disponibilní faktory, 

jsou kontrolovány a vlastněny organizací prostřednictvím kterých vytváří svůj produkt. Zdroje 

se skládají z hmotných aktiv (budovy, stroje, zařízení), finančních aktiv, lidských zdrojů, know-

how a dalších nehmotných zdrojů (např. zkušenosti, značka, reputace, expertíza, talent, patenty, 

databáze). Kompetence vyjadřují schopnosti organizace využít své zdroje k požadovanému 

účelu využitím organizačních procesů (Tichá, Hron, 2009). Kompetence tvoří hlavní složku 

konkurenční výhody, především kompetence klíčové, které představují souhrn schopností a 

technologií, které tvoří hodnotu a jsou hlavní pro přežití a prosperitu organizace. Jedná se o to, 

co organizace umí opravdu dobře, v čem má náskok před konkurencí (Jakubíková, 2008).  

Cílem analýzy vnitřního prostředí je porozumět těmto schopnostem organizace a 

posoudit její zdroje. Na základě této analýzy jsou identifikovány silné a slabé stránky 

organizace. Z analýzy by měly, konkrétně pro sportovní organizaci, vyplynout hlavní přednosti, 

které by měla organizace udržovat a také nedostatky, které by naopak musí odstranit. Dále by 

měla přinést možnosti ke zvýšení příjmů a snížení nákladů, a to v podobě prioritních 

dlouhodobých a krátkodobých opatřeních (Čáslavová, 2009). Prvotním krokem při analyzování 

vnitřního prostředí je zhodnocení stávající strategie organizace. Dalšími kroky jsou konkrétní 

dílčí analýzy, které se zaměřují na zdroje, kompetence, portfolio, funkční oblasti, procesy, 

klíčové faktory úspěchu a jiné (Tichá, Hron, 2009). Tyto analýzy prováděny za pomocí různých 

nástrojů a metod (BCG matice, GE matice a jiné). Tyto metody jsou většinou tvořeny pro 
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obchodní organizace a nejsou plně využitelné pro použití ve specifikách sportovní neziskové 

organizace. V této diplomové práci bude organizace analyzována především z pohledu 

klíčových faktorů sportovní organizace, a to uvedením současného stavu a kritickým 

zhodnocením. 

V rámci vnitřního prostředí sportovní organizace literatura vymezuje faktory, na které by 

se analýza měla zaměřit při vymezování jejich předností a nedostatků. Podle Covella a spol. 

(2007) klíčové oblasti analýzy jsou management, organizační kultura a hodnoty, lidské zdroje, 

funkční systémy, marketing a finanční zdroje. Podrobnější a konkrétnější výčet těchto faktorů 

nabízí Čáslavová (2009): 

Tabulka 1- Interní faktory sportovní organizace 

Funkce a činnosti sportovní organizace z hlediska typů a kvality 

- Pro sportovce 

- Pro trenéry 

- Pro řízení sport. Organizace 

- Pro ostatní (sponzory, média, veřejnost, apod.) 

Personální zabezpečení sport. Organizací – počet, typ, kvalita, schopnosti a další 

charakteristiky 

- - pracovníci sport. úseku  

- - pracovníci technického úseku 

- - pracovníci ekonomického úseku 

- - pracovníci marketingového úseku 

- - volení funkcionáři 

Členové sportovní organizace 

- - vývoj počtu členů sport. organizace v posledních třech letech 

- - jaké se členská základna rozděluje, do jakých skupin a jejich vývoj 

- - předpoklady jejich rozvoje 

Oddíly (ev.jiné organizační jednotky) 

- - jejich počet 

- - úroveň jejich činnosti 

- - hlavní problémy 

Sportovní zařízení 

- - stávající počet, je-li dostatečný či nikoliv z hledika současných činností sportovní 

organizace 

- - je počet dostačující i pro budoucí činnosi (3 roky) 

- - jak odpovídá kvalita zařízení provozovaným činnostem 

- - jak bude kvalita zařízení odpovídat nárokům zamýšlených činností 

Určování cen 

- - odpovídajcí způsob nacenění nabízených produktů 

- - porovnání cen s cenami konkurence sportovní organizace 

- - dostávají členové za své finanční prostředky odpovídající služby 

Propagace 

- - jak jsou užívané formy propagace pro cílové skupiny efektivní 

- - je sportovní organizace známá na veřejnosti 
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-  

Komunikace 

-  - je interní komunikace se členy účinná 

- - existuje komunikace se veřejností 

- - jakým způsobem komunikuje organizace se sponzory 

- - jak komunikuje organizace se jinými sportovními organizacemi 

- - jak funguje komunikace se státními orgány a organizacemi 

- - jaký je zájem sponzorů o sportovní organizace 

Finance 

- - je ve sportovní organizace dostatek finančních zdrojů vůči provozovaným 

činnostem  

- - jakým způsobem získává organizace finanční prostředky 

- -vyhovují tyto způsoby do budoucna 

- - jaké další možnosti má organizace pro zvýšení příjmů  

- - jaké jsou možnosti snížení nákladů na činnost bez zužování aktivit 

- - bude se rozdělování finančních zdrojů měnit v nejbližších třech letech 

-  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Čáslavové (2009, s. 45-49) 

 

3.7 SWOT analýza 

Tento základní nástroj analýzy prostředí pomáhá organizaci prozkoumat strategickou 

pozici, a to uvnitř i vně organizace (Hoye, 2015). Jak bylo zmíněno akronym SWOT značí Silné 

stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. SWOT analýza bývá uvedena v matici, kde se 

porovnávají příležitosti a hrozby vnějšího prostředí organizace se silnými a slabými stránkami 

vnitřního prostředí (Koontz, Weihrich, 1993). Tato analýza svojí jednoduchostí a přehledností 

bývá hlavním nástrojem, který vychází z ostatních analýz a sumarizuje jejich výsledky. Výstup 

z této analýzy je podkladem pro výběr a realizaci strategií (Mallya, 2007). Závěry SWOT 

analýzy jsou: 

Silné stránky (Streghts) – jedná se o přednosti, kvality organizace. Jedná se o výhody oproti 

konkurenci.  

Slabé stránky (Weaknesses) – nedostatky, negativní vnitřní podmínky, které mohou vést 

k nižší efektivnosti organizace.  

Příležitosti (Opportunities) – možnosti vnějšího okolí jejichž identifikace je předpokladem 

úspěšnosti každé organizace.  

Hrozby (Threats) – Nepříznivé podmínky a situace vnějšího prostředí, které mohou nastat.  

SWOT analýza je obecně realizovaná formou tabulky, která nabízí výčet silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Systematické stanovování a hodnocení silných a slabých 

stránek nabízí Kotler (2014), který při tvorbě SWOT analýzy hodnotí jednotlivé faktory 
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vnitřního prostředí z hlediska interpretace, kdy na škále určuje, zdali a jak moc je faktor silná 

či slabá stránka. Druhou dimenzí, kterou stejný autor v hodnocení silných a slabých stránek 

určuje, je význam / důležitost daného faktoru pro organizaci. Pro hodnocení příležitostí Kotler 

(2014) stanovuje dimenze přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu a pro hrozby 

pravděpodobnost jejich výskytu a jejich závažnost.  

Srovnání výsledků SWOT analýzy v matici nabízí 4 strategické varianty (Koontz, Weihrich, 

1993): 

SO Strategie – také označovány jako strategie Maxi – Maxi, jsou založeny na využívání 

silných stránek organizace k využití příležitostí. Tato situace je cílem, ke kterému organizace 

směřuje. 

WO Strategie – Mini-Maxi -  odstraňování nebo minimalizace slabostí a využívání příležitostí.  

ST Strategie – Maxi-Mini – v této variantě se střetávají vnitřní silné stránky s hrozbami 

vnějšího prostředí, kdy se organizace snaží svými přednostmi překonat například konkurenční 

hrozby. 

WT Strategie – Mini-Mini – aktivity organizace jsou zaměřeny na vyhnutí se hrozbám a 

minimalizaci slabostí. 

 

3.8 Formulace a výběr strategií 

Následné kroky procesu strategického řízení je formulace a výběr strategie. V této části 

jsou uvedeny jednotlivé typy a hlediska strategií a jejich charakteristiky, a to s přihlédnutím ke 

specifikům neziskových a sportovních organizací.  

Pro kvalitní zpracování těchto kroků je vhodné uvést atributy kvalitně stanovené 

strategie. Strategie by měla být jedinečná, postavená na přednostech a schopnostech organizace 

a pokud možno vytvářet, zesilovat či rozšiřovat konkurenční výhodu. Měla by vyzdvihovat 

silné stránky, potlačovat stránky slabé a využívat příležitosti za účelem dosažení vize (Srpová 

a kol., 2011).  Strategie lze rozdělit do úrovní paralelně s cíli podle organizační úrovně. 

Strategie lze dělit na podnikové (organizační) strategie a na dílčí strategie jako jsou strategie 

organizačních jednotek a funkční strategie. Organizační strategie jsou tvořeny pro organizaci 

jako celek a obecně se v těchto strategiích určují trhy, odvětví, oblasti působení a využití zdrojů. 

Jedná se o rozpracování Vize společnosti. Dílčí strategie jsou formulovány pro jednotlivé 

organizační složky a na nižším stupni hierarchie pro jednotlivé funkce a činnosti organizace. 
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3.9 Typologie strategií 

Dále jsou představeny určité typy strategií, které uvádí literatura podnikového 

managementu i managementu neziskového sektoru a jejichž obsah dává podněty pro tvorbu 

konkrétních strategií sportovní neziskové organizace. Určité strategické varianty byly 

přestaveny v části věnující se strategické analýze v rámci jednotlivých metod a analýz, stejně 

tak strategické varianty uvádí zpracování SWOT analýzy.  

Porter (1985), vymezil tři základní obecné typy strategií, které jsou nezávislé na odvětví a 

produktech. Jsou to tzv. konkurenční strategie zaměřené na tvorbu konkurenční výhody: 

• Strategie nákladového vedení – u této strategie je cílem vytvořit podmínky, které 

povedou k nižším cenám, než má konkurence, a to snížením nákladů. V neziskových 

organizacích to může znamenat výhodu při využívání grantů, darů a sponzoringu 

(Vostrovský, Štůsek, 2008).  

• Strategie diferenciace – organizace se snaží odlišit od konkurence zlepšením svých 

produktů z hlediska kvality ve vztahu k ceně, nebo nabídkou nového produktu.   

• Strategie zaměření – Organizace se zaměřuje na určité segmenty trhu díky čemuž může 

potenciálně snížit náklady a nabízet produkty přímo zaměřené na tyto segmenty 

Strategie lze v neziskovém sektoru rozdělit podle aktivity, jak uvádí Vostrovský a Štůsek 

(2008). Strategické přístupy v tomto případě jsou Ofenzivní – nákladné a vysoce aktivní 

strategie, které se snaží změnit existující stav, a Defenzivní – spíše pasivní strategie, které 

reagují na vzniklé situace snaží se zachovat stávající řád.  Uvádějí následující varianty strategií. 

• Zůstávat tam, kde jsme - U této alternativy se zůstává u stávajících zákazníků a služeb 

a soustředí se na vysokou kvalitu současných aktivit.  

• Poskytovat nové služby dosavadním zákazníkům - Hledání nových možností toho, 

co nabídnout stávajícím zákazníkům.  

• Poskytovat dosavadní služby novým zákazníkům - Tato varianta předpokládá u 

organizace kvalitní služby a je zaměřená na zvyšování podílu v oblasti působnosti.  

• Nové služby novým klientům – Tento přístup je velice nákladný a je založena na 

vytváření nových služeb či aktivit a jejich nabízení novým klientům. K této variantě 

může vést snižující se klientská základna.  

Typologie strategií, která zohledňuje prostředí a podmínky národních sportovních 

organizací určuje dvě pro tyto organizace důležité dimenze a na jejich základě určuje strategie. 

Tyto dimenze jsou přitažlivost programů, což zahrnuje schopnost financování, velikost členské 
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základny, schopnost získávání lidských zdrojů/dobrovolníků a schopnost přitahování vlivných 

a zainteresovaných skupin, které budou organizaci podporovat. Druhou dimenzí je konkurenční 

pozice, která vyjadřuje schopnost získat a udržet členy, zahrnuje prvky jako jsou náklady na 

vybavení a poplatky, které se pojí se členstvím. Strategie, resp. strategické typy těchto 

organizací, které vzniknou při zohlednění těchto dimenzí jsou čtyři (Thibault, Slack, Hinings, 

1993): 

• Strategie zlepšování (Enhancers) – Organizace, které mají vysokou přitažlivost 

programů a silnou konkurenční pozici. Strategie podněcuje posilování již silných 

programů a vytváření nových, což by mělo být vzhledem k vysoké přitažlivosti 

programů a relativně rozsáhlé sítě relevantních stakeholderů snadné a nepříliš nákladné.   

• Inovační strategie (Innovators) – Tato strategie vychází ze situace, kdy sportovní svaz 

má silnou konkurenční pozici, tedy nízké náklady pro účast ve sportu a má nízkou 

přitažlivost programů a služeb což přináší možné potíže ve financování a závislost na 

státních dotacích. Zaměřením organizace v této situaci je vytvořit nové, kreativní 

programy, které přivedou a zapojí lidi ke konkrétního sportu, tedy zvýší členskou 

základnu.  

• Kultivační strategie (Refiners) – Organizace s vysokou úrovní přitažlivosti programů 

a služeb a zároveň slabou konkurenční pozicí budou pokračovat ve stejných aktivitách 

jako doposud, tedy změny ve strategiích budou minimální. Budou se zaměřovat na 

vylepšování stávajících programů a na snížení nákladů pro vstup nových členů, které 

jsou v tomto případě vyšší. 

• Strategie průzkumu (Explorers) – Nízká přitažlivost programů a slabá konkurenční 

pozice je situace kdy organizace přijímá strategii průzkumu. Snaha je tedy zaměřena na 

zvýšení a zlepšení obou faktorů, a to průzkumem a zkoušením počtu různých 

strategických aktivit. Tato strategie je pro organizaci nejsložitější, nutné je zavést 

programy, které přivedou lidi ke konkrétnímu sportu, tedy zvýší počet členů, snížit 

náklady pro tento sport a také zvýší počet trenérů tohoto sportu. 

Všechny uvedené typy strategií, ačkoli v posledním případě zaměřené přímo na národní 

sportovní organizace, jsou jen výchozí body pro tvorbu strategie organizace, která je velice 

individuální, závislá na specifikách prostředí, ve kterém působí organizace. Typologie nabízí 

koncepční rámce, tedy dimenze a faktory, které je nutné zohlednit při určování současné situace 

a formulaci strategií, a také obecné směry a návrhy aktivit organizace, které mohou být využity 

při formulaci konkrétních strategií.   
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Výběr konkrétní strategie navazuje na strategickou analýzu, která přinesla podklady 

k formulaci různých strategických variant. Tyto varianty se se vyhodnotí podle vhodnosti, 

přijatelnosti a proveditelnosti načež následuje výběr strategií k implementaci (Srpová, 2011). 

 

3.10 Strategický plán 

Strategický plán je v procesu strategického řízení nejdůležitější dokument. Jedná se o výstup 

strategického plánování a tento plán uvádí základ pro budoucí směřování organizace. Obsahem 

plánu jsou údaje o poslání a vizi organizace, o hlavní činnosti a uvádí cíle organizace spolu se 

strategiemi, které obecně rozvíjí silné stránky, potlačují slabé stránky, využívají příležitostí a 

řeší možné ohrožení. Měl by také vymezit odpovědnost za tyto cíle, časový rámec a určit 

zdrojové zajištění, dále také ukazatele efektivnosti pro kontrolu naplňování strategií a priority 

jednotlivých akcí. Plán je nutné projednat se všemi zainteresovanými skupinami (subjekty) a to 

především s těmi, kteří mohou ovlivnit či se zapojit do jeho naplňování (Kovář, 2011).  

Dobrý strategický plán podle Jakubíkové (2011) má tyto charakteristiky: 

• Snadná pochopitelnost 

• Přesnost a detailnost 

• Přizpůsobivost změnám 

• Realističnost 

• Zahrnující všechny důležité tržní faktory 

• Jasně identifikuje úkoly  

Následující tabulka porovnává obsahy strategických plánů. První od autora Steisse (2003) 

zaměřující se na veřejné neziskové organizace, druhý od autorky Čáslavové (2009) a třetí od 

autorky Nové (2016) nabízející obsah strategického plánu u sportovní organizace. Tyto obsahy 

jsou pouze ilustrativní, nejsou to návody. Strategický plán může mít mnoho podob a je nutné 

při jeho tvorbě respektovat potřeby, zdroje i velikost organizace.  
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Tabulka 2 - Obsah strategického plánu 

Steiss Čáslavová Nová 

Úvod, představení, 

odsouhlasení od hlavního 

představitele organizace 

Úvod Poslání a vize 

Shrnutí Cíle organizace 
Interní a externí strategická 

analýza 

Stanovení Mise a Vize Profil sportovní organizace 
Strategická volba a 

odůvodnění 

Profil organizace a historie Strategie naplňování cílů 
Klíčové indikátory 

výkonnosti 

Klíčové oblasti a strategie 

Způsob, jak strukturalizovat sportovní 

organizaci a osoby, které v ní spolupracují 

na realizaci plánu 

Struktura, správa a provozní 

kontext potřebné pro realizaci 

strategie 

Programové cíle a úkoly Financování strategického plánu 
Strategické intervence nutné 

pro dosažení strategie 

Cíle a úkoly managementu  
Formy strategické kontroly a 

monitoringu 

Přílohy   

Zdroj: Vlastní zpracování dle Čáslavové (2009), Nové  (2016) a Steisse (2003) 

 

Z tabulky lze pozorovat nejednotnost v metodice tvorby strategických plánů a rozdíly 

v šíři obsahu plánů podle zaměření a autora. Je, avšak, možné identifikovat společné prvky 

těchto plánů ze kterých bude vycházet strategický plán v této práci. 

 

3.11 Implementace 

Implementace je krok strategického řízení, který transformuje strategický plán do konkrétních 

změn v organizaci. Implementace vychází a drží se strategického plánu, který vymezuje mimo 

jiné odpovědnost a zdroje. Pro implementaci vytvořeného plánu existují jisté zásady, které pro 

podniky shrnuje například Fogg (Fotr a kol., 2012, s. 110 - 111): 

1. Vybudování systému odpovědnosti 

2. Přetvoření faktorů strategické priority na měřitelné akční plány s osobní odpovědností. 

3. Dovedení strategického plánovacího procesu až na úroveň jednotlivých oddělení. 

4. Formulování individuální odpovědnosti. Rozpracování strategických cílů na úroveň 

projektového týmu, oddělení a jednotlivce. 

5. Rychlá změna organizační struktury, návrh organizační struktury v závislosti na firemní 

strategii. 
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6. Umístění správných lidí na správná místa včetně procesu náboru potřebných lidí a 

uvolnění nepotřebných pracovníků. 

7. Podpora kreativního vedení a mentální odolnosti. 

8. Odstranění aktivní i pasivní rezistence, identifikace a zbavení se rezistujících jedinců, 

odstranění vnitrofiremních procesních zábran. 

9. Přiměřené využívání týmové práce. 

10. Definice budoucí firemní kultury vycházející ze současných hodnot, specifikace 

budoucích hodnot na kterých je postavena firemní etika a firemní kultura. 

11. Efektivní alokace lidských a finančních zdrojů do oblastí, kde firma vidí svoji 

budoucnost. 

12. Strukturování činností organizace odshora dolů tak, aby byla v souladu se strategickým 

plánem. 

13. Delegace pravomoci na úroveň týmů a jednotlivců tak, aby bylo efektivně dosaženo 

cílů. 

14. Současné provádění výběru, tréninku a výchovy talentů a lídrů pro budoucí účely. 

15. Soustředění na klíčové procesy, jako zdroje konkurenční výhody. 

16. Zajištění plnohodnotné firemní komunikace 

17. Průběžná kontrola průběhu implementace zvolené strategie. 

18. Odměna dle dosazených výsledků ve vazbě na plnění strategických i operativních cílů.  

K implementaci, tedy realizaci plánů musí management organizace vytvořit prostředí, které 

bude tuto realizaci podporovat. Implementace se také pojí se schopností motivovat pracovníky, 

kteří se podílejí na realizaci plánu. (Jakubíková, 2011) Důležitým pojmem je organizační 

kultura, kterou je třeba formovat a ovlivňovat tak, aby podporovala dosažení stanovených cílů 

a realizaci strategického plánu. Definicí organizační kultury podle Lukášové, Nového a kol. 

(2004, s.22) je „soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou 

sdíleny v rámci organizace, které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace a 

v artefaktech (výtvorech) materiální a nemateriální povahy.  

 

3.12 Kontrola a hodnocení 

Završením procesu strategického řízení je kontrola. Kontrola by měla ve strategickém 

plánování a strategickém řízení nepřetržitým procesem a zahrnuje měření, hodnocení a 

případnou korekci strategických aktivit za účelem optimálního dosahování cílů. Představuje 



35 

 

soustavné kritické hodnocení stavů a činností již nastalých, nastávajících nebo budoucích 

(Vostrovský, Štůsek, 2007) a v návaznosti lze rozlišit podle Jakubíkové (2011) na tři typy:  

1) Preventivní kontrola – zaměřena na kvalitativní a kvantitativní odchylky zdrojů 

organizace.  

2) Průběžná kontrola – zjišťování, zdali operace probíhají v souladu se stanovenými cíli.  

3) Kontrola zpětnou vazbou – zaměřena na konečné výsledky. 

Pro kontrolní proces je obecně důležité nejprve stanovit kritéria úspěšnosti. Dále je nutné 

hodnotit parametry, výsledky a výkony a porovnávání výsledků s plánem. Poslední fází 

kontrolního procesu bývá stanovení závěru, který určí korekci ve strategickém postupu nebo 

v kritériích či strategii beze změn. Charakteristikami úspěšného kontrolního procesu potom 

jsou zejména integrace s plánováním, flexibilita, tedy přizpůsobivost, přesnost, pravidelnost a 

objektivnost (Šulák, Vacík, 2005). 

 

3.13 Problematika neziskových organizací v oblasti sportu 

Jak bylo zmíněno specifika neziskových organizací je nutné při využití strategického 

managementu brát v potaz. Proto v této části budou obecně i konkrétně charakterizovány 

neziskové organizace, a to v návaznosti na sport a jeho specifikům, vzhledem k typu organizace 

které se tato diplomová práce týká.   

Obecně je nezisková organizace formální skupina lidí se stejnými cíli, která není 

vytvořena za účelem tvorby zisku a jeho rozdělování mezi své vlastníky, správce nebo 

zakladatele. Případně vytvořený zisk u těchto organizací musí být vložen zpět do organizace, 

tedy použit pro fungování a rozvoj organizace. Hlavním měřítkem úspěšnosti tedy není zisk, 

ale schopnost naplňování veřejně prospěšné činnosti nebo činnosti ke kterým byla vytvořena. 

Jednou z hlavních skupin neziskových organizací důležitých pro tuto práci je nestátní nezisková 

organizace (NNO). Její charakteristikou je soukromý charakter - není zřízena státem ani jiným 

veřejnoprávním subjektem. NNO mají stálou, formalizovanou strukturu, jsou samosprávné, 

jsou dobrovolné a hojně využívají dobrovolnou práci. Základním posláním nestátní neziskové 

organizace je změnit společnost a život jednotlivce k lepšímu (Novotný, 2008). V České 

republice se rozlišuje několik typů právních forem NNO. Jsou to spolky (dříve občanská 

sdružení) a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné 

společnosti, ústavy a školské právnické osoby (Neziskovky.cz, online). 
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3.13.1 Spolky 

Spolky jsou organizace založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Hlavní 

činností spolků může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů k jejichž naplňování je spolek 

založen a jak vyplývá z charakteristiky neziskové organizace jeho hlavní činností nemůže být 

podnikání či jiná výdělečná činnost. Spolek, avšak může vytvářet zisk či provozovat 

výdělečnou činnost, ale pouze jako vedlejší činnost a zisk musí být vrácen zpět do organizace, 

tedy využit pro spolkovou činnost a správu spolku. Uvedení hlavní i vedlejší činnosti spolku 

musí být uvedeno ve stanovách, tedy hlavním dokumentu této organizace. Zákon udává 

náležitosti stanov spolku, které musí obsahovat: 

1. Název a sídlo spolku 

2. Účel spolku 

3. Práva a povinnosti členů vůči spolku, případně určení způsobu jakým budou tyto práva 

vznikat 

4. Určení statutárního orgánu 

Spolek musí mít statutární a nejvyšší orgán, přičemž je možnost že nejvyšším orgánem 

může být statutární orgán, který může být individuální či kolektivní. Dalšími orgány, které jsou 

konkrétně uvedeny v zákoně, a které může spolek mít, jsou kontrolní komise, rozhodčí komise 

a další orgány určené ve stanovách organizace. 

3.13.2 Národní sportovní svaz 

Národní sportovní svazy jsou neziskové sportovní organizace s celostátní působností, 

sdružující fyzické i právnické osoby tedy sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Sportovní 

svazy jsou zájmové NNO ve formě spolku podle občanského zákoníku, která se zaměřuje na 

organizování zájmové činnosti pro své členy. Hlavní činností národního sportovního svazu je 

řídit a organizovat činnost v příslušném sportu na území České republiky. Mezi klíčové činnosti 

patří zajišťování státní reprezentace v daném sportovním odvětví a hájení zájmů sdružených 

členů (cuscz.cz, c2013-2017,online). Hlavními finančními zdroji bývají dotace ze státního 

rozpočtu, místních rozpočtů a členské příspěvky. V České republice nejsou konkrétně národní 

sportovní svazy legislativně upravovány, jejich fungování je pouze obecně upravováno 

v ustanoveních týkající se spolků. Pro jednotlivá sportovní odvětví tedy může existovat více 

sportovních svazů. Principy fungování a pravidla tyto svazy upravují ve svých stanovách.  

Národní sportovní svazy mohou být členy mezinárodních sportovních federací, které mohou 

ovlivňovat pravidla fungování. Členství v těchto mezinárodních federacích má také vliv na 

reputaci konkrétního svazu a soutěží, které pořádá, účast sdružených sportovců na vrcholných 
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mezinárodních soutěžích jako i na financování svazu z veřejných rozpočtů, které podmiňují 

určité dotace tímto členstvím (www.epravo.cz, 2017, online,).  

 

3.14 Specifika NNO 

3.14.1 Financování NNO 

Specifickou oblastí u NNO je oblast financování, které je vícezdrojové, kdy tyto organizace 

pro svoji činnost využívají prostředky získané od různých donátorů. Hlavní zdroje neziskových 

organizací přibližuje výčet od Novotného (2008): 

• Granty a dotace  

o  státní správa a samospráva 

o Nadace a nadační fondy (české i zahraniční) 

o EU strukturální fondy 

o Zahraniční zastupitelstva 

 

• Dárcovství 

o Firemní dárci (podnikatelé a obchodní firmy) 

o Individuální dárci 

o Veřejnost (sbírky) 

• Samofinancování  

o Poplatky za služby 

o Prodej produktů 

o Využití nehmotného majetku 

o Dividendy z investic 

o Úroky z bankovních účtů 

• Členské příspěvky 

o Členské poplatky 

o Dobrovolná práce členů 

U neziskových organizací v České republice má největší podíl na financování zdrojů 

státní správa a prostředky regionální podpory. Vypovídá to také o nízké aktivitě při shánění 

prostředků z jiných zdrojů, přičemž zejména u menších neziskových organizací je takováto 

aktivita potřebná (Market vision s.r.o., online, 2003). Se sháněním prostředků se pojí pojem 

Fundraising. Tento pojem zahrnuje různé metody a postupy jak získat finanční a jiné prostředky 
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na činnost neziskových organizací (Ledvinová, online, 2013). Jedná se o průběžnou a 

plánovanou činnost, která zajistí dostatečné zdroje organizace, aby mohla naplňovat své 

poslání. Úkolem je rozšířit počet dárců, sponzorů a jiných podporovatelů a udržovat s nimi 

dobré vztahy. Jak bylo naznačeno, zdroje, na které je fundraising zaměřen jsou nejen finanční, 

ale i nefinanční. NNO se může zaměřit na získávání např. nehmotných zdrojů, a to i s využitím 

barterových obchodů, práv, informací, práce a služeb (Boukal, 2013). Fundraising se 

systematickou činností, která je zaměřena na výše uvedené zdroje s cílem získání zdrojů pro 

činnost NNO, a to zejména od tzv. dárců a to v různých formách. Dárci bývají jednotlivci, 

firmy, nadace, státní úřady, orgány místní samosprávy či orgány EU. Z hlediska individuální 

dárců může organizace získat například kromě finančních příspěvků také nové členy, a 

z hlediska firemních dárců může mít podpora formu sdíleného marketingu, využití pracovníka 

firmy, daru zboží či služby, propagace, zaměstnanecké sbírky a další. K získávání „darů“ jsou 

využívány různé metody a postupy a pojí se určité zásady. V rámci fundraisingu se oslovují 

potenciální dárci a organizace by měla mít ujasněné poslání a cíle. Konkrétními metodami při 

individuálním dárcovství jsou např.: Benefiční akce, poštovní kampaně, budování členské 

základny, telefonická kampaň, tváří v tvář, aj. (Ledvinová, 2013). Pro fundraising může 

organizace používat interní nebo externí (najaté) pracovníky, tzv. fundraisery. V České realitě 

převažuje interní pojetí práce fundraisera, kterou mají většinou na starosti vedoucí pracovníci 

(Boukal, 2013), důvody k tomuto u menších organizací je nedostatek finančních i lidských 

zdrojů jako i vědomostí o tomto tématu. Fundraising rozšiřuje typologii strategií o další tzv. 

Fundraisingovou strategii, která je páteří fundraisingu a jedná se o proces který vychází z potřeb 

organizace a budoucího rozvoje organizace, identifikuje potenciální zdroje, vyhodnocuje 

příležitosti a je zaměřen na dlouhodobou perspektivu organizace (Diváková, online, 2013).  

Pro úspěšný a efektivní fundraising určuje Diváková (online, 2013) tyto zásady: 

• Muset požádat – vyjadřuje aktivní přístup k fundraisingu a schopnost organizace říci si 

o prostředky. 

• Osobní přístup – osobní přístup účinně působí při fundraisingu, spočívá také 

v porozumění pohledu dárce. 

• Co získá dárce na oplátku? – Dárci očekávají za svůj dar nějakou protihodnotu, která 

nemusí být hmotná a souvisí s dobročinností. 

• Fundraising je o lidech – důležité je ukázat dárcům přímý dopad jejich daru, a to 

zejména na lidi. 
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• Fundraising znamená prodávat – fundraising je založen na prodávání myšlenky 

organizace a přesvědčování lidí aby darovali 

• Důvěryhodnost a PR – velice důležité je také důvěryhodnost organizace a dobré vztahy 

s veřejností  

• Dárci nevědí kolik dát – vhodné je požádat o konkrétní částku na určitý výdaj, uvést 

příklady darů, nebo rozdělit celkovou částku 

• Poděkování – uznání  a ocenění dárce je velice důležité pro potenciál opakovaného daru. 

• Dlouhodobé zapojení – cílem je získat podporovatele, kteří budou přispívat pravidelně. 

Vhodné je zapojení dárců do činnosti organizace a tvorbu hlubšího vztahu s organiazcí. 

• Odpovědnost a podávání informací – souvisí s odpovědností vynaložení prostředků za 

účelem za kterým byly získány a jejich efektivitu. 

3.14.2 Dobrovolnictví 

Dobrovolnictví je základem pro fungování a aktivity sportovních organizací, a to 

zejména neziskových sportovních organizací, které jsou na dobrovolnictví závislé. „Obecně se 

dobrovolnictvím rozumí nepovinná a neplacená práce člověka vykonávaná ve prospěch 

druhých, nebo ve prospěch společnosti.“ (Tetřevová, 2008, s 43) Dobrovolníci tedy vykonávají 

práci bez nároku na odměnu, mohou to být v rámci NNO například nehonorovaní členové 

správních a kontrolních orgánů, členové ekonomického subjektu a ostatní osoby (Prouzová, 

2015). Neziskové organizace ve sportu mají většinou formu spolku. Mohou to být sportovní 

kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a jiné sdružující i zastřešující organizace. Jak 

tvrdí Kovář a Petrusová (2011) v české praxi je valná většina volených funkci vykonávána 

dobrovolně, často i bez nároku na náhrady výdajů. Těmito funkcemi ve sportovních spolcích 

jsou například: Předseda (Prezident), Sekretář, tajemník, členové předsednictva, výboru, 

pokladník, ekonom a další. Dalšími dobrovolníky ve sportu jsou například: trenéři, kouči, 

údržbáři, organizátoři sportovních akcí, rozhodčí, aj.  

Literatura i absolventské práce, které se zabývají dobrovolnictvím ve sportu jsou 

většinou zaměřeny na sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, avšak pro národní sportovní 

svaz má dobrovolnictví velký význam, protože především u menších sportů jsou činnosti tét 

organizace také řízeny dobrovolníky. Různé formy dobrovolnictví jsou využívány i při 

aktivitách sportovních svazů, jako jsou soutěže a akce, školení a další, 

V oblasti neziskové sportovní organizace dobrovolnictví figuruje v rámci řízení 

organizace, ale i v rámci zajištění aktivit a činností těchto organizací, a tak je dále uveden model 

managementu dobrovolníků, který uvádí Kovář (2011), pro sportovní organizace: 
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1. Získávání – přilákání nových dobrovolníků do organizace, která má být 

představována jak vzrušující a pozitivní, jejíž součástí stojí zato se stát.  

2. Výběr -  důležité je mít připravené procesy výběru a hodnocení vhodnosti 

kandidáta na danou pozici. Způsoby výběru jsou např.: 

• Popis pozice 

• Přihláška 

• Pohovor 

• Zjištění pověsti 

• Výpis z rejstříku trestů 

• Různé formy prohlášení a testů  

3. Seznámení s klubem/organizací – seznámení s organizací je důležité pro 

zajištění pocitu sounáležitosti s klubem. Seznámení by mělo obsahovat 

informace o pravidlech, řádech a směrnicích, finanční a řídící procesy, 

pravidlech bezpečnosti práce, pracovní pozici, mělo by proběhnout seznámení 

s ostatními dobrovolníky a členy předsednictva, se zázemím atd. Způsoby 

seznámení mohou být informační balíčky, prezentace, prohlídky, setkání 

s předchůdcem.  

4. Vzdělávání /Rozvoj – dobrý program péče o dobrovolníky zahrnuje vzdělávací 

vzdělávání a rozvoj dobrovolníků, což přináší sebevědomí, efektivitu a pocit 

přínosnosti a snižuje rizika. Ke vzdělávání, tréninku či školení lze provádět před 

nasazením, při činnosti, nebo formou vzdělávacími kurzy a semináři.    

5. Ocenění – dobrovolníci vnímají ocenění a uznání. Metody, způsoby a nástroje 

při ocenění dobrovolníků jsou např.: Pozdravy a díky, uvítací dopisy, zahrnutí 

dobrovolníků do organizační struktury, osobní a jubilejní přání, doporučující 

dopisy, dárkové předměty, snížené členské příspěvky, obdarování, ocenění na 

členských schůzích, zmínka v komunikačních kanálech a médiích, vyjednávání 

slev, náhrady výdajů, aj. 

6. Udržení/nahrazení – cílem každé sportovní organizace je udržení stálé 

základny dobrovolníků, která omezí časové a finanční náklady na získávání, 

sníží vzdělávací náklady, poskytne návaznost v činnosti klubu. Organizace by 

se měla stále snažit zlepšovat péči o stávající dobrovolníky i o celý program, 

čemuž může pomoci získávání informací od odcházejících dobrovolníků.  
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3.14.3 Vybraná specifika neziskových organizací ve sportu 

Zákazník - U neziskových sportovních organizací je těžké vymezit zákazníka, kdy zákazník 

bývá zároveň také člen sportovní organizace, který je zainteresovaný na rozvoji organizace a 

může se účastnit na rozhodovacích procesech a rozvoji organizace. (Kovář, 2011) 

Efektivnost neziskové organizace je dalším specifikem, které spočívá v těžším stanovení 

efektivnosti NNO z důvodu neziskového charakteru. U neziskové organizace tedy není možné 

efektivnost měřit výší zisku, ale spočívá v těžko hodnotitelných ukazatelích jako jsou 

uspokojení potřeb zákazníků, kvalita poskytnutých služeb. (Šohajková, 2007) 

Marketing – neziskové organizace převážně plní servisní roli tedy že poskytuje služby určité 

skupině. Cílem marketingu neziskových organizací tedy je služba zákazníkovi. Vaštíková 

(2014), dále také tvdí, že marketing v NNO je zaměřen na využívání finančních zdrojů, kvalitu 

poskytovaných služeb. Z charakteristiky neziskového sektoru, která spočívá ve vícezdrojovém 

financování organizací vychází i potřeba zaměření marketingových strategií právě na získávání 

finančních prostředků.  

Konkurence – NNO si konkurují s dalšími nestátními, veřejnými, ale i ziskovými 

organizacemi o finanční zdroje, klienty, zaměstnance (dobrovolníky) a přízeň veřejnosti. Z toho 

vyplývá nutnost zefektivnění činnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.  

Motivace pracovníků -  Pracovníci v neziskovém sektoru zpravidla nebývají motivováni 

finančním ohodnocením. Motivy pro práci v takovéto organizaci může být ztotožnění se s 

posláním organizace, seberealizace pracovníka, získání respektu. Práce v neziskové organizaci 

pracovníkům přináší uspokojení osobních potřeb, například potřebu náležet ke skupině, 

navazování sociálního kontaktu, smysluplné využití volného času, seberealizace, pocitu uznání 

a respektu. (Novotný, 2004) 

 

3.15  Kickboxing  

Kickboxing (Kickbox) je úpolový, respektive bojový sport, který využívá různé techniky 

rukou a nohou, tedy, údery, kopy, bloky, úhybné manévry a další techniky v závislosti na 

disciplíně či stylu. Obecně se kickbox provozuje na zápasišti – ringu či tatami a jsou využívány 

různé ochranné prostředky, například boxerské rukavice, ochranné přilby, chrániče zubů, 

holení, nohou, a další. Provozuje se ve výkonnostní a vrcholové formě i ve formě rekreační.  
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Kickboxing vychází z jiných bojových umění, především karate a Muay Thai (Thajský 

box). Kickboxing je také používán jako termín širšího významu zahrnující různé především 

postojové bojové styly či bojová umění, rozlišují se Japonský kickbox, americký kickbox, a 

další. Původ termínu kickboxing je v Japonsku v 60. letech 20. století a jednalo se o označení 

plnokontaktního stylu vycházejícího z japonského bojového umění karate a thajského Muay 

Thai. Velký význam pro kickboxing měl i vývoj tohoto sportu v Severní Americe, kde se 

kickboxing vyvinul z karate jako jeho plnokontaktní forma a byl označován jako Full contact 

či full-contact karate. V severní americe vznikaly od 70. let. 20. století také první mezinárodní 

organizace, které avšak byly zaměřeny především rozvoj a řízení profesionálního kickboxingu, 

např. Professional Karate Association, World Kickboxing Asociation, International Sport 

Kickboxing Association, International Kickboxing Federation (en.wikipedia.org, 

thoughtco.com).  

Složitý vývoj, nejednoznačnost termínu, počáteční profesionalita a mnohost stylů, 

disciplín a pravidel vedly k tomu, že v současnosti existuje nemalý počet mezinárodních 

organizací kickboxingu, které se věnují profesionálnímu i amatérskému kickboxu, nebo se 

věnují různým stylům, respektive disciplínám kickboxingu. Příklady jsou: World kickboxing 

and karate union (WKU), World kickboxing network (WKN),  World kickboxing federation 

(WKF). Jedna z nějvětších organizací amatérského kickboxingu, která v evropě začala s novým 

způsobem turnajů a pro amatérské kickboxery je World association of kickboxing organizations 

(WAKO).  

3.15.1 WAKO 

Je světová mezinárodní organizace kickboxingu s původem v Německu, založená 

v roce 1975. WAKO je řídící orgán amatérského kickboxingu která podporuje a řídí především 

amatérský kickboxing a pravidelně pořádá světové a evropské šampionáty všech věkových 

kategorií. Sdružuje národní organizace ze 126 zemí z 5 kontinentů z nichž je 95 oficiálně 

uznáno patřičnými olympijskými výbory (wakoweb.com). Mezi tyto organizace patří také od 

roku 1994 Český svaz full-contactu a jiných bojových umění (ČSFu). 

WAKO je členem organizace SportAccord jako oficiální řídící orgán kickboxingu stejně 

tak je rozpoznán Asijským olympijským výborem (OCA), Světovou antidopingovou agenturou 

(WADA), a Mezinárodní asociací Světových her (IWGA). WAKO je také členem AIMS 

(Alliance of Independent Recognised Members of Sport), která se nedávno přidala do 

organizací rozpoznaných Mezinárodním olympijským výborem. V současnosti není WAKO 

členem asociace mezinárodních federací uznaných mezinárodním olympijským výborem, 
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avšak aktivně podniká kroky k uznání organizace WAKO potažmo celého sportu 

mezinárodním olympijským výborem (wikipedia.org). 

Přidruženou, avšak právně samostatnou organizací je WAKO PRO. Jedná se o 

organizací profesionálního kickboxu při WAKO, jejíž vznik byl reakcí na přestup a přetahování 

amatérských sportovců do jiných, profesionálních organizací (www.wakoweb.com). 

V evropském významu termín kickboxing označuje sport, který zahrnuje různé 

disciplíny a pravidla vycházející z amerického i japonského kickboxixngu. Světová organizace 

kickboxingu (WAKO) rozlišuje tyto disciplíny:  

3.15.2 Tatami sporty  

Musical forms – jedná se o sestavy představující boj proti jednomu nebo více soupeřům, kdy 

sportovec využívá a předvádí techniky, často z orientálních bojových umění, na vybranou 

hudbu.  

Point Fighting – dříve nazývaný semi contact je formou polokontaktního kickboxu blízkému 

sportovnímu karate, kdy bojovníci nesmí využívat plnou sílu a soupeře se musí jen dotknout 

dovolenou, správně provedenou technikou do bodovaného místa. Zápas je po každém střetu 

zastaven a jsou přiděleny body 

Light contact – jedná se o polokontaktní disciplínu, jakýsi mezistupeň mezi point fightingem 

a full contactem, kdy bojovníci nesmí využívat plnou sílu. Boj je souvislý, povoleny jsou 

techniky nohou a rukou nad pás a podmety. Zakázáno je použití loktů, kolen, klinčů a hodů.  

Kick-light – také polokontaktní disciplína je podobná light contactu s rozdílem možnosti 

využití nízkých kopů do stehen soupeře.  

3.15.3 Ringové sporty 

Full contact – smyslem této disciplíny kickboxu je porazit protivníka povolenými kopy a údery 

s použitím plné síly. Povolené jsou techniky nad pás a podmety. Zápas probíhá v ringu. 

Low kick – tato plnokontaktní disciplína je, dá se říci, rozšířená forma full contactu, kde jsou 

povoleny nízké kopy do stehen soupeře.  

K1 – Tato forma vycházející z japonského kickboxingu, přebírá pravidla organizace K-1. Tato 

plnokontaktní disciplína využívá techniky ruko a nohou, povolené jsou na rozdíl od full 

contactu nízké kopy, kolena, a krátké klinče. Zakázány jsou údery lokty, hody, klinče delší než 

5 sekund.  
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V České republice se kickboxing začal rozvíjet na začátku 90. let 20. století, přičemž byl 

spjat s karate a jeho organizačními složkami v ČR. Prvními organizacemi kickboxu byl Český 

svaz full-contactu a ostatních bojových umění, Česká amatérská asociace kickboxu a také 

Česká asociace kickboxu W.K.A. se kterou se později, roku 1995, ČSFu spojila do jednoho 

celku současného Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění (kickbox-

olomouc.cz).   
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Vymezení výzkumu 

Pro vypracování této diplomové práce byla stěžejní situační analýza vybrané organizace, 

která je zpracována jako aplikovaný výzkum, tedy výzkum, ze kterého jsou poznatky využity 

prakticky, a to ke zpracování návrhu strategického plánu ČSFu. Na základě teorie vymezené 

autorem Hendlem (2008) se konkrétně jedná o případovou studii deskriptivního a částečně 

explanačního charakteru, kdy se výzkum podrobně zaměřoval na stav, vývoj a interakci 

s prostředím u konkrétní organizace - ČSFu.  

 

4.2 Výzkumné otázky 

Analýza byla zaměřena na nalezení odpovědi především na tyto výzkumné otázky, které 

určují rámec výzkumu a výběr výzkumných metod:  

1) Co je ČSFu, kde se vzal? 

2) Čím se zabývá a jak funguje v rámci jednotlivých činností? 

3) Kde se ČSFu nachází a kam se ubírá?  

4) Jaká je kvalitativní úroveň činností ČSFu? 

5) Jaké jsou silné a slabé stránky této organizace? 

6) Jaké faktory vnějšího prostředí ohrožují ČSFu a jaké skýtají příležitosti? 

7) Jaké jsou dlouhodobé cíle ČSFu? 

8) Jakými zdroji ČSFu disponuje?  

 

4.3 Použité metody 

4.3.1 Analýza sekundárních zdrojů dat v podobě textů a dokumentů  

Analyzovány byly dokumenty poskytnuté svazem, texty a dokumenty uveřejněné na 

internetových a facebookových stránkách svazu a také dokumenty a texty z veřejných 

především internetových zdrojů. Jednalo se zejména o stanovy svazu, vydané směrnice, výpisy 

z rejstříků a volně přístupné účetní dokumenty, z důvodu neposkytnutí tohoto druhu dokumentů 

svazem. Pro analýzu externího prostředí bylo využíváno především internetových zdrojů. 

4.3.2 Pozorování 

Metodou sběru dat bylo také pozorování, které probíhalo skrytě a mělo formu 

zúčastněného pozorování, kdy byl svaz pozorován z postavení člena organizace. Pozorování 
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nebylo formalizované. Pozorování bylo zaměřeno na vnitřní prostředí svazu, konkrétně 

fungování managementu svazu, tedy na způsob a systémy řízení a komunikaci.  

4.3.3 Interveiw -  polostrukturovaný rozhovor 

Tato kvalitativní metoda měla formu neformálních polostrukturovaných rozhovorů 

s předsedou svazu, tedy nejvyšším představitelem zkoumané organizace. Struktura rozhovorů 

byla stanovena vytvořenými okruhy a oblastmi a navazujícími spontánními otázkami ke kterým 

se předseda vyjadřoval. Okruhy byly zaměřeny na zjištění základních informací o svazu, jeho 

postavení v prostředí, identifikaci funkcí, činností, zdrojů a také na marketing. Zjišťovány také 

byly cíle a plány svazu do budoucnosti. V návaznosti na SWOT analýzu byly okruhy doplněny 

otázkami na vztahující se silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Okruhy jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 

4.3.4 Dotazování 

Dotazování bylo v této práci provedeno formou elektronického dotazování 

prostřednictvím využití internetového nástroje Google Forms. Dotazování bylo zaměřeno na 

zjištění základních informací o členské základně a zjištění spokojenosti s jednotlivými 

funkcemi a činnostmi svazu. Základním souborem byli registrovaní členové ČSFu, tedy 

především spolky, respektive sportovní kluby, které měli řádně zaplacené členské příspěvky. 

Počet těchto klubů v době dotazování byl 69. Dotazník se skládal z 19 otevřených, uzavřených 

a polouzavřených otázek a jeho podoba je uvedena v příloze č.2. 

Dotazník byl v rámci pilotáže poskytnut k vyplnění dvěma zástupcům klubů a byl konzultován 

v rámci jednoho z rozhovorů s předsedou svazu. Změny na základě této pilotáže se týkaly 

především formulace otázek, kdy některé byly nejednoznačné a také úpravy hodnotících škál, 

kdy u konkrétních otázek byla přidána možnost, která vyjadřovala nevědomost, či nezájem o 

hodnocenou položku. Předseda svazu dále navrhl úpravu konkrétních Žádný z respondentů 

pilotáže se nevyjádřil v uvedených otevřených otázkách. Tyto otázky přesto nebyly vyřazeny 

z důvodu potenciálu získání dodatečných informací a podnětů k vypracování analýzy. 

4.3.5 SWOT analýza 

Shrnutí poznatků nabídla SWOT analýza, která byla vypracována na základě výsledků 

všech výše zmíněných metod a za pomocí dílčích analýz: PEST analýzy, která svým rozdělením 

vnějšího prostředí přinesla konkrétní příležitosti a hrozby, analýzy oborového prostředí a 

analýzy konkurence. Tato metoda byla základem pro vytvoření strategického plánu Českého 

svazu full-contactu kdy vymezila a vyhodnotila silné a slabé stránky jako příležitosti a hrozby. 
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4.4 Sběr dat 

Sběr dat probíhal u všech metod v několika termínech a u analýzy textů a pozorování 

průběžně. Dotazování bylo prováděno v termínu od 26.5.2017 do 14.7.2017. přičemž byl odkaz 

na dotazník s průvodním dopisem odeslán elektronickou poštou ve třech termínech. Dotazování 

se ze 69 kontaktovaných zástupců, zúčastnilo 20 zástupců klubů, návratnost tedy byla přibližně 

29 %.  

První rozhovor s předsedou svazu proběhl 25.5.2017 a další doplňující 

rozhovory12.7.2017 a 7.8.2017. Z prvního rozhovoru byla vytvořena nahrávka a zápisky a 

z dalších pouze zápisky. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST   

5.1 Český svaz full-contactu a ostatních bojových umění 

ČSFu je samostatná zájmová, nepolitická a dobrovolná organizace – spolek podle zákona 

č. 89/2012 Sb. Působí na celém území České republiky jako zastřešující organizace, svaz 

samostatných spolků, fyzických i právnických osob jejímž hlavním předmětem činnosti je 

provozování bojových sportů a související sportovní činnosti. (stanovy, 2014) V současné době 

eviduje 375 organizací – sportovních klubů a jejich více než 6000 členů. ČSFu tvoří státní 

reprezentaci kickboxingu, pořádá certifikovaná školení pro trenéry a rozhodčí. Každoročně 

pořádá a zaštiťuje národní i mezinárodní soutěže. 

Jako samostatný svaz je sdružený pod Českou unií bojových umění (ČUBU), jednou 

z pěti největších sportovních organizací v ČR s více než 40 tisíci členy, a prostřednictvím které 

je členem střešní sportovní organizace - České unie sportu (ČUS) a dalších také mezinárodních 

organizací. ČSFu je členem mezinárodních organizací, především největší amatérské 

kickboxové organizace WAKO.  

Základním ustanovujícím dokumentem jsou stanovy, které mimo jiné určují poslání 

organizace, kterým je: “…plnit funkci sdružovací, informační, koncepční, koordinační, 

metodickou, legislativně právní, a reprezentační. ČSFu má za cíl organizovat, rozvíjet a 

propagovat bojové sporty a umění, zvyšovat jejich společenskou prestiž doma i v zahraničí, 

pečovat o všestranný rozvoj, jakož i chránit práva a oprávněné zájmy svých členů v souvislosti 

s jejich činností v rámci ČSFu.“ 

5.1.1 Organizační struktura ČSFu  

Hlavními orgány svazu jsou Konference ČSFu, Předseda ČSFu, Výkonný výbor ČSFu, 

Kontrolní a revizní komise ČSFu. Na základě stanov jsou k různým úkolům zřizovány další 

orgány. Jejich výčet a schéma struktury je znázorněno na obrázku 5. 

Konference ČSFu je nevyšší orgán této organizace. Jedná se o normotvorný, rozhodovací, 

volební a kontrolní orgán a tvoří ji předseda a 3 delegáti vybraní ze zástupců sportovních 

disciplín, kteří jsou volení registrovanými členy. Voleni jsou zástupci těchto disciplín: 

Semicontact (Pointfighting), Lightcontact, Full contact, Low Kick, K-1, Wushu, Kyokushinkai. 

Statutárním orgánem je Výkonný výbor, který zastupuje Předseda ČSFu Jiří Mulač. 

Výkonný výbor je sedmičlenný má normotvornou a rozhodovací pravomoc a zabezpečuje a řídí 

činnosti ČSFu, provádí výklad stanov, směrnic a předpisů.  
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Předseda ČSFu je statutáním zástupcem a představitelem ČSFu vůči státním orgánům a jiným 

subjektům. Zastupuje svaz navenek, řídí a organizuje běžnou činnost ČSFu.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pomocné orgány vytvořené pro zajišťování činnosti jsou International communication 

ČSFu, dvoučlenná složka pro komunikaci a zastupování ČSFu vůči zahraničním subjektům 

jako je například mezinárodní organizace WAKO. Dále Profesionální divize ČSFu, která 

stanovuje jednotná pravidla, podmínky a předpisy pro pořádání titulových profesionálních 

zápasů včetně udělování profesionálních titulů PRO divize ČSFu. Komise rozhodčích je 

organizační složkou, která mimo jiné zajišťuje interpretaci pravidel, deleguje rozhodčí z řad 

rozhodčích ČSFu pro soutěže, monitoruje výkony rozhodčích, pořádá vzdělávací akce (školení, 

semináře), uděluje, zvyšuje, snižuje pozastavuje a odebírá licence členům sboru rozhodčích, 

nominuje rozhodčí na mezinárodní školení a soutěže. Sportovně technická komise zajišťuje 

jednotnou interpretaci a aplikaci metodiky zkoušek na stupně technické vyspělosti v kickboxu. 

Disciplinární komise rozhoduje o dovolání člena ČSFu proti rozhodnutí jakékoliv komise, 

rozhoduje o sporech mezi dvěma členy, členem a orgánem ČSFu (kromě konference ČSFu) a 

rozhoduje o provinění člena při porušení stanov, směrnic nebo jiných předpisů, pravidel, řádů 

závazků aj.  Státní reprezentace je složka skládající se ze státních trenérů plnokontaktních a 

polokontaktních disciplín jejichž úkolem je příprava, nominace a koučink reprezentace ČR. 

Komise pro pořádání soutěží koordinuje organizování soutěží,.navrhuje jednotlivé pořadatele 

soutěží typu Mistrovství České republiky, Czech open a Národní pohár. Dále se zabývá 
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navrhováním, vydáváním a úpravou směrnic související s činností organizace soutěží. 

Sportovní centrum mládeže je výběrové centrum talentovaných mladých závodníků, které 

podporuje a zajišťuje sportovní přípravu mladých závodníků, kteří směřují k zařazení do 

reprezentačního týmu ČR. 

 

5.2 Situační strategická analýza 

5.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

Jak bylo uvedeno v teoretické části, vnější prostředí lze rozdělit na dvě části - Makrookolí 

a Mikrookolí, kterých se budou týkat následující analýzy. V rámci makrookolí se další část 

zaměří na politické a legislativní, ekonomické, sociální a technologické prostředí, tedy známou 

PEST analýzu.   

5.2.1.1 Makrookolí – PEST analýza 

Politické a legislativní faktory 

Politické prostředí v ČR bude ovlivněno Volbami do poslanecké sněmovny 2017, které 

mohou mít vliv na státní politiku v oblasti sportu v závislosti na prioritách nové vlády a 

politické reprezentace. Stejně tak je faktorem také politické zastoupení a situace na úrovni 

samosprávných celků. Kraje, a především obce jsou největšími podporovateli sportu z hlediska 

financí a jejich plány v oblasti sportu jsou tedy faktorem, na který musí být upřena pozornost. 

Nepříznivě může působit relativně časté střídání ministrů školství mládeže a tělovýchovy, což 

je ministerstvo s největším vlivem na ČSFu. 

Současné dokumenty určující státní politiku v oblasti sportu jsou Plán podpory rozvoje 

sportu v letech 2015- 2017 a navazující Koncepce podpory sportu 2016 - 2025. První dokument 

vychází z programového prohlášení vlády, ve kterém se zavázala k zasazení se o transparentní 

financování sportu a stanovení kritérií pro veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí a 

předložení nového zákona o podpoře sportu. Koncepce podpory sportu 2016 – 2025 je 

dokument vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), který tvoří na 

základě ustanovení zákona o podpoře sportu. Z této koncepce vyplývá směr státní politiky, 

která spočívá v posilování institucionálního zajištění sportu v ČR, tedy vzdělávání a podpory 

státní správy a samosprávy a monitorování dat o sportu. Určuje také dotační politiku, která je 

zaměřena na zvyšování objemu finančních prostředků u dotačních programů na úroveň EU, 

stabilitu financování sportovních organizací, využívání kontrolních mechanizmů využívání 

dotací a využívání potenciálních příjmů z evropských fondů. Koncepce vyjadřuje snahu 
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navyšovat objem prostředků na sport ze státního rozpočtu. Dále také uvádí strategické oblasti 

a jejich cíle, přičemž relevantní pro ČSFu jsou především:  

Oblast 1 – rozvoj sportu pro všechny 

- Strategický cíl 1 - Strategický cíl 1 - Podporovat rozvoj sportovních klubů, 

tělovýchovných a tělocvičných jednot 

- Strategický cíl 3 - Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném 

sportu 

- Strategický cíl 4 - Podporovat masové propagačně-motivační sportovní akce 

Oblast 2 – podpora široké základny výkonnostních sportovců 

- Strategický cíl 1 - Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí 

- Strategický cíl 2 - Rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu 

reprezentace 

- Strategický cíl 3 - Podporovat výkonnostní sport dospělých 

Oblast 4 - Odbornost ve sportu 

- Strategický cíl 1 - Vybudovat Sportovní výzkumné centrum a zajistit přenos poznatků 

do praxe 

- Strategický cíl 2 - Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu  

Oblast 5 - Obnova a budování sportovních zařízení 

- Strategický cíl 1 - Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ 

- Strategický cíl 4 - Vybudovat strategickou sportovní infrastrukturu pro státní 

reprezentaci a regionální tréninková centra pro přípravu talentované mládeže 

- Strategický cíl 5 - Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace 

a talentů 

Oblast 7  - Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR 

- Strategický cíl 2 - Pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve spolupráci 

se sportovními svazy 

- Strategický cíl 4 - Podporovat úspěchy sportovní reprezentace ČR na mezinárodních 

soutěžích a šíření dobrého jména České republiky 

- Strategický cíl 7 - Dále rozvíjet profesní komory trenérů a posilovat společenskou 

prestiž trenérů 

- Strategický cíl 8 - Podporovat profesionální soutěže a postavení profesionálních 

sportovců 

Oblast 8 - Komerční sport 

- Strategický cíl 1 - Opakovaně pořádat významné mezinárodní i národní sportovní 

události 

- Strategický cíl 2 - Rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti (msmt.cz, 2016)  

 

Ačkoli závazkem ve výše uvedených dokumentech je transparentnost rozdělování 

finančních prostředků, v současné době je s novou politickou a personální reprezentací a 
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změnou systému, klíč rozdělování dotací neveřejný. Tento fakt ztěžuje hospodaření a plánování 

ve sportovních organizacích. 

Ohrožujícím faktorem konkrétně pro ČSFu jsou podmínky na oprávněné žadatele o 

dotace z konkrétních dotačních programů, které jsou ustanoveny ve státní podpoře sportu 2017 

– 2019. Konkrétní podmínkou u vybraných programů je uznání mezinárodní federace, které je 

žadatel členem, Mezinárodním olympijským výborem (MOV). Tato podmínka je hrozbou pro 

budoucí čerpání dotací pro ČSFu jejíž mezinárodní federace WAKO i přes své snahy dosud 

není uznanou federací MOV. Tato podmínka znemožnila ČSFu v roce 2017 čerpat dotace 

z programů I. a III., a výrazně omezilo finanční zdroje svazu pro tento rok a potenciálně roky 

následující. 

Právními předpisy, které mají největší vliv na sportovní svaz jsou především Zákon o 

podpoře sportu 115/2001 Sb., a v návaznosti na programové prohlášení vlády jeho pozdější 

novelizace zejména poslední novela 230/2016 Sb., která vešla v platnost v lednu 2017. Tento 

pozměňovací zákon přináší určité novinky, které mohou konkrétně ovlivňovat fungování svazu. 

Tento zákon v novém znění vymezuje priority v oblasti sportu, kterými jsou podpora sportu 

dětí a mládeže a jejich trenérů spolu s podporou sportovních reprezentantů České republiky. 

Dále také nově ustanovuje plány v oblasti sportu, který vytváří MŠMT. Současným plánem je 

výše zmíněná Koncepce podpory sportu 2016-2025, která stanovuje priority státní politiky, 

strategické oblasti s konkrétními strategickými cíli spolu s podmínkami naplňování této 

koncepce. Dalším zákonem ovlivňující zdroje financí svazu je zákon č. 186/2016 Sb. O 

hazardních hrách, který nahrazuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 

S tímto novým zákon přichází změna systému financování sportu, kdy od roku 2017 nebudou 

loterijní společnosti mít možnost snižovat zákonné odvody pomocí daru Českému 

olympijskému výboru, který tyto prostředky rozděluje sportovním organizacím. Přerozdělování 

těchto prostředků má nyní v kompetenci MŠMT, avšak systém či klíč tohoto přerozdělování 

není, na rozdíl od ČOV, veřejný. 

Novela zákona o podpoře sportu přinesla také povinnost sportovních organizací, které 

žádají o podporu, zapsat se do neveřejného rejstříku, který má zvýšit transparentnost 

rozdělování finančních prostředků. Do rejstříku se zapisují údaje o organizaci jako jsou název, 

sídlo, identifikační číslo, předmět hlavní činnosti a informace o aktivitě. Sdružující organizace 

uvádějí tyto informace i o sdružených organizacích. Tento rejstřík představuje určitou 

administrativní zátěž pro sdružující organizace, kterou je i ČSFu, jelikož vyžaduje aktuální 

informace o aktivitě sdružených organizací, přičemž novela uvádí pokutu až 100 000, pro 
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nesplnění povinnosti zapsání těchto údajů do rejstříku. Zároveň, na základě této novely, jsou 

kraje, města a obce povinny vypracovávat plány rozvoje sportu spolu s určením prostředků 

z rozpočtu k realizaci tohoto plánu. Tento faktor skýtá příležitost nebo spíše nutnost sportovní 

organizace komunikovat a působit na příslušné místní orgány za účelem zajištění finanční 

podpory konkrétních projektů, činností, oblastí.  

Politika vlády v oblasti Nestátních neziskových organizací je zpracována v dokumentu 

Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020, která vymezuje 

následující principy: 

• Princip č.1: vláda ČR podporuje trvalou udržitelnost silných, rozmanitých a nezávislých 

NNO. 

• Princip č.2: vláda ČR bude usilovat o efektivní a transparentní navrhování státních 

politik vůči NNO včetně legislativních opatření, financování i jejich institucionálního 

zajištění. 

• Princip č.3: vláda ČR bude podporovat dobrovolnictví a dárcovství jako projev 

participace občanů na věcech veřejných. 

• Princip č.4: vláda ČR bude podporovat rozvoj efektivního a smysluplného partnerství a 

spolupráce s NNO. (vlada.cz) 

Nebezpečí skýtá korupce ve státní správě a na úrovni střešních organizace, konkrétně 

v oblasti dotací, která může negativně ovlivnit fungování sportovních organizací a to nejen těch, 

které jsou na finančních prostředcích ze strany státu závislé. 

Faktorem, který relativně omezuje činnost ČSFu vychází z klauzule organizace WAKO, 

která zamezuje členství sdružených organizací v jiných, konkurenčních mezinárodních 

kickboxingových organizací. Tato podmínka limituje zapojení ČSFu do aktivit jiných 

organizací, kterých je, jak bylo zmíněno, větší množství. 

ČSFu také ovlivňují předpisy a pravidla stanovená nadřazenými organizacemi jako je 

ČUBU, ČUS a mezinárodní federací WAKO, zároveň s politikou a rozhodnutími vyšších 

mezinárodních organizací jak například Mezinárdní olympijský výbor (MOV) a to především 

v souvislosti se zařazením mezinárodní federace WAKO do asociace mezinárodních 

sportovních federacích uznaných MOV.  
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Ekonomické faktory 

Ekonomika v České Republice je v současnosti ve fázi hospodářského růstu. V roce 

2016 výkon ekonomiky vzrostl o 2,4 % a růst je předpokládán i na rok 2017 a 2018 (mfcr.cz, 

2017). Jednotlivé makroekonomické ukazatele vykazují pozitivní trend: Příjmy domácností i 

spotřeba se zvyšuje, míra nezaměstnanosti je na velmi nízké úrovni kolem 4%. Tyto ukazatele 

mají pozitivní vliv na všechny subjekty v ekonomice ČSFu nevyjímaje. Dalším ekonomickým 

ukazatelem je míra inflace, která začíná mírně stoupat a v současnosti je meziroční inflace na 

úrovni 2.3%. Inflace může mít vliv na zvyšování nákladů na vybavení a pronájem a služby, 

které ČSFu využívá. Zároveň zvyšující se inflace přináší ekonomická pozitiva jako jsou 

stimulace spotřebitelských výdajů a investice do ekonomiky, které ve svém důsledku mohou 

pozitivně ovlivňovat ČSFu. Obecnou ekonomickou hrozbou pro všechny organizace a 

společnost jako takovou je hospodářská krize, která avšak je těžko předvídatelná a v současné 

době je hospodářství ve fázi expanze. 

Ekonomické faktory ovlivňují Český svaz full contactu spíše zprostředkovaně, což 

vychází z postavení neziskové organizace. Důležitá je ekonomická situace jednotlivých 

subjektů, které mají na svaz vliv. Jsou to ekonomická situace obyvatelstva, především 

domácností, výše jejich příjmů a podíl výdajů na sport. Také ekonomická situace partnerů a 

potenciálních partnerů ze stran sponzorů a jiných ekonomických subjektů.  

Současná nízká nezaměstnanost je faktorem, který může ovlivnit potenciální nábor 

nových zaměstnanců, který by mohl být potřeba při zlepšování a rozšiřování aktivit svazu. A to 

také v souvislosti s tlaky na zvyšování mezd, což je pro neziskovou organizaci s omezenými 

finančními možnostmi nepříznivým faktorem.   

Příležitosti vyplývající z ekonomických faktorů jsou využití současného růstu 

ekonomiky prostřednictvím získávání finančních prostředků z veřejných i soukromých zdrojů 

pro rozšiřování a zkvalitňování aktivit a činností svazu. 

Sociální faktory 

Mezi Sociální a kulturní faktory obecnější povahy, které ovlivňují celé odvětví sportu 

je trend zdravého životního stylu a zdraví, který vede k pohybu a sportu. Průzkumy věnující se 

sportu v ČR ukazují, že nejčastěji provozované sporty jsou ty rekreační, s nízkými náklady jako 

je cyklistika, plavání a běh. Vliv mají také demografické faktory, například stárnutí 

obyvatelstva a na druhou stranu zvyšující se zdravá délka života, a to zejména v návaznosti na 

dobu možnosti aktivního sportování. Na sportovní odvětví působí faktor počtu lidí, kteří se 
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věnují sportu, a to s ohledem na jednotlivé demografické skupiny jako jsou děti, dospělí, senioři 

aj. Na počet navazuje také čas, který tyto skupiny věnují sportu a charakteristika jejich 

provozování – zdali se jedná o rekreační, výkonnostní, organizované či neorganizované 

sportování. Čas, který věnují sportu ovlivňuje podíl volného času a složení aktivit, trendy ve 

společnosti a další faktory. Asociace amatérských sportů ČR v roce 2014 provedla průzkum 

trávení volného času u dětí z jehož výsledků vyplývá upřednostňování trávení času u televize a 

počítače před aktivním pohybem u současné generace.  

Jak bylo uvedeno, fungování neziskové organizace a tedy i Českého svazu full-contactu je 

založeno na dobrovolné práci. Dobrovolnictví v České republice stagnuje jak naznačuje 

statistika ČSÚ v tabulce č. 3 .Přístup obyvatelstva k dobrovolné práci může také ovlivnit 

schopnost svazu realizovat a rozšiřovat své činnosti. 

Tabulka 3 - Počet hodin odpracovaných dobrovolníky v milionech 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet 

odpracovaných 

hodin v 

milionech 

46,7 46,9 44 44,9 44,7 43,6 45,6 

Zdroj: Vlastní zpracování (ceskenoviny.cz, 2016) 

Dalším faktorem je také popularita sportu a vnímání, respektive image sportu ve 

společnosti. Tyto faktory ovlivňují charakter sportu a velkou měrou také média. Kickboxing 

není mediálně populární sport, pravidelně se objevuje ve specializovaných televizních pořadech 

jako je Magazín bojových sportů České televize a při televizních přenosech profesionálních 

galavečerů a akcí, avšak zpravidla na programech placeného televizního vysílání. V současné 

době se zvyšuje počet eventů profesionálních bojových sportů, které zvyšují povědomí o těchto 

sportech a zároveň ukazují zájem o bojové sporty. Ve zpravodajství se kickboxing objevuje 

výjimečně, pouze při významných úspěších, a především v médiích na regionální úrovni. 

Hrozba může vycházet i z negativního vnímání bojových sportů a předsudků. 

Technologické faktory 

Ve sportu jsou různé technologie hojně využívány ve sportovní přípravě. Pro národní 

svaz, by nové technologie, v tomto ohledu, mohly být příležitostí, například, při zajišťování 

sportovní reprezentace tedy při přípravě reprezentantů.  
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Kickboxing není technologicky náročný ani závislý sport. V současné době jsou 

v kickboxingu využívány informační technologie v podobě bodovacích systémů pro rozhodčí 

a online registračních systémů. Další vývoj může spíše přinést zrychlení a zvýšení spolehlivosti 

a efektivity těchto technologií. Nové technologie z oblasti informačních technologií, mohou 

zrychlit některé procesy, především v administrativě, která je velkou součástí aktivit 

sportovního svazu. V oblasti internetu mohou pro sportovní organizaci vyvstat příležitosti 

v podobě nových informačních a propagačních kanálů, které může svaz využít pro komunikaci 

se svými členy i popularizaci sportu. 

Příležitosti a hrozby vyplývající z PEST analýzy: 

Příležitosti:  

- Dlouhodobá koncepce státu zaměřená na zvyšování financí  

- Dotační programy nově stanovovány na 3 roky 

- Změna legislativy týkající se NNO 

- Zvyšující se popularita bojových sportů 

- Technologický pokrok v informačních technologiích 

Hrozby:  

- Neuznání mezinárodní federace MOV 

- Nové podmínky dotačních programů v souvislosti s uznáním mezinárodní federace 

MOV 

- Dotační programy nově stanovována na 3 roky 

- Korupce ve státní správě 

- Zvýšení administrativní zátěže v souvislosti se změnami v Zákoně o podpoře sportu 

- Nová politická reprezentace 

- Negativní postoj veřejnosti k bojovým sportům 

 

5.2.1.2 Mikroprostředí - Oborové prostředí 

Navazující část analýzy vnějšího prostředí se zabývá oborovým prostředím. První část 

se zabývá odvětvím, ve kterém zkoumaná organizace operuje, a to z různé šíře pohledu. 

Vybranou metodou je Porterům model pěti sil, který se zaměřuje na sílu konkurentů, dodavatelů 

a odběratelů a na substituční produkty a služby. V druhé části jsou identifikovány konkrétní 

zainteresované skupiny a jejich očekávání vůči ČSFu. Následně jsou porovnány vzhledem k 

síle jejich vlivu na tuto organizaci a velikosti zájmu. 
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Odvětvová analýza – Porterova analýza 5 sil 

Hrozba vstupů nových konkurentů (účastníků) do odvětví  

V neziskovém sektoru si organizace konkurují v oblasti získávání finančních prostředků 

na svoji činnost z veřejných a soukromých zdrojů. Konkurence ve sportovním prostředí je 

specifická a nové sdružující organizace zpravidla vznikají na základě potřeby určitých skupin, 

nebo nefunkčního již existujícího orgánu. Vstup nových konkurentů udává potřeba nového 

sdružujícího orgánu pro konkrétní sport, či speciálně zaměřené sportovní kluby. Sportovní 

odvětví je avšak relativně stálé a nové sporty se neobjevují často. Noví konkurenti do 

konkrétního sportovního odvětví tedy vstupují málo a hrozba tedy není vysoká.  

Hrozba příchodu, respektive vzniku konkurenčních svazů v odvětví bojových sportů 

vyplývá z rozmanitosti disciplín a stylů bojových sportů a umění a specializace sportovních 

klubů na konkrétní disciplíny či styly. Konkrétními bariérami vstupu do odvětví jsou v případě 

kickboxingu a jiných bojových sportů a umění: potřeba sdružující organizace, získávání členů 

a potřeba začlenění do mezinárodních organizací. 

Stávající konkurence v odvětví  

Prostředí ve sportovním odvětví na úrovni národních svazů není konkurenční se stejném 

smyslu jako u jiných sportovní a zejména ziskových organizací. Rozdíl vychází z hlavní 

činnosti a poslání těchto organizací, kdy národní sportovní svazy jsou zaměřeny na rozvoj 

daného sportu, sdružování sportovních klubů a hájení zájmů svých členů. Konkurenci avšak 

rozeznat lze, a to z různých hledisek. 

V nejširším pojetí lze za konkurenci z hlediska financování z veřejných rozpočtů 

považovat veškeré sportovní svazy, které se dělí o omezené prostředky.  

Konkurujícími organizacemi jsou také sportovní svazy, které sdružují sportovní kluby 

zabývající se bojovými sporty. Tyto svazy konkurují nejenom v oblasti získávání finančních 

prostředků, ale také členů, kdy sportovní kluby se často zabývají různými bojovými sporty a 

disciplínami a věnují se tedy kromě kickboxingu i jiným, relativně podobným sportům jako je 

například Karate, Box, Thajský box či MMA. Tyto kluby mohou být členy více svazů, avšak 

se členstvím se pojí i členské příspěvky které vytváří finanční zátěž. Z tohoto hlediska 

konkuruje ČSFu například svaz Muay Thai (CMTA), který sdružuje kluby zabývající se 

Thajským boxem, tedy sportem kickboxingu podobným, a často sportovními kluby 

provozovaným společně s kickboxem.  
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Konkurenčními jsou také organizace, které sdružují sportovní kluby, které se v rámci 

své činnosti zabývají kickboxem a dalšími bojovými sporty. Nejpřímějším konkurentem je 

z tohoto hlediska Český svaz kickboxu (ČSK). Tento svaz sdružuje 15 sportovních klubů, 

z nichž někteřé jsou také registrovanými členy ČSFu, a je členem mezinárodní asociace World 

traditional kickboxing association (WTKA). Konkurenční činnost ČSK spočívá ve školení 

vlastních rozhodčích, vydávání trenérských licencí a stupňů technické vyspělosti, a pořádání 

soutěží v polokontaktních i plnokontaktních disciplínách kickboxingu. Konkrétně se zabývá 

disciplínami Point fighting, Lightcontact, Full contact, Low kick a dětské disciplíně Kalaki. 

Vytváří také vlastní reprezentační tým, který se účastní mezinárodních otevřených soutěží 

v kickboxu pořádaných pod hlavičkou různých mezinárodních kickboxingových organizací 

včetně WAKO, a mistrovských soutěží (MS, ME) mezinárodních organizací kickboxingu 

s vyjímkou organizace WAKO, kde je jediným oficiálním zástupcem ČSFu.  

Pod hlavičkou ČSK bylo v roce 2017 organizováno 7 amatérských soutěží oproti 11 

amatérským soutěžím organizovaných ČSFu. Soutěže ČSK byly zaměřeny převážně na 

polokontaktní disciplíny a 3 z těchto soutěží byly určeny dětem a výkonnostní kategorii 

začátečníků (do 5 zápasů). 

Konkurence je avšak, jak bylo zmíněno, specifická a události a akce jako jsou soutěže 

a semináře přímo nekonkurují ČSFu, pokud nejsou ve stejném termínu. Takováto konkurence 

zvyšuje možnosti účasti pro sportovní kluby, sportovce a je tedy prospěšná z hlediska rozvoje 

kickboxingu což je součástí poslání ČSFu. Konkurence ze strany ČSK také působí ze strany 

zapojení se do aktivit, které nabízí jiné mezinárodní organizace kickboxingu, především účast 

členů ČSK na soutěžích, kterých se ČSFu nemůže oficiálně zúčastnit vzhledem k závazkům 

vyplývajících ze členství v organizaci WAKO.  

Dále jsou porovnány jednotlivé poplatky pro členy svazů.  

Roční členský poplatek klubu: ČSFu – 500 Kč x ČSK – 1000 Kč 

Vstupní poplatek nového klubu : ČSFu - 2000 Kč x ČSK – 1200 Kč 

Cena vydání členského průkazu / sportovního pasu: ČSFu – 200 Kč x ČSK - 50 Kč 

Roční členská známka / aktivace pasu: ČSFu – 100 – 300 Kč x ČSK – 100 Kč  

Výše poplatků u ČSK je u většiny položek stanovena níže, ale roční členský příspěvek 

je 2x vyšší než u ČSFu. Ceny služeb a poplatky jsou u ČSK převážně srovnatelné nebo nižší, a 

to především v porovnání podobně zaměřených soutěží. ČSFu je podstatně větší organizací 
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nejen z hlediska počtu členů, ale i rozsahem činnosti. ČSK se neorganizuje sportovní ligy, 

neeviduje žebříčky sportovců a klubů, nezabývá se profesionálním kickboxingem a zaměřuje 

se spíše na polokontaktní disciplíny. Mnohost svazů zabývající se kickboxingem není vhodné 

avšak i přes snahy z obou stran se zatím nepodařilo najít společnou půdu a toto prostředí 

sjednotit.  

Hrozba substitučních výrobků a služeb     

Službami, které zajišťují sportovní svazy jsou, mimo jiné, sportovní soutěže. Ty mohou 

mít substituty v podobě soutěží pořádaných konkurenčními svazy nebo i kluby a jinými 

organizacemi, které jsou konány ve stejném termínu a u kterých rozhodují faktory jako jsou 

cena startovného, výše odměn pro sportovce i rozhodčí, prestiž, aj. Substituční mohou být ale i 

soutěže pořádané v jiném termínu na které je potřeba náročnější příprava sportovců. Hrozba 

substitutů do určité míry hrozí u vzdělávacích školení a seminářů a to pro sportovce, trenéry a 

rozhodčí. Určitými substituty jsou i reprezentační týmy konkurenčních svazů, které mohou mít 

jiné, například méně náročné, kritéria pro zařazení do reprezentace. 

Substituy lze identifikovat také na úrovni činnosti profesionální divize ČSFu. 

Profesionální divize ČSFu nabízí a uděluje národní a mezinárodní profesionální tituly 

organizace WAKO PRO. V této činnosti divizi konkurují jiné mezinárodní organizace se svojí 

nabídkou titulů. Příkladem je organizace WKN (World Kickboxing Network). Promotéři tedy 

mohou substituovat profesionální tituly nabízené ČSFu respektive WAKO PRO, za tituly 

jiných organizací. Tituly se liší především prestiží vydávající organizace, podmínkami pořádání 

titulového zápasu a výší poplatků za pořádání titulového zápasu.  

Vyjednávací schopnost odběratelů  

Přístup ke členům a dalším skupinám, které využívají, nebo jsou příjemci služeb či se účastní 

aktivit, které svaz nabízí, jako k zákazníkům, vychází z poznatků strategického řízení, 

zaměřeného na ziskové organizace a přináší jiný, potenciálně přínosný přístup k uspokojování 

potřeb těchto skupin a naplňování cílů organizace. Odběratele či zákazníky Českého svazu full- 

contactu lze tedy označit sdružené spolky a jejich členy spolu s veřejností, respektive nečleny, 

kteří využívají služby ČSFu. 

- Registrovaní členové – Síla členů také vychází jejich postavení ve svazu, kde tvoří jeho 

důležitou součást a podílejí se prostřednictvím nejvyššího orgánu svazu – konference 

na řízení, přičemž jejich práva a pravomoci jsou vymezeny ve stanovách.  
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- Sportovci – Vyjednávací síla sportovců částečně vyplývá z možnosti účastnit se soutěží 

a jiných akcí pořádaných konkurenčními svazy, což by znamenalo snížení konkurence 

na soutěžích, a ohrožení možnosti vůbec organizovat soutěž. Faktorem je například cena 

startovného a ochota sportovců tuto cenu přijmout. 

Vyjednávací schopnost dodavatelů  

Nejsilnějším „dodavatelem“ s největším vlivem je MŠMT na jejíž dotacích je svaz z největší 

míry závislý. Silnou vyjednávací pozici mají i další finanční podporovatelé a orgány finančních 

zdrojů, kteří nejsou závislí na aktivitách ČSFu jako jsou sponzoři, dárci a další.  

Důležitým dodavatelem je firma Yangames promotions a.s., která na základě partnerství se 

svazem zajišťuje služby spojené s logistikou a sestavování sportovního zařízení, které jsou 

nezbytné pro pořádání soutěží svazu, a které ČSFu významně šetří zdroje.  

Určitou sílu či vyjednávací schopnost drží také rozhodčí bez kterých by nebylo možné 

organizovat soutěže, a kteří svou práci vykonávají jako dobrovolníci i když většinou formou 

placené dohody. Jejich vyjednávací sílu snižuje potřeba získání licence od ČSFu a závislost na 

činnosti komise rozhodčích. Dobrovolníci jsou skupinou dodavatelů zdroje práce, která je 

velice důležitá pro realizaci aktivit svazu. Jejich síla spočívá v ochotě a motivaci se účastnit 

těchto akcí, na které má vliv forma a výše ohodnocení, prestiž, potenciál osobního rozvoje a 

další.  

Shrnutí 

Z výše analyzovaných sil vyplývá, že v oblasti hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví 

existují poměrně vysoké bariéry, které spočívají v potřebě nového sdružujícího orgánu což 

vyplývá ze specifického prostředí sportovních neziskových organizací. 

Stávající konkurence v odvětví, která je také ve sportovním prostředí specifická, byla 

posouzena z širšího a užšího pohledu, přičemž největším konkurentem se dá považovat Český 

svaz kickboxu. 

Hrozba substitučních služeb se týká především soutěží, vzdělávacích seminářů a soustředěních, 

a sestavování reprezentačních týmů u konkurenčních svazů. Substituční jsou také profesionální 

tituly v kickboxingu, které uděluje profesionální divize ČSFu a hrozbu ovlivňují faktory jako 

je prestiž, cena, podmínky a rozhodnutí promotérů.  

V další části byli určeni odběratelé služeb, kterými jsou členové svazu, sportovci a fanoušci. 

Největší sílu z těchto skupin mají členové, která spočívá v charakteru organizace, kdy jsou tito 
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odběratelé zároveň součástí tohoto spolku. Vyjednávací síla sportovců spočívá v jejich 

nezbytnosti pro uspořádání soutěže a zároveň možnostech účasti na konkurenčních soutěžích a 

jiných akcích.  

Určena také byla velmi silná pozice dodavatelů, kdy nejsilnější pozici mají orgány veřejné 

správy, jejichž dotace a podpory z největší části financují fungování svazu. Vymezena byla také 

důležitá pozice firmy Yangames promotions a.s. Znatelná je i síla rozhodčích a dalších 

dobrovolných pracovníků, bez kterých by nemohl Český svaz full-contactu realizovat 

podstatnou část své činnosti.  

5.2.2 Analýza zainteresovaných skupin 

Analýza, která se dotýká vnějšího i vnitřního prostředí je analýza zainteresovaných skupin. 

V této analýze budou identifikováni stakeholdeři Českého svazu full-contactu a vymezena 

jejich očekávání načež naváže jejich rozdělení na základě vlivu a zájmu. 

Tabulka 4 - Zainteresované skupiny a jejich očekávání 

 SKUPINY OČEKÁVÁNÍ 

Členové / registrované kluby Vykonávat činnosti vyplývající ze statutu zastřešující 

organizace a vyplývající z poslání 

Komunikace a transparentnost 

Propagace sportu 

Předávání relevantních informací ze zastřešujících a 

mezinárodních organizací 

Efektivní, transparentní využití členských příspěvků 

Trenéři Tvorba podmínek pro osobní rozvoj, získávání licencí 

Zajišťování vzdělávání 

Zajišťování podmínek pro realizaci trenérské činnosti 

Tvorba a aktualizace pravidel a jejich komunikace 

Rozhodčí Zajišťování vzdělávání 

Zajištění možnosti uplatnění a komunikace 

Spravedlivé a odpovídající odměňování 

Sportovci Zajišťování sportovních soutěží 

Zajištění vzdělávání a rozvoje v podobě seminářů a 

soustředění 

Komunikace v oblasti nominačních kritérií do 

reprezentace, změny pravidel 

Pracovníci organizačních složek Informace o stanovených plánech  

Dostatek zdrojů pro aktivity a dosahování 

stanovených cílů 

Hodnocení a ocenění činnosti 
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Vedení – Výkonný výbor, Předseda Dosahování stanovených cílů 

Informace z nižších složek  

Média Informace o významných událostech 

Tiskové materiály a jiný obsah 

Veřejnost Nabídka služeb pro veřejnost 

Chování a hodnoty reprezentující sport a fair play 

Sponzoři, Partneři Efektivní a transparentní využití prostředků 

Dosažení marketingových cílů 

Dodržování dohod a smluv 

Dárci Efektivní využití poskytnutých prostředků 

Uznání a ocenění  

Veřejná správa  Dodržování pravidel, včasnost a úplnost 

poskytovaných informací 

Transparentní a zákonné hospodaření s poskytnutými 

prostředky 

Střešní a mezinárodní organizace (ČUBU, WAKO, 

ČUS,..) 

Dodržování pravidel a předpisů 

Poskytování informací 

Spolupráce a podílení se na naplňování poslání 

organizací 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 5 - Tabulka vlivu a zájmu zainteresovaných skupin 

Veřejná správa 

Média 

Členové / registrované kluby 

Střešní a mezinárodní organizace 

Vedení 

Pracovníci organizačních složek 

Dárci 

Sponzoři, Partneři 

Rozhodčí 

Sportovci 

Trenéři 

Veřejnost Fanoušci 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vyhodnocení 

V prvním horním kvadrantu jsou zařazeny skupiny Veřejná správa a Média. Veřejnou 

správu, reprezentuje státní správa a samospráva, tedy vláda a konkrétní ministerstva, jako např. 

V
L

IV
 

ZÁJEM 
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Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a orgány na úrovni krajů a obcí. Veřejná správa 

výrazně ovlivňuje fungování svazu a to hlavně svoji legislativní činností a dotační politikou, 

ale zájem o konkrétní činností je nízký. Jejich očekávání souvisí s dodržováním legislativy a 

v případě médií informováním a komunikací a v návaznosti také tvorba tiskových materiálů. 

Nejdůležitější zainteresované skupiny, tedy stakeholdery s největším zájmem a vlivem 

na ČSFu jsou soustředěny ve druhém horním kvadrantu a jsou to členové z řad registrovaných 

klubů, tedy sdružené spolky skládající se ze sportovních klubů zabývajících ve své hlavní 

činnosti kickboxingem a jinými bojovými uměními. Tato skupina očekává plnění činností 

vyplývající z poslání svazu a chce být informována o dění ve svazu. Další skupinou 

z nejdůležitějšího kvadrantu jsou střešní a mezinárodní organizace kam patří Česká unie 

bojových umění, Česká unie sportu, a mezinárodní organizace WAKO. Tyto organizace 

ovlivňují řízení svazu ze svého postavení autority, která vydává určitá pravidla, normy a 

předpisy, a které očekávají, že bude ČSFu dodržovat. Zároveň očekává poskytování informací 

a podílení se na poslání a cílech těchto organizací. Dalšími skupinami jsou dárci, sponzoři a 

partneři, kteří poskytují svazu zdroje a služby díky které může svaz vykonávat své činnosti. 

Očekávají, že budou jejich prostředky využity účelně a očekávají určitou protihodnotu, kterou 

může být splnění marketingových či osobních cílů, nebo ocenění. Interní skupinou, která svojí 

činností zajišťuje fungování svazu a má tedy velmi vysoký zájem i vliv je vedení, skládající se 

z předsedy a výkonného výboru. Vliv na konkrétní činnosti mají pracovníci jednotlivých 

nižších organizačních složek, kteří očekávají informace z vyšších organizačních stupňů ohledně 

plánů a cílů, zdroje na plnění cílů a v neposlední řadě hodnocení a ocenění jejich činnosti. Vliv 

rozhodčích spočívá v jejich velice důležité funkci při jedné z důležitých činností svazu, kterou 

je pořádání soutěží, bez kterých by soutěže nemohly být pořádány. Očekávají vzdělávání, 

dostatečné ohodnocení a také informování o připravovaných soutěžích, kde se mohou uplatnit. 

Činnost trenérů, která přímo ovlivňuje svaz je příprava sportovců, která navazuje na poslání 

svazu, konkrétně na funkci reprezentační, tedy zajišťování reprezentace a také rozvíjení 

bojových sportů a umění. Trenéři jsou často zároveň zástupci sportovních klubů a jejich 

očekávání je tedy společné s očekáváním členů svazu a zároveň očekávají s tvorbu podmínek 

pro osobní rozvoj a možnost realizování trenérskou činnost.  

V kvadrantu nízkého vlivu i zájmu je zařazena veřejnost kam lze zařadit, mimo jiné, 

potenciální fanoušky, diváky a budoucí členy sportovních klubů, která má vysoký potenciální 

vliv, avšak nejdříve je nutné rozvinout nízký zájem.  
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Vysoký zájem a relativně malý vliv mají fanoušci a to kickboxingu a bojových sportů 

jako takových. Tuto skupinu je nutné informovat o svých činnostech a rozvíjet jejich zájem a 

to propagací soutěží, lig, sportovců spolu s propagačními akcemi přímo pro tuto skupinu a 

dalšími marketingovými nástroji.  

5.2.3 Analýza vnitřního prostředí   

Analýza vnitřního prostředí se bude formou částečně opírat o faktory interního prostředí 

dle Čáslavové (2009). Využité jsou poznatky z rozhovorů, interních i veřejných dokumentů, 

pozorování a výsledky z dotazování. 

5.2.3.1 Analýza funkcí a činností ČSFu   

Stanovy svazu vymezují cíle činností, které shrnují základní činnosti svazu v návaznosti na 

poslání svazu. Uvedeny jsou tyto činnosti: 

- Hájit zájmy ČSFu 

- Hájit zájmy svých členů v rámci jejich činnosti v ČSFu 

- Sdružovat spolky a právnické osoby 

- Rozvíjet začlenění ČSFu v mezinárodních strukturách 

- Pořádat a zajišťovat oficiální soutěže ČSFu 

- Školit, evidovat, a uznávat trenéry, zkušební komisaře a rozhodčí 

- Provádět, evidovat a uznávat zkoušky na stupně technické vyspělosti 

- Nominovat členy státní reprezentace 

- Vytvářet finanční zdroje pro ČSFu a jeho členy 

- Vytvářet optimální podmínky pro činnosti členské základny 

- Popularizovat činnost ve sdělovacích médiích 

- Zřizovat odborné sekce, disciplíny, komise a kolegia podle potřeb a zájmů svých členů  

- Zúčastňovat se na tvorbě, realizaci a kontrole sportovní politiky České Republiky 

Výčet činností ve stanovách není úplný a zčásti nekonkrétní. Mezi činnosti ČSFu lze také 

zařadit: 

- Registrace a evidence členů sdružených spolků a evidence jejich sportovních výsledků 

- Sportovní příprava mládeže 

- Zajišťování účasti sportovní reprezentace na zahraničních soutěžích 

- Upravování a zajišťování podmínek a pravidel pro pořádání profesionálních zápasů 

včetně udělování profesionálních titulů ČSFu a WAKO.  
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Hlavní činností a funkční podstatou ČSFu je sdružování spolků, fyzických a právnických 

osob. Jak bylo uvedeno v kapitole 5. Členem v ČSFu se může stát každý spolek, který souhlasí 

se stanovami. Prostřednictvím těchto spolků se pak členem ČSFu můžou stát i jednotliví 

členové tohoto spolku. Dle stanov se můžou evidovaným členem stát také jiné právnické osoby 

se kterými se sepisují konkrétní smlouvy o členství. Členem se může stát i samostatná fyzická 

osoba avšak o jejím přijetí rozhoduje konference ČSFu. Tento typ členství je avšak výjimečný. 

V rámci ČSFu je členská základna nejednoznačně vymezená. ČSFu eviduje 375 sportovních 

klubů spolu s jejich více než 3000 členy. Tato evidence avšak reprezentuje všechny i historicky 

registrované sportovní kluby/spolky a jejich členy. Nereprezentuje tedy aktivní členskou 

základnu, tedy ty sportovní kluby a jejich členy, kteří mají zaplacené roční poplatky a využívají 

služeb a výhod, které ČSFu nabízí. Počet registrovaných klubů, kteří mají zaplacené členské 

příspěvky na aktuální rok 2017 je 69 klubů. Pokud se bude vycházet z počtu zakoupených 

členských známek, tak počet registrovaných členů ČSFu byl v roce 2016: 836. Přesný počet 

členů těchto klubů se, avšak dá těžko určit. Vybírání členských poplatků není silnou stránkou 

svazu, což souvisí různými faktory. Jedním faktorem je motivace k zakoupení členské známky 

a čerpání výhod, které plynou pro členy klubu ze členství v ČSFu. Určitý počet členů klubů 

není motivován ke členství v ČSFu, protože svaz těmto subjektům a jednotlivcům nedokáže 

nabídnout služby či výhody, kterých by využili. Tito členové jsou především rekreační 

sportovci a neaktivní členové jednotlivých klubů. Souvisejícím faktorem je i otevřenost svazu, 

respektive nízké bariéry vůči nečlenům. Na druhou stranu jsou registrované kluby motivovány 

registrovat své členy, respektive vybírat členské příspěvky, a to zavedenými příspěvky na 

činnost klubů, které rozděluje ČSFu podle počtu zakoupených členských známek.  

Výsledky z dotazníkového šetření zčásti přináší informace o členské struktuře klubů 

registrovaných pod ČSFu. U respondentů se průměrně pravidelně účastní soutěží v kickboxu 

15 % členů. Kluby, které mají v řadách svých členů vyškolené rozhodčí je 7, tedy 35 % 

respondentů. Průměrný počet rozhodčích na respondenta je 1,15, avšak mediánem je 0. 

V rámci rozhovoru s předsedou svazu Jiřím Mulačem bylo zjištěno, že služby, které svaz 

nabízí, konkrétně soutěže, využívají také kluby a sportovci z neregistrovaných klubů a členové 

jiných svazů z čehož vyplývá potenciál rozšíření členské základny o tyto subjekty. Ke 

zvyšování aktivní a řádné členské základny je také nutné komunikovat s již evidovanými spolky 

a potenciálně zvyšovat podíl registrovaných vůči evidovaným klubům.  
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Z dotazování vyplynulo, že z respondentů je 60 % registrovaných u dalších sportovních 

svazů. Mezi respondenty uvedené svazy patří svazy karate (SKIF CZ, Shidokai) a svaz 

thajského boxu CMTA. Konkrétní názvy svazů, avšak uvedli pouze 2 respondenti.   

Pořádání, organizování a zajišťování soutěží 

Jednou z hlavních činností ČSFu je organizování soutěží. Soutěže organizuje a pořádá 

samostatně, nebo prostřednictvím vybraných pořadatelů se kterými uzavírá samostatnou 

smlouvu na pořádání soutěže. Pořadatele navrhuje a schvaluje organizační složka pro tuto 

činnost, kterou je Komise pro pořádání soutěží. Organizování soutěží se řídí směrnicí ČSFu - 

Směrnice pro organizování sportovních soutěží pořádané pod hlavičkou Českého svazu full-

contactu. 

ČSFu organizuje následující typy soutěží:  

• Mistrovství České Republiky (MČR) 

• Czech Open 

• Národní pohár (NP) 

• Ostatní soutěže 

Mistrovství České republiky je nejvyšší národní žákovská, juniorská i seniorská soutěž 

v České Republice. MČR je organizováno jednou ročně v následujících disciplínách: Full 

contact, Light contact, Low Kick, Kicklight, Point fighting, K1 a MMA. Poslední disciplína 

MMA je organizována ve spolupráci se spřízněným Českým svazem MMA (ČSMMA).  Czech 

Open je nejvyšší žákovská, juniorská a seniorská mezinárodní soutěž v České Republice.  

Pravidelně je rozdělen podle disciplín na polokontaktní a plnokontaktní. Druhou nejvyšší 

národní soutěží je národní pohár (NP) a mezi ostatní soutěže se řadí všechny národní a 

mezinárodní soutěže pořádané pod hlavičkou ČSFu. Výsledky národního poháru jako i MČR a 

Czech Open jsou kritérii pro nominaci do reprezentačního týmu ČR. Od roku 2011 ČSFu 

pořádá také mezinárodní turnaj K-1 – WAKO K-1 EUROPEAN CUP.  

ČSFu dále organizuje ligové soutěže nazývané SAP liga a Likost liga. SAP liga je zaměřena 

na žákovské a juniorské kategorie v disciplínách Points fighting, Lightcontact a Kicklight. Její 

poslední ročník 2016/2017 se sestával pouze ze 4 kol, které se konaly pouze v Praze. Likost 

liga se skládá ze soutěží v disciplíně K-1 pro juniorské a seniorské kategorie a v současném 

ročníku se skládá z 5 kol. Místo pořádání kol se mění v závislosti na pořádajícím klubu. 

Jednotlivá kola ligy se v tomto ročníku konají v Liberci, Lovosicích, Žebráku, Olomouci a ve 

Slaném. 
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Pod hlavičkou ČSFu se také organizují profesionální soutěže tzv. galavečery a profesionální 

zápasy. Tuto činnost má na starosti samostatná divize - Profesionální divize ČSFu. Tyto akce 

pořádají kluby a promotérské organizace.  

V roce 2017 bylo pod hlavičkou ČSFu organizováno 6 amatérských soutěží a do konce roku 

je naplánováno dalších 5 soutěží. Celkově tedy 11 amatérských soutěží. V roce 2016 bylo 

organizováno 15 amatérských soutěží. Důvodem snížení počtu je prozatimní ukončení 

žákovské a juniorské ligy polokontaktních disciplín SAP ligy.  

Svoji spokojenost s počtem soutěží v polokontaktních a plnokontaktních disciplínách 

vyjadřovali zástupci členských klubů v rámci provedeného dotazování. Respondenti 

vyjadřovali spokojenost pomocí sémantické škály Spokojen/a, Spíše spokojen/a, Spíše 

nespokojen/a, Nespokojen/a, a moznosti nevím. Výsledky zobrazuje graf 1. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků vyplývá převážně spokojenost s počtem soutěží, které svaz pořádá, zejména 

u plnokontaktních disciplín kde 16 tedy 84 % respondentů uvedlo možnost spokojen/a, nebo 

spíše spokojen/a, a žádný z respondentů nevyjádřil nespokojenost. U polokontaktních disciplín 

je spokojenost s počtem soutěží nižší, avšak stále jsou respondenti převážně do určité míry 

spokojeni. Přímo spokojeno je 42 % respondentů a spíše spokojeno přibližně 36 %. 3 

respondenti (15ˇ% respondentů) uvedli nespokojenost s počtem soutěží v polokontaktních 

disciplínách. Z dotazování nevyplývají důvody nespokojenosti, ale dá se předpokládat, že se 

týkají nedostatku soutěží v konkrétních disciplínách. 
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Počet jednotlivých amatérských soutěží podle disciplín v posledních třech letech 

ukazuje následující tabulka a tyto hodnoty srovnává s výsledky dotazování zástupců 

registrovaných klubů, které zjišťovalo, jakým disciplínám se v klubu věnují.  

 

Tabulka 6 -Počet organizovaných amatérských soutěží 2015 - 2017 

Disciplína/ Počet 

amatérských soutěží 

v roce: 

2015 2016 2017 Celkem Podíl respondentů věnujících 

se vybraným disciplínám v 

% 

Points fighting 7 8 5 20 25% 

Lightcontac 7 8 5 20 65% 

Kicklight 7 8 5 20 60% 

Full contact 2 2 2 6 55% 

Lowkick 1 1 1 3 50% 

K-1 8 8 8 24 80% 

Thaiboxing 7 6 0 13 35% 

MMA 1 2 2 5 30% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, jaké disciplíny kickboxingu a jiných bojových sportů jsou 

v amatérských soutěžích organizovaných přímo nebo pod ČSFu nejvíce zastoupeny. Data jsou 

od roku 2015 a do tabulky jsou započítány také kola lig. Tyto počty jsou srovnány s procentem 

členských klubů z řad respondentů dotazování, kteří se věnují konkrétním disciplínám. Na 

soutěžích nejvíce zastoupenou disciplínou je K-1, která se každý rok objevila v 8 soutěžích. 

S tímto údajem koresponduje podíl respondentů, kteří se této disciplíně věnují, který je 80 %. 

Druhými nejzastoupenějšími disciplínami v soutěžích ČSFu jsou polokontaktní disciplíny, tedy 

Point fighting, Lightcontact a Kicklight. Tyto disciplíny jsou zpravidla konány společně, a proto 

mají stejnou četnost. Údaje z dotazování překvapivě ukazují rozdíly mezi trénovanými 

polokontaktními disciplínami. Point fightingu se věnuje ve svém klubu pouze čtvrtina 

dotázaných. To je relativně k ostatním polokontaktním disciplínám (Lightcontact – 65%, 

Kicklight – 60 %) malý počet. Disciplíny Full contact a Lowkick jsou v soutěžích zastoupeny 

relativně málo. ČSFu pořádá ročně (od 2015), pouze 2 soutěže s disciplínou Full contact a 1 



69 

 

soutěž s disciplínou Lowkick. Jedním z důvodů, poměrně k ostatním disciplínám, malého počtu 

zastoupení, je absence ligové soutěže v těchto disciplínách. Dá se říci protichůdně působí údaje 

z dotazování, kdy více než 50 % klubů, které se zúčastnili dotazování, se těmto plnokontaktním 

disciplínám věnuje. Poměrně dosti zastoupenou disciplínou byl Thaiboxing a to převážně 

z důvodu součásti této disciplíny či sportu v lize Thaiboxingu a K-1, která se konala v ročnících 

2015 a 2016. V roce 2017 se tato disciplína neobjevuje z důvodu dohody se svazem Thajského 

boxu CMTA. Z těchto dat lze identifikovat 2 slabé stránky, kterými jsou: nízký počet soutěží 

v disciplínách Full contact a Lowkick a malý počet klubů věnujících se Point fightingu. Lze 

nastínit strategie které svaz může v této činnosti využít. První je soustředění aktivit a činností 

na podporu a rozvoj disciplín, kterým se v rámci své činnosti věnuje většina klubů a druhá je 

zaměření podpory a rozvoje disciplín, které jsou provozovány méně často, avšak ne na úkor 

ostatních disciplín. Podpora a rozvoj disciplín by mohla zahrnovat například školení trenérů 

zaměřené na konkrétní disciplíny, samostatné soutěže v těchto disciplínách, finanční či hmotné 

odměny motivující účast na soutěžích, propagace a zvyšování prestiže konkrétní disciplíny aj.  

Dalším prvkem, který lze hodnotit u této činnosti je místní rozložení organizovaných 

soutěží ČSFu. Respondenti vyjádřili svoji spokojenost následovně:  

Graf 2 - Spokojenost s místy konání soutěží 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu lze vyčíst většinovou spokojenost s tímto prvkem a zároveň určitou míru 

nespokojenosti, kdy 3 respondenti z celkových 20 uvedli, že jsou spíše nespokojeni s místy 

konání soutěží ČSFu. Soutěže, ale i jiné akce organizované ČSFu jsou z velké časti 

organizované v Praze. Z 11 soutěží v roce 2017 bylo a bude v Praze organizováno 5. Soutěže 
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organizované mimo Prahu byly především jednotlivá kola Likost ligy, tedy v disciplíně K-1. Je 

to dáno sídlem organizace, které je v Praze, relativně velkým počtem členů v oblasti Prahy a 

Středočeského kraje (viz. obrázek č.6 na straně 75). Faktory, které také působí na místní 

rozložení soutěží jsou také ochota, a především možnosti klubů, které soutěže mohou pořádat. 

Velká vzdálenost může na některé kluby působit negativně z hlediska finančních a časových 

nákladů a hrozí možnost nižší účasti na soutěžích.   

Kritériem této činnosti je také kvalita organizace soutěží, kterému se také věnovalo, 

z hlediska spokojenosti členských klubů, provedené dotazování.   

Graf 3 - Spokojenost s kvalitou organizace soutěží ČSFu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf znázorňuje četnost jednotlivých odpovědí. Více než polovina respondentů je přímo 

spokojena s kvalitou organizace soutěží. Mírnou nespokojenost uvedl pouze jeden respondent, 

který nevyužil možnost vyjádřit svůj důvod a dotazování nezjišťovalo názor na jednotlivé prvky 

kvality. Respondenti, kteří označili možnost Spíše spokojen/a naznačují prostor pro zlepšení 

tohoto kritéria v rámci činnosti svazu. Celkově lze hodnotit, že organizace soutěží je na velmi 

dobré úrovni. 

Jednou ze služeb, kterou svaz poskytuje nejen svým členům, především z řad sportovců 

a rozhodčích je organizování výjezdů na zahraniční otevřené mezinárodní soutěže organizace 

WAKO. Tyto soutěže jsou zařazeny jako nominační soutěže do reprezentace ČR. ČSFu nabízí 

dopravu, ubytování, pojištění a sportovní a organizační servis. Tato služba je placená avšak 

členové svazu a členové reprezentace jako i členové Sportovního centra mládeže mají 

zvýhodněnou cenu. V roce 2017 ČSFu pořádálo 7 zahraniční výjezdů na tyto soutěže: Golden 

Glove (Itálie), Karlovac Open (Chorvatsko), Slovak Open (Slovensko), German Open 

(Německo), Austrian Classics (Rakousko), Polish Open (Polsko), Hungarian World Cup 
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(Maďarsko). Soutěží v kickboxingu pod organizací WAKO a zahrnutých do oficiálního 

kalendáře této organizace bylo v roce 2017 celkem 24. Počet organizovaných výjezdů je 

limitován počtem účastníků, který ovlivňuje mimo jiné zájem sportovců, komunikace a z velké 

části finanční zatížení. Dalšími faktory jsou dostatek finančních a personálních zdrojů svazu.  

ČSFu také pravidelně organizuje výjezdy státní reprezentace na juniorské a seniorské 

mistrovství světa a Evropy organizace WAKO, které se konají jednou za dva roky.  

Kvalitě této činnosti se týkala otázka v dotazování, kde mohli respondenti hodnotit 

jednotlivé činnosti svazu. Ke kvalitě organizování zahraničních výjezdů se dá na základě 

dotazování říci, že respondenti neshledávají výrazné nedostatky v organizaci zahraničních 

výjezdů vzhledem k velmi kladnému hodnocení této činnosti, znázorněné v tabulce 7.  

Vzdělávací činnost  

Funkce svazu, která se dá nazvat pojmem Vzdělávací činnost zahrnují vzdělávání, 

školení a doškolování trenérů a rozhodčích a semináře, soustředění, školení a zkoušky STV pro 

sportovce. Vzdělávací činnost je dále rozdělena podle jednotlivých interních cílových skupin 

za řad členů svazu, tedy na sportovce a závodníky, rozhodčí a trenéry. 

Sportovci 

ČSFu pro sportovce a závodníky pořádá semináře, soustředění a školení pro jejich 

fyzický i psychický rozvoj a pořádá také zkoušky technické vyspělosti, kde mohou sportovci 

získat stupně technické vyspělosti. Počet seminářů nebyl v roce 2017 vysoký, pro sportovce se 

konaly 2 semináře „Boxerský trénink v kickboxu“ pod vedením trenéra boxerské reprezentace. 

Školeních, kterých se mohli sportovci také zúčastnit byly přednášky „Psychologie a mentální 

koučink v praxi“, které se konaly ve dvou termínech pod vedením PhDr. Mariana Jelínka PhD. 

V roce 2017 nebylo pořádáno letní soustředění, které se konalo v předchozích letech, a to 

z důvodu nedostatku financí. Zkoušky STV se pravidelně konají ve dvou termínech. 

Sportovních seminářů v roce 2016 bylo poměrně více (7), a to pro polokontaktní i plnokontaktní 

disciplíny, avšak často byly zaměřeny pouze na širší reprezentační výběr. 

Nedostatek lze shledat v počtu seminářů a soustředění zaměřujících se na plnokontaktní 

disciplíny, především disciplíny K-1, které, jak vyplývá z dotazování, je v klubech věnováno 

nejvíce pozornosti. V nabídce svazu pro sportovce v této oblasti také chybí zejména semináře 

pod vedením zahraničních kapacit v oboru i vícedenní semináře v zahraničí. Problémy pro 

konání seminářů, soustředění a seminářů pro sportovce vyplývají především z nedostatku 
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finančních zdrojů, motivace, počtu a kvality lidských zdrojů – trenérů a také nedostatečných 

prostor, kterými svaz disponuje. 

Zdroje v roce 2017 byly zřejmě použity na provoz Sportovního centra mládeže, které se 

koná formou denních a soustředění pro polokontaktní i plnokontaktní disciplíny, ale které jsou 

zaměřeny pouze na členy Sportovního centra mládeže. 

Rozhodčí 

Organizační složkou zajišťující činnost rozhodčích je komise rozhodčích ČSFu. Komise 

eviduje 36 rozhodčích ve čtyřech třídách včetně členů a předsedy komise Mgr. Jana Frány. 

Současný počet rozhodčích je podle slov předsedy komise rozhodčích nedostačující vzhledem 

k rostoucí kvalitě a velikosti soutěží, ale také proto, že aktivních rozhodčích je přibližně 18. 

Školení rozhodčích v roce 2016 se zúčastnilo 12 již stávajících rozhodčích, přičemž v tomto 

roce nebyl zaškolen žádný nový rozhodčí. V roce 2017 bylo školení a doškolení rozhodčích 

pořádáno v jednom termínu a také nebyl vyškolen žádný nový rozhodčí. Klesající počet 

rozhodčích je rozhodně problém a může mít v budoucnu vliv na schopnost pořádání soutěží. 

Trenéři 

ČSFu svým členům nabízí možnost získat trenérské licence III. a II. Třídy se zaměřením 

na kickboxing. V současnosti ČSFu eviduje 12 trenérů I. třídy, 32 trenérů II. třídy a 94 trenérů 

III. třídy. Školení trenérů na trenérské  

Vzdělávání již vyškolených trenérů se ČSFu věnuje v podobě školení, přednášek a 

workshopů, a to několikrát v roce. V roce 2017 bylo hlavně pro trenéry, ale i sportovce 

pořádáno školení v podobě přednášky s PhDr. Marianem Jelínkem PhD, „Psychologie a 

mentální koučink v praxi“ a to ve dvou termínech. Trenéři také mohli rozvinout své znalosti při 

semináři zaměřeném na boxerský trénink v kickboxu, který se také konal ve dvou termínech. 

V roce 2016 bylo přímo pro trenéry zaměřeno 5 seminářů.  Úskalím těchto aktivit pro trenéry 

je hlavně zájem ze strany trenérů. 

  Jak bylo naznačeno, trend zaškolování nových rozhodčích, ale i trenérů je klesající. Svaz 

musí vyvíjet aktivity, které budou motivovat členy k získávání a rozšiřování rozhodcovských a 

trenérských licencí, protože tyto skupiny jsou klíčové pro rozvoj kickboxingu v ČR.  
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Graf 4 - Spokojenost s počtem školení a seminářů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro hodnocení aktivity ČSFu z hlediska počtu pořádaných seminářů a školení lze 

vycházet z výsledků dotazování. Výsledky ukazují stejné hodnoty pro počet pořádaných akcí 

pro sportovce a trenéry. Přestože jsou respondenti relativně spokojeni (pozitivní volbu označilo 

89% respondentů), polovina respondentů označila možnost spíše spokojen/a a 2 respondenti 

jsou s touto aktivitou nespokojeni. Lze usuzovat, že počet školení a seminářů většina 

respondentů nevnímá jako ideální. Žádný respondent se v prostoru nevyjádřil k této otázce a 

z dotazovaní tedy nelze vyhodnotit kde přesně respondenti shledávají nedostatky. 

Počty konaných vzdělávacích akcí jsou také závislé na finančních a lidských zdrojích, 

kterých není dostatečné množství. Cenová politika seminářů a školení je postavena především 

na pokrytí nákladů, mezi které patří pronájem prostor, odměny lektorům. Důležité také je 

udržení současné přijatelné ceny těchto akcí pro cílové skupiny, která také může ovlivňovat 

zájem o dané akce. A faktorem pro pořádání těchto akcí je samozřejmě samotný zájem členů. 

Nutností je větší zapojení a motivace členů z řad vyškolených trenérů do těchto aktivit, 

především co se týká seminářů pro sportovce. Dále také rozšíření nabídky těchto akcí spolu 

s jejich správnou a aktivní propagací. 
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Aktivity a činnosti svazu jsou z místního hlediska soustředěny převážně do Prahy. Je to 

dáno, mimo jiné, sídlem svazu a velkým počtem klubů v Praze a Středočeském kraji. Bylo by 

avšak vhodné rozšířit aktivity do po celé ČR a zejména do oblastí s velkou četností členů což 

by snížilo určitým členům náklady na účast na těchto akcích. Místní rozšíření aktivit by také 

mohlo pomoci propagaci činností svazu. Pro rozvoj kickboxingu v ČR by pozornost měla být 

zaměřena na oblasti s nízkým počtem klubů a aktivně podporovat činnosti stávajících klubů 

jako je nábor a propagace kickboxu, jako i napomáhat rozvoji nových klubů a oddílů. V rámci 

teoretického rozvoje a rozšíření aktivit ČSFu mohou být zřízeny krajské organizační složky či 

pobočné spolky, které by zajišťovaly tuto a další činnost na úrovni jednotlivých krajů. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek č 6 zobrazuje počet členských klubů v jednotlivých krajích. Nejvíce klubů je 

soustředěno ve Středočeském kraji (11), následuje Ústecký kraj (10) a Praha (9).  

Zajišťování sportovní reprezentace ČR 

Funkcí ČSFu je zajišťování státní reprezentace v kickboxu. Tato funkce zahrnuje soubor 

činností, konkrétně tvorbu nominačních kritérií a navazující nominaci sportovců spolu se 

zajišťováním účasti reprezentace na významných soutěžích, které předchází příprava 

sportovců. Důležitou činností v rámci zajišťování státní reprezentace je také shánění finančních 

prostředků, které se z velké části spoléhají na poskytnuté dotace z programu I státní podpory 

sportu. Nominační kritéria jsou uvedena na stránkách a reprezentanti jsou vybíráni na základně 

nominace státními trenéry a jejich schválení výkonným výborem ČSFu. Pro reprezentaci jsou 

jmenováni dva státní trenéři a dva asistenti státních trenérů. Činnost reprezentace ČR na 

mezinárodních soutěžích lze hodnotit velice pozitivně. Národní týmy na zahraničních 

výjezdech mají vysokou medailovou úspěšnost. 

Obrázek 6 - Počty členských klubů v krajích 
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Od roku 2017 ČSFu zřizuje výběrové centrum talentovaných mladých závodníků – 

Sportovní centrum mládeže (SCM), jehož posláním je podpora sportovní přípravy mladých 

závodníků směřující k zařazení do reprezentačního týmu ČR. SCM má momentálně 24 členů. 

Budoucnost tohoto projektu je nejistá. Provoz SCM měl být financován z prostředků 

poskytnutých MŠMT v rámci dotačního programu II., avšak se změnou dotačních podmínek 

muselo být SCM financováno z vlastních zdrojů svazu. SCM je jediný projekt ČSFu na podporu 

mládeže a jeho zachování je více než žádoucí.  

Slabou stránkou je zmíněná závislost na státních dotacích při financování aktivit týkající 

se státní reprezentace, z důvodu systému rozdělování dotací, který je zaměřen na výsledky 

reprezentace z minulých let. Neúspěch na významných soutěžích v jednom roce se tedy může 

projevit v nedostatku finančních zdrojů v roce následujícím. Cílem by tedy mělo být zvyšování 

počtu reprezentantů za účelem zvýšení pravděpodobnosti úspěchu na významných soutěžích, 

které v důsledku povede ke zvýšení podpory z dotačních programů. Zároveň by svaz měl svoji 

aktivitu zaměřit na získávání financí z jiných zdrojů, například sponzorské činnosti. Zajišťování 

státní reprezentace je respondenty dotazování hodnoceno nadprůměrně.  

Následující tabulka uvádí průměrné hodnocení vybraných činností, které hodnotili 

respondenti v rámci dotazování hodnotami 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší).  Respondenti hodnotili 

svaz z hlediska činností celkově pozitivně, průměr všech hodnocení je 1,7. 

Tabulka 7- Hodnocení činností svazu 

ČINNOST Průměrná známka 

Organizování sportovních soutěží 1,35 

Organizace zahraničních výjezdů 1,4 

Školení a licencování rozhodčích 1,45 

Evidence členské základny svazu a členů jednotlivých spolků 1,45 

Tvorba a aktualizace sportovních pravidel a směrnic 1,55 

Školení a licencování trenérů 1,6 

Organizování seminářů a školení pro sportovce 1,6 

Zajišťování zkoušek technické vyspělosti 1,7 

Rozvoj kickboxingu v ČR 1,7 

Práce s mládeží 1,7 

Hájení zájmů svých členů v rámci jejich činnosti v ČSFu 1,75 
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Zajišťování státní reperezentace ČSFu 1,8 

Využívání moderních technologií 1,8 

Propagace bojových sportů a umění 1,85 

Začleňování a reprezentace svazu v mezinárodních sportovních organizacích 1,9 

Vytváření finančních zdrojů pro ČSFu a jeho členy 2,1 

Vytváření podmínek pro činnost členské základny (sportovních klubů) 2,1 

Popularizace činnosti ČSFu ve sdělovacích mediích 2,45 

Hledání a uzavírání partnerství (sponzoring) 2,55 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V činnostech, ve kterých respondenti shledali největší rezervy z pohledu hodnocení lze 

identifikovat určité oblasti. První oblastí je oblast propagace potažmo marketingu, kdy se mezi 

nejhůře hodnocené činnosti zařadily: Hledání a uzavírání partnerství (sponzoring) (2,55), 

Popularizace činnosti ČSFu ve sdělovací médiích (2,45), Propagace bojových sportů a umění 

(1,85). Další oblast se týká zajišťování finančních zdrojů kdy činnosti Vytváření finančních 

zdrojů pro ČSFu a jeho členy měly třetí nejhorší průměrnou známku. Do této oblasti také 

částečně spadá stejně hodnocené Vytváření podmínek pro činnost členské základy (sportovních 

klubů). Těmto oblastem je věnována pozornost v dalším textu. 

Marketingové aktivity ČSFu 

Tato část se zabývá propagací aktivit a sportu, a to z pohledu využívaných nástrojů a 

hodnocení jejich využití.  

Marketingu z hlediska propagace není v ČSFu věnována velká pozornost. Propagační 

aktivita není plánovaná a pro marketing nejsou zřízeny žádné organizační složky, aktivita na 

sociálních sítích také není plánovaná a je v režii správců těchto sítí, kteří jsou určeni z řad členů.  

V posledních měsících je svaz na sociálních sítích velice aktivní a to díky pověřenému správci 

a významné události Světových her 2017, které se aktivity na sociální sítích především týkají.  

Z jednotlivých nástrojů propagace se ČSFu věnuje online marketingu, konkrétně 

propagaci na sociálních sítích, které nabízejí široký dosah a především nízké náklady. ČSFu 

komunikuje na svých facebookových stránkách a nově také na instagramu. Aktivita na 

facebooku není průběžná a soustřeďuje se na konané soutěže a akce, které jsou propagovány. 

Facebooková stránka je také využívána pro zveřejňování důležitých informací týkající se 

registrace a losování. Příspěvky se skládají z videí, fotek, psaných příspěvků, odkazů a živých 
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vysílání, avšak není využíváno placených propagačních nástrojů, které facebook nabízí. 

V současné době má facebooková stránka 3 206 fanoušků, instagram 516 sledujících a na 

youtube má 161 odběratelů. V hodnocení respondentů v dotazování byla aktivita na facebooku 

hodnocena většinou kladně. Na pětistupňové škále (1-nejlepší, 5-nejhorší) 45 % respondentů 

hodnotilo nejlepší známkou zároveň nikdo nehodnotil tuto aktivitu hůře než průměrně přičemž 

2 respondenti ČSFu na facebooku nesledují. Aktivitu na instagramu sleduje 55 % respondentů 

přičemž průměr hodnocení je 2,27, tedy ač nadprůměrné, tak poměrně horší než u facebooku.  

Propagace soutěží a jiných událostí ČSFu také nemá vysokou prioritu a je zaměřena na 

minimalizaci vynaložených prostředků. Řešena je ze strany svazu uveřejněním na 

internetových stránkách www.csfu.cz a sociálních sítích, případně i vytvoření facebookové 

události. Ostatní propagační aktivity u soutěží jsou přenechány na pořádající kluby či 

organizace. Propagace soutěží je relevantní především u významnějších událostí především 

mezinárodně otevřených soutěží, kdy jsou svazem tvořeny letáky a bannery, které jsou 

rozdávány a vystavovány na soutěžích svazu i mezinárodních soutěžích s účastí týmu ČSFu. 

Na propagaci amatérských soutěží má vliv cílová skupina, kterou jsou sportovci a tým z řad 

členů svazu i jiných organizacích. Diváctví na těchto soutěžích je vítáno, avšak není 

podporováno podmínkami ani propagační činností. Problémem u některých aktivit svazu je 

nízký zájem ze strany členů, který zčásti může být přisouzen nedostatečné aktivitě v propagaci 

těchto událostí a aktivit.  

Sponzoring dopadl v hodnocení respondentů dotazování nejhůře. Aktivita ČSFu v této 

oblasti není na vysoké úrovni pro partnery nejsou vytvořeny žádné nabídky ani materiály a pro 

aktivní vyhledávání sponzorů není určen žádný člen organizačních jednotek ani člen svazu jako 

takový. Sponzoring, avšak využíván je, a to formou spolupráce s firmou Yangames promotions 

a.s., která je pro činnosti svazu významným a hlavním partnerem, který poskytuje ČSFu služby.  

Tyto služby spočívají ve skladování, dopravě a stavbě sportovních zařízení a dalších aktivitách 

souvisejícími především se soutěžemi ČSFu a zprostředkování spolupráce partnerů Yangames 

promotions a.s. se svazem. Yangames promotions a.s. na základě této spolupráce využívá 

reklamu formou uvedení v oficiálních materiálech ČSFu, na sportovních zařízeních a na jiných 

reklamních plochách v rámci soutěží, a to svoji i svých partnerů. Prostřednictvím Yangames 

promotions a.s. je také financována liga K-1, jejímž titulárním sponzorem na rok 2017 je partner 

této společnosti, firma Likost, spol. s.r.o. 

Využití sponzoringu u ČSFu skýtá určitá úskalí. Jedním je nízký zájem o tento sport ze 

strany veřejnosti i médií, které se projevují také na nízké divácké účasti na amatérských 
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soutěžích a nízkém pokrytí soutěží a jiných aktivit svazu médii. Další úskalí souvisí s vnímáním 

a charakterem sportu, které nemusí být pro potenciální sponzory přitažlivé například z důvodu 

rozporu s jejich firemní filozofií. Pro překonání těchto úskalí je nutná aktivní cílevědomá 

marketingová činnost zaměřená na propagaci sportu a aktivit svazu. 

Komunikace s vnějším prostředím ČSFu a navazující propagace bojových umění a 

sportů, zejména kickboxu, probíhá především zprostředkovaně a sporadicky, spoluprací se 

servery a facebookovými stránkami zabývajícími se bojovými sporty a také prostřednictvím 

České unie bojových umění, která spolupracuje s Českou televizí na programu Magazín 

bojových sportů. ČSFu nevydává informační materiály pro novináře, jako jsou tiskové zprávy 

ani nejsou konány tiskové konference. Z mezinárodních soutěží jsou tvořeny písemné i 

fotografické reportáže, které jsou ale zaměřeny na členy organizace. Jak vyplynulo z rozhovoru, 

v jednání je možnost spolupráce s televizí Sport 5 a to prostřednictvím nejvýznamnějšího 

partnera ČSFu, firmy Yangames promotions a.s. Spolupráce by spočívala v pořadu zabývajícím 

se bojovými sporty, pro které by ČSFu spolu s dalšími subjekty mohl dodávat obsah. 

Komunikace je u ČSFu zaměřena převážně na informování členů.  

Pro komunikaci se svými členy využívá ČSFu své internetové stránky (www.csfu.cz), 

kde uveřejňuje všechny důležité informace. Na stránkách se uveřejňují novinky, reportáže a 

zprávy organizačních složek, obsahuje také kalendář všech konaných a plánovaných akcí a 

odkaz na sociální sítě. Stránky slouží také jako registrační portál nového klubu a důležitou 

funkcí je uskutečňování online registrace na soutěže. Na stránkách lze nalézt také evidenci 

klubů a výsledky soutěží. Internetové stránky jsou jednoduché a účelné, nedostatek lze nalézt 

v relativní zastaralosti, která se projevuje tím, že stránky nejsou responzivní, což ztěžuje 

používání na mobilních zařízeních. Informace jsou členům zasílány také elektronickou poštou 

a pro komunikaci jsou využívány také výše zmiňované sociální sítě. Informace na facebooku 

jsou soustředěny na informace o soutěžích a jejich propagaci, ostatní události, jako jsou 

semináře, školení a soustředění jsou komunikovány tímto médiem zřídka. Pro členy je také 

pravidelně začátkem nebo koncem roku pořádána schůzka zástupců klubů, které slouží 

k rekapitulaci a hodnocení předchozího roku a ocenění sportovců a klubů na základě interních 

soutěžích tzv. pohárů klubů a jednotlivců. K této příležitosti je také vydávána ročenka, kde 

shrnuty důležité informace a události z předchozího roku, zprávy organizačních složek také 

informace týkající se budoucího roku jako jsou výše příspěvků na nový rok, kalendář soutěží a 

nominační soutěže. 
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Z dotazování vyplynulo, že u respondentů je nejčastější zdroj informací o svazu E-mail 

a až poté internetové stránky. Všichni respondenti byli do určité míry spokojeni s komunikací 

svazu, kdy 50% respondentů se vyjádřilo jako spokojených a druhá půlka jako spíše 

spokojených. Konkrétní nedostatky v informování (relativně k ostatním, převážně pozitivně 

hodnoceným oblastem) respondenti shledali u informování o nominačních kritériích pro 

sportovní reprezentaci a informování o činnosti organizačních složek. Hodnocení informování 

o nominační kritériích vyplývá z nedostatečné komunikace odpovědných organizačních 

jednotek ale také ze systému zařazování sportovců do reprezentace. Zařazení sportovce do 

reprezentace pro konkrétní akci schvaluje Výkonný výbor ČSFu na základě nominace 

reprezentačního trenéra pro konkrétní disciplínu. Směrnice pro zařazení závodníka do 

reprezentačního týmu ČR udává uveřejnění konkrétních nominačních kritérií pro konkrétní rok, 

což v posledních dvou letech bylo provedeno pouze zčásti, uveřejněním domácích a 

zahraničních nominačních soutěží a to v ročence ČSFu. Činnost organizačních složek je 

komunikována pouze na stránkách ČSFu a v ročence ČSFu a informace jsou z většiny 

charakteru roční shrnující zprávy. Zprávy ze zasedání výkonného výboru jsou komunikovány 

pouze na stránkách, a to velice nepravidelně. Poslední zpráva ze zasedání výkonného výboru je 

z roku 2015. Poměrně dobře jsou komunikovány události ČSFu jako jsou semináře, školení a 

soutěže. Tyto informace jsou uveřejněny na internetových stránkách, poslány e-mailem, 

případně komunikovány na sociálních sítích, a to minimálně měsíc v před konáním události.  

Cena   

ČSFu stanovuje různé ceny v návaznosti na poskytované služby a činnosti svazu. Ceny 

mají většinou formu poplatků a jsou stanovovány v ekonomických směrnicích schvalovaných 

výkonným výborem. Primárním poplatkem za služby a výhody, které poskytuje ČSFu svým 

členům jsou členské příspěvky, které jsou stanovovány výkonným výborem ČSFu na každý 

kalendářní rok.  

Ceny členských příspěvků ČSFu v roce 2017 jsou ve výši zobrazené v tabulce 8, která 

tyto poplatky srovnává s jejich hodnocením respondenty dotazování. 
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Tabulka 8 - Přehled poplatků 2017 a jejich hodnocení respondenty (N=20) 

Typ poplatku Cena Vysoká 
Spíše 

vysoká 
Přiměřená 

Spíše 

nízká 
nízká 

Roční poplatek stávajícího 

klubu 
500 Kč 1  17  2 

Vstupní poplatek nového 

klubu 
2000 Kč 1 3 16   

Členská 

známka 

Žáci (ročník 

2005 a mladší) 
100 Kč   17 2 1 

Junioři (ročníky 

2004 – 1998) 
200 Kč  1 17 1 1 

Dospělí (1997 a 

starší) 
300 Kč  1 18  1 

Vydání členského průkazu 200 Kč   19  1 

Celková četnost odpovědí 2 5 104 3 6 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze vidět v tabulce, respondenti hodnotili tyto poplatky převážně jako přiměřené. 

Poplatek u kterého lze vypozorovat největší podíl jiného hodnocení, než přiměřená je Vstupní 

poplatek nového klubu. Tento poplatek vnímá 20 % respondentů do určité míry jako vysoký. 

Cena tohoto poplatku je reálně nižší, protože nahrazuje roční poplatek klubu. Výše tohoto 

poplatku stanovuje určitou bariéru pro vstup nového klubu a autor by doporučoval jeho snížení, 

a to z důvodů, že se nejedná o důležitý zdroj příjmů, nízkým nákladům na registraci, nízkému 

počtu registrace nových klubů a nízkému vstupnímu poplatku konkurenčního svazu kickboxu.  

V souvislosti s činností ČSFu, která spočívá ve vytváření finančních zdrojů pro členy a 

také se snahou zvýšit počet členů, ČSFu rozděluje příspěvky na rozvoj činnosti klubů. Dá se 

říci, že svaz zaměřuje své aktivity na získávání členů z řad jednotlivých členů sdružených klubů, 

a to jejich prostřednictvím za pomoci tohoto příspěvku. Příspěvek na rozvoj činnosti klubů 

motivuje kluby k zakoupení určitého počtu členských známek.  
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Zdroj: www.csfu.cz 

Podmínky tohoto příspěvku byly v roce 2017 upraveny. Zvýšila se podmínka počtu 

zakoupených členských známek k získání příspěvku. Průměrný počet zakoupených členských 

známek (v roce 2016) je přibližně 17 známek na klub, kdy medián je pouze 7 známek. 

Z dotazování, kterého se zúčastnilo 20 klubů vyplývá, že průměrný počet členů těchto klubů je 

74, kdy mediánem je 32, 5 členů. Zvýšení těchto nároků je podle těchto dat logickým krokem, 

avšak je třeba vzít v úvahu také například multidisciplinární zaměření sportovních klubů tedy 

počet členů těchto klubů kteří se věnují kickboxingu a jsou tedy cílovou skupinou pro členství 

v ČSFu a kolik členů věnujících se kickboxu je aktivních a mají potřebu či motivaci být členem 

ČSFu. Hodnocení tohoto kroku lze srovnáním zakoupených členský známek členů jednotlivých 

klubů v roce 2016 s rokem 2017. Z tohoto srovnání vyplývá, že se navzdory tomuto opatření 

snížil počet zakoupených známek u jednotlivých klubů průměrně o 20,52 %. Srovnáno bylo 45 

klubů, které uhradili členské známky za své členy, nebo které zakoupili jejich členové 

samostatně v obou sledovaných rocích. Tato statistika je částečně ovlivněna tím, že data za rok 

2017 nejsou za celý rok v souvislosti s tím, že některé kluby nehradí členské známky za své 

členy a určitá část členské základny kupuje členské známky na soutěžích, kterých se zúčastní. 

Negativně lze v souvislosti s členskými známkami vnímat i jev, který vychází ze systému 

příspěvků na rozvoj činnost klubů, který spočívá v zakoupení většího počtu známek, než je 

skutečná členská základna za účelem získat příspěvek ve větší výši. 

Určování výše startovného na soutěžích pořádaných pod hlavičkou ČSFu závisí na 

pořadateli a typu soutěže. U soutěží přímo pořádaných ČSFu není výše startovného upravena 

žádnými směrnicemi. Ligy pořádané ČSFu jsou pro členy zdarma, pro ostatní je cena 100 Kč u 

Obrázek 7- Příspěvek na rozvoj činnosti klubů 2017 
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Likost ligy a 200 Kč u SAP ligy. Ceny soutěží pro členy se pohybují od 50 Kč do 400 Kč u 

žákovských a juniorských kategorií a od 150 Kč do 600 Kč pro seniorské kategorie. U soutěží 

pořádaných ČSFu v disciplíně K-1 (MČR, WAKO EUROPEAN CUP K-1) je startovné pro 

členy zdarma. 

Výše startovného na soutěžích byla respondenty hodnocena následovně: 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu lze pozorovat, že 60% respondentů hodnotí výši startovného jako přiměřenou, 

20 % (4) tato cena přijde spíše vysoká a dvou respondentům (10%) přímo vysoká. Dva 

respondenti také hodnotili cenu startovného jako spíše nízkou. Počet respondentů vnímající 

startovné do určité míry vysoké je poměrně vysoký. Ale jak bylo uvedeno, cenu startovného u 

soutěží, které přímo nepořádá ČSFu, stanovují pořadatelé. ČSFu by mohl startovné na těchto 

soutěžích upravovat přímo ve směrnici a prostřednictvím komise pro pořádání soutěží, nebo 

například snížením nákladů na rozhodčí tedy úpravou ekonomické směrnice zabývající se 

odměnami rozhodčích. Tyto kroky ale nejsou příliš vhodné, protože pro pořadatele je příjem ze 

startovného důležitým zdrojem krytí nákladů a negativní je i při současném stavu snižování 

odměn rozhodčích. Jako vhodné nástroje pro snižování cen startovného se jeví spíše přímá 

finanční a materiální podpora těchto soutěží, pomoc při získávání financí z veřejných rozpočtů 

(dotace) a soukromých zdrojů (sponzoring). 

Další poplatky stanovené směrnicemi a jejich hodnocení respondenty dotazování 

znázorňuje následující tabulka:  

Graf 5 - Hodnocení výše startovného soutěží ČSFu 

2

4

12

2

0
0

2

4

6

8

10

12

14

Vysoká Spíše vysoká Přiměřená Spíše nízká Nízká

Č
ET

N
O

ST
 O

D
P

O
V

ĚD
Í

N=20Hodnocení startovného soutěží pod ČSFu



83 

 

Tabulka 9 – Hodnocení cen služeb ČSFu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dalšími poplatky vycházející z činnosti profesionální divize ČSFu a upravené 

v ekonomické směrnici této divize jsou poplatky za právo pořádat titulový PRO zápas: 

CZECH NATIONAL WAKO PRO TITLE 9000 Kč 

CZECH INTERNATIONAL WAKO PRO TITLE 13000 Kč 

CONTINENTAL WAKO PRO TITLE 1 000 € 

INTERCONTINENTAL WAKO PRO TITLE 1 200 € 

WORLD WAKO PRO TITLE 1 500 € 

Tyto poplatky jsou stanovené v návaznosti na ceny titulů stanovenými mezinárodní organizací 

WAKO PRO.  

5.2.3.2 Zdrojová analýza  

V této části budou analyzovány hmotné, finanční a lidské zdroje ČSFu. Zdrojová 

analýza vycházela z informací poskytnutých v rámci rozhovoru s předsedou svazu, veřejných 

rejstříků a jiných sekundárních zdrojů. Předseda svazu si nepřál v této analýze zveřejňovat 

konkrétní informace ze současného hospodaření svazu a tedy nebylo možné čerpat z aktuálních 

dokumentů jako je rozvaha či rozpočet ČSFu. 

Poplatek cena Vysoká Spíše 

vysoká 

Přiměřená Spíše 

nízká 

Nízká Nevím/Nesleduji 

Poplatek za seminář 

včetně udělení licence 

rozhodčího ČSFu 500  3 17    

Poplatek za školení 

včetně udělení licence 

trenéra III.třídy 

2000  2 18    

Školení a semináře pro 

sportovce 
Různé 1 2 15   2 

Školení a semináře pro 

trenéry 
Různé 1 2 15 1  1 
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Hmotné zdroje  

ČSFu sídlí a využívá prostory organizace ČUBU spolu s dalšími, pod tuto organizaci 

sdruženými, svazy. Adresa sídla je: Nad kapličkou 3378/17, Strašnice, 100 00 Praha 10. ČSFu 

má ve vlastnictví 1 automobil a další drobný hmotný majetek. Ostatní hmotné zdroje má 

převážně k dispozici formou vypůjčení nebo pronájmu. K dispozici má ČSFu majetek v podobě 

2 boxerských ringů, 1 MMA klece a žíněnky tzv. tatami. Pro své aktivity ČSFu využívá prostory 

organizace TJ KOVO, vedle jehož areálu ČSFu sídlí. Dále využívá prostory a tělocvičny, které 

svazu poskytují zdarma nebo pronajímají členské kluby.  

ČSFu nevlastní žádné sportovní zařízení či sportoviště a pouze malé množství 

sportovního vybavení.  Aktivity a činnosti svazu tato skutečnost do určité míry limituje, vlastní 

sportovní zařízení a prostory by eliminovaly závislost na partnerech a klubech a rozšířily by 

možnosti a aktivity. Investice do těchto zdrojů je bohužel limitována výší a strukturou 

finančních zdrojů. 

Finanční zdroje 

ČSFu je nezisková organizace, která hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, a jejímž 

primárním zdrojem financí jsou dotace poskytnuté Ministerstvem školství mládeže a 

tělovýchovy. Struktura finančních zdrojů je přibližně následovná. 

Největší finančním zdrojem jsou dotace MŠMT, z neinvestičních programů státní podpory 

sportu. Konkrétně se jedná o programy:  

PROGRAM I – Sportovní reprezentace ČR 

PROGRAM II – Sportovně talentovaná mládež 

PROGRAM V – Činnost sportovních svazů 

 Nejdůležitějším programem je Program V, který tvoří největší podíl příjmů. Od roku 

2017 kvůli změně dotačních podmínek bylo možné dosáhnout na dotace pouze z programu V. 

V roce 2014 tvořily státní dotace přibližně 84 % veškerých výnosů.  

Dalším významným finančním zdrojem jsou dotace a granty z místních rozpočtů, 

konkrétně programy na podporu sportovních akcí.  

Zdrojem financí jsou dále dary. Do roku 2016 byly významným zdrojem dary 

poskytnuté Českým olympijským výborem, což souviselo s tehdejším systémem 

přerozdělování financí poskytnutých loterijními společnostmi. Tyto prostředky byly určené na 
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podporu dětí a mládeže a v roce 2014, 2015 a 2016 byly využity na náborové akce a prezentace 

sportu, soustředění pro děti a mládež a zabezpečení tréninku dětí. Ani v jednom z těchto roků 

nebyly dary čerpány do plné výše a byly převedeny k čerpání do následujících let. Od roku 

2017 přerozdělování prostředků poskytnutých loterijními společnostmi již nezajišťuje Český 

olympijský výbor, ale MŠMT prostřednictvím dotací. Tato změna není pro svaz příznivá 

z důvodu momentální politiky v rozdělování financí MŠMT, která je netransparentní, a také 

nutnosti vyčerpání poskytnutých prostředků z dotací. ČSFu v minulých letech plně nevyčerpalo 

tento zdroj a má od ČOV k dispozici určitou část prostředků.  

Činnosti financuje také z vlastních zdrojů, které se skládají z členských příspěvků, 

registračních poplatků a jiných poplatků za poskytované služby, zejména úhrady zahraničních 

výjezdů od samoplátců, poplatků za semináře a školení, poplatků za zkoušky na stupně 

technické vyspělosti, startovného, poplatky profesionální divizi a dalších poplatků vycházející 

z ekonomických směrnic ČSFu. V roce 2014 tvořily členské příspěvky pouze 4 % přijmové 

části rozpočtu ČSFu. Ostatními zdroji jsou zejména výnosy z úroků běžného účtu. A 

příležitostně příjmy z vedlejší činnosti.  

Spozoring je také jedním z finančních zdrojů, ač podílově velice malým. Prostředky 

poskytnuté sponzorem, konkrétně firmou Likost s.r.o., jsou použity přímo na zajištění 

sponzorované soutěže – ligy K-1.  

Největšími nákladovými položkami, jak vyplynulo z rozhovoru, jsou náklady na 

zajištění reprezentace, konkrétně výjezdy reprezentace na Mistrovské soutěže a zahraniční 

výjezdy a další položkou jsou náklady na pořádání soutěží a pořádání soustředění. Významnou 

nákladovou položkou jsou také příspěvky na rozvoj činnosti klubů, které jsou financovány 

z vybraných členských příspěvků ze kterých šlo zpět klubům, v roce 2016, přibližně 78%.  

V roce 2017 a potenciálně v následujících letech budou prostředky na pokrytí činnosti 

svazu sníženy o část příjmů z dotačních programů I. a II., které významně snižují výši 

poskytnutých dotací. A také ovlivněny změnou systému rozdělování prostředky z loterijních 

společností. Pro svaz je tedy nutností zajistit finance z jiných zdrojů. Nabízí se získávání darů, 

zvýšení příjmů z členských příspěvků, vedlejší hospodářská činnost, prodej reklamy a 

sponzoring. Tato aktivita je avšak časově a personálně náročná, což v současném modelu 

fungování svazu představuje velkou překážku vyžadující organizační a funkční změny.  
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Lidské zdroje 

Chod ČSFu zajišťuje sedm členů statutárního orgánu, kterým je Výkonný výbor ČSFu. 

Tito členové jsou Předseda, Hospodář, Místopředseda a čtyři členové výkonného výboru. 

Kontrolním orgánem je Revizní a kontrolní komise, kterou tvoří předseda a dva členové. 

Zřízené organizační složky se personálně skládají takto: 2 trenéři státní reprezentace a 2 

assistenti trenérů, 5 členů komise rozhodčích, 3 členové komise pro pořádání soutěží, 5 členů 

sportovně-technické komise, 5 členů disciplinární komise, 5 členů výkonné rady profesionální 

divize ČSFu, 2 členové International communications ČSFu a 2 pracovnice sekretariátu. 

Celkový počet lidí zajišťující chod svazu je avšak menší, zdvojení i ztrojení funkcí jednotlivých 

členů. Členům výkonnému výboru ČSFu jsou poskytovány odměny v podobě cestovních 

náhrad a úhrady za služby. ČSFu je založena převážně na dobrovolné práci a pracovních 

dohodách s jedinou výjimkou, kterou je sekretářka zaměstnaná na plný pracovní úvazek. Pro 

administrativní činnosti svaz také využívá pracovníky, kteří jsou zaměstnaní u střešní 

organizace ČUBU. Všichni členové jednotlivých komisí mají zkušenosti s prostředím bojových 

sportů i odbornost pro vykonávání své funkce. Motivace pracovníků je převážně vnitřní a to 

přináší své výhody, které by měl ČSFu podporovat v podobě jasných plánů a úkolů, a systémem 

pravidelného hodnocení. Hodnocení se ČSFu věnuje. a to formou ocenění významné činnosti 

členů na výročních schůzkách zástupců klubů. 

5.2.3.3 Management  

Nejvyšší orgán konference ČSFu je svoláván jednou za 5 let a jeho funkce je především 

volební. Řízení svazu je v kompetenci předsedy a výkonného výboru. Komunikace mezi 

pracovníky je zajišťována ústní i písemnou formou, a to telefonicky, e-mailem a osobně. 

Koncepční činnost je slabá na všech úrovních managementu. Plánování je v ČSFu spíše 

krátkodobého charakteru zaměřené na následující rok, kdy jsou vytvářeny rozpočty, 

vypracovávány dotační žádosti a roční sportovní kalendář. Členové výkonného výboru mají 

vymezené kompetence, a to v souvislosti s jejich funkcemi v rámci nižších organizačních 

složek a komisí. ČSFu nevyužívá strategického řízení, svaz je zaměřen na funkční a operativní 

řízení. Nejsou stanoveny vize ani dlouhodobé cíle. Absence strategické činnosti částečně 

vyplývá z charakteru personálního zajištění, které je na bázi dobrovolné práce a neúplných 

úvazků, což má vliv na motivaci a schopnost zabývat se touto relativně náročnou činností. 

Organizační složky 

Jednotlivé organizační složky jsou vytvořené Výkonným výborem ČSFu a jejich činnost 

je upravována směrnicemi, které určují pravomoci a odpovědnosti. Fungují samostatně a 
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zodpovídají se Výkonnému výboru ČSFu, jehož členové jsou současně členové některých 

komisí. Organizační složky jsou zřízeny ke všem klíčovým činnostem svazu, tedy podle funkcí 

organizace. Nedostatek v této oblasti shledávám v absenci organizační složky zaměřené na 

marketing, respektive komunikaci s vnitřním i vnějším prostředím, sponzoring a fundraising. 

Absence této složky lze přisuzovat přístupu svazu k těmto aktivitám, který je naznačen v části 

analýzy zabývající se marketingem. 

Hodnocení organizačních složek bylo také předmětem šetření. Respondenti z řad 

zástupců klubů vyjadřovali spokojenost s jednotlivými organizačními složkami pomocí 

sémantické škály. Výsledky hodnocení znázorňuje graf 6. 

Graf 6 - Spokojenost s fungováním organizačních složek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Respondenti jsou celkově spokojeni s fungováním organizačních složek. Nejlépe 

hodnocena byla činnost předsedy svazu následovaná činností reprezentačního trenéra 

polokontaktních disciplín. Vysoce hodnocena byla i činnost komise rozhodčích. U některých 

složek lze vysledovat určitý stupeň nespokojenosti. Respondenti, avšak nenabídli žádné důvody 

či podněty své nespokojenosti. V dimenzi převážně pozitivního hodnocení byla nejhůře 
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hodnocena činnosti Sportovně technické komise. Sportovně technická komise se skládá 

z jednoho předsedy a 4 zkušebních komisařů. Sportovně technická komise vykládá směrnici 

pro činnost sportovně technické komise a ekonomickou směrnici pro zkoušky na technické 

stupně. V rámci své činnosti má STK pořádat, zkoušky na stupně technické vyspělosti (STV) a 

další vzdělávací akce, semináře a školení. Samostatnou činnosti komise v pořádání těchto akcí 

hodnotím jako slabou kdy 2 termíny zkoušek STV byly v roce 2017 pořádány především kluby 

a nebyly pořádány žádné školení ani semináře. Vliv na tuto skutečnost má malý zájem o 

zkoušky STV a nedostatek svazu v oblasti vlastní sportovních zařízení. 

Kontrolu na nejvyšší úrovni zajišťuje kontrolní orgán – Kontrolní a revizní komise. Na 

nižších stupních organizace je kontrola realizována průběžně předsedou svazu a výkonným 

výborem, avšak nesystematicky - nejsou stanoveny kontrolní mechanismy, v návaznosti na 

nedostatky v plánovací činnosti.  
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5.3 SWOT Analýza 

Tabulka 10 - Silné a slabé stránky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

1) Kvalita organizovaných soutěží 

2) Spokojenost členů 

3) Informování členské základny o 

organizovaných událostech  

4) Odbornost a zkušenosti personálu 

5) Hlavní národní sdružující orgán pro 

kickboxing  

6) Reprezentace ČR na zahraničních soutěžích 

7) Evidence členské základny  

8) Evidence výsledků  

9) Partnerství s Yangames promotions a.s. 

10) Spolupráce s ČUBU 

11) Školení rozhodčích a trenérů 

12) Počet soutěží v disciplíně K-1 

13) Členství ve WAKO 

14) Vysoká sportovní úspěšnost na 

mezinárodních soutěžích  

 

1) Malý počet zájemců o činnost 

rozhodčích 

2) Malý počet soutěží v 

disciplínách lowkick a full contact 

3) Malý počet klubů věnujících se Point 

Fightingu 

4) Malé místní rozložení organizovaných 

aktivit (zaměření na Prahu) 

5) Aktivita v oblasti marketingu 

6) Absence sportoviště a vlastních prostor  

7) Vybírání členských příspěvků 

8) Závislost organizace na státních 

dotacích 

9) Popularizace kickboxingu – propagace 

ve sdělovacích médiích 

10) Omezená nabídka aktivit pro rekreační 

sportovce  

11) Úzká nabídka sportovních seminářů a 

školení 

12) Nedostatečná propagace akcí svazu 

13) Tvorba tiskových materiálů a 

komunikace s médii 

14) Sponzoring a fundraising 

15) Zahraniční sportovní spolupráce 

16) Malý zájem o zkoušky STV 
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Tabulka 11- Příležitosti a Hrozby 

Příležitosti Hrozby 

1) Dlouhodobá koncepce státu zaměřená na 

zvyšování financí pro sport 

2) Změna legislativy týkající se NNO 

3) Zvyšující se popularita bojových sportů 

4) Růst ekonomiky 

5) Technologie zlepšující přípravu sportovců  

6) Rozvoj informačních technologií, internetu 

a sociálních sítí 

7) Rozšíření činností pro veřejnost 

8) Účast diváků na soutěžích ČSFu  

9) Projekty a dotační programy ministerstev, 

obcí a krajů  

10) Zapojení veřejnosti do aktivit svazu 

11) Média zabývající se bojovými sporty a 

uměními 

12) Očekávání médií – potřeba obsahu 

 

 

1) Upřednostnění služeb konkurenčních 

svazů 

2) Nové podmínky dotačních programů 

v souvislosti s uznáním mezinárodní 

federace MOV 

3) Dotační programy nově stanovována na 

3 roky 

4) Korupce ve státní správě 

5) Zvýšení administrativní zátěže 

v souvislosti se změnami v Zákoně o 

podpoře sportu 

6) Nová politická reprezentace 

7) Konkurence v podobě Svazu kickboxu 

8) Odchod členů ke svazům příbuzných 

sportovních odvětvích 

9) Nezařazení mezinárodní organizace 

WAKO do skupiny sportů uznaných 

MOV 

10) Korupce ve státní správě 

11) Klesající trend organizovaného 

sportování a růst individuálního sportu 

12) Vznik nových svazů bojových sportů a 

umění 

13) Vývoj dobrovolnictví  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

SWOT analýza v této části vychází z poznatků výše uvedené analýzy vnějšího a 

vnitřního prostředí ČSFu. Příležitosti a hrozby vychází z PEST analýzy, Porterova modelu 5 

sil, tedy odvětvové analýzy a částečně z analýzy zainteresovaných skupin. Silné a slabé stránky 

vycházejí z analýzy a hodnocení jednotlivých funkcí a činností svazu a zdrojové analýzy. 

Jednotlivé složky jsou podpořeny poznatky z dotazníkového šetření a rozhovory s předsedou 

svazu.  
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Vybrané složky SWOT jsou porovnány v matici, ze které vychází konkrétní strategické 

varianty. 

Tabulka 12 - SWOT analýza - Mřížka strategií 

 Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

P
ří

le
ži

to
st

i 
(O

) 

S11+07 

S3+O6 

S12+O3, O9, O10 

S14+O1 

S9+O4 

W1+O10, O6, O9 

W4+O9 

W8+O4 

W9+O6, O12,O11 

W10 + O10 

W12 + O11, O6, O12 

H
ro

zb
y
 (

T
) 

S1,S5, S13 + T1,T7, T8 W2, W4+T1, T7,T8 

W7, W8 + T2,T3 

W8+T9 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.3.1 SO Strategie (maxi-maxi) 

V této strategii ve které jsou využívány silné stránky ke zhodnocení příležitostí vnějšího 

prostředí se nabízí několik konkrétních směrů na základě vzájemného působení jednotlivých 

faktorů. Silnou stránku svazu, která spočívá v nabídce školení a vzdělávání rozhodčích a trenérů  

(S11) je možné zhodnotit při nabídce těchto služeb veřejnosti, která jako jedna z externích 

zainteresovaných skupin takovéto možnosti očekává (O7). Dále je možné posílit komunikaci 

událostí členské základně (S3) využitím rozvoje informačních technologií, internetu a 

sociálních sítí. Jak vyplynulo z analýzy silnou stránkou je počet soutěží v discipíně K-1 (S12). 

Tuto aktivitu v kombinaci se zvyšující se popularitou bojových sportů (O3) lze využít ke 

zvýšení účasti na těchto soutěžích a to sportovní, ale i diváckou, zejména s při využití další 

příležitosti, kterou je zapojení veřejnosti do aktivit svazu (O10). Vliv na tuto silnou stránku má 

také příležitost, kterou skýtají dotace a podpory od krajů a obcí. Silná stránka označená číslem 

14 – úspěšnost na zahraničních soutěžích má návaznost na koncepci státu, která je zaměřena na 

zvyšování finančních prostředků sportu (O1). A to zejména v souvislosti s dotačními programy 

MŠMT zaměřenými na státní reprezentaci a podporu mládeže. Dalším konkrétním prvkem této 
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strategie je využití současného příznivého stavu ekonomiky (O4) a silného partnerství se 

společností Yangames Promotions.a.s. (S9) pro získávání výhodných partnerství a sponzorů. 

5.3.2 WO Strategie – (Mini- Maxi) 

Tato strategie využívající příležitostí pro eliminaci slabých stránek spočívá v kombinaci 

konkrétně těchto faktorů: Malý počet zájemců o činnost rozhodčích (W1) je slabou stránkou, 

která  může být pozitivně ovlivněna aktivním přístupem a zapojením veřejnosti (O10) zejména 

v kombinaci s využitím rozvoje komunikačních technologií a příležitostí skýtající internet 

(O6), jako i využitím dotací a příspěvků na sportovní a vzdělávací činnost, kterou poskytují 

subjekty veřejné správy (O9). Podpora ze strany svazu pořadatelům soutěží může být 

uskutečňována formou administrativní pomoci při získávání dotací pro pořádání soutěží 

z místních rozpočtů (O9) a tím ovlivňovat slabou stránku místní rozložení organizovaných 

aktivit (W4). Vzájemný vliv mají mezi sebou faktory růst ekonomiky (O4) a slabá stránka - 

závislost svazu na státních dotacích (W8). Směr v této oblasti spočívá ve využití dobrého 

ekonomického stavu firem a domácností ke snížení finanční závislosti na státních dotacích. 

Nedostatečně byla hodnocena také popularizace kickboxingu (W9), kterou lze v rámci této 

strategie ovlivnit větší propagační aktivitou s využitím příležitostí, které nabízejí média 

zabývající se bojovými sporty a uměním (O11). Tuto slabou stránku lze také ovlivnit PR 

aktivitou v návaznosti na očekávání médií a jejich potřebu obsahu (O12), a také faktory 

technologickými, které přináší příležitost ve formě rozvoje internetu, sociálních sítí a dalších 

informačních technologií. Veřejnost (O10) skýtá potenciál nových členů a to zejména při 

posílení nabídky pro rekreační sportovce (W10). Tato strategie dále skýtá řešení nedostatečné 

propagace akcí svazu (W12) a to využitím reklamy v oborových médiích (O11), zvýšením 

marketingové aktivity a využitím příležitostí nabízející klasické (O12) i nové komunikační 

kanály (O6) 

5.3.3 ST Strategie (Maxi – Mini) 

V této strategii ČSFu maximalizuje své silné stránky jako jsou kvalita pořádaných 

soutěží (S1) vycházející ze zkušeností, silné postavení svazu v odvětví (S5) a členství 

v mezinárodní organizaci WAKO a to za účelem minimalizovat hrozby, především ty, které 

skýtá konkurence, kterou je konkurenční svaz kickboxu (T7), ale i jiné svazy v odvětví (T1, 

T8). Tyto hrozby se týkají odchodu členů do jiných svazů a upřednostňování služeb, které 

nabízí.  
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5.3.4 WT strategie (Mini-Mini) 

Tato strategie vyzdvihuje potřebu soustředění se na slabé stránky a vyhnutí a vyhnutím 

se hrozbám, které by mohly těchto stránek využít. Ze srovnání vychází eliminace hrozeb od 

konkurence (T1 T7, T8), kdy je nutné zaměřit se na nedostatky v počtu soutěží konkrétních 

disciplín (W2), jako i na pragocentrismus v pořádání soutěží a jiných akcí (W4). Z této strategie 

také vychází potřeba snížení velikosti závislosti na státních dotacích (W7) a zvýšení zajištění 

z jiných zdrojů, kterými jsou i členské příspěvky (W8) a to v návaznosti na hrozbu, kterou je 

současný, pro ČSFu nepříznivý, systém financování sportu ze státních zdrojů (T2) a jeho 

potenciálně dlouhodobý charakter (T3). Nutnost zajištění jiné struktury zdrojů a vyhnutí se 

uvedeným hrozbám je částečně závislé i na hrozbě T9, a tedy zdali, a nebo kdy budou snahy 

mezinárodní organizace WAKO úspěšné a tato mezinárodní organizace bude oficiálně uznána 

Mezinárodním olympijským výborem. 

Ze SWOT analýzy vyplynuly čtyři strategie, přičemž nejobsáhlejší a nejvhodnější strategií 

je WO strategie, která přináší využití příležitostí pro eliminaci slabých stránek. Z této 

strategické varianty z velké míry vychází i konkrétní strategie ČSFu, která je znázorněna 

prostřednictvím strategického plánu v následující kapitole. 

 

5.4 Formulace strategie 

5.4.1 Analýza stávajícího poslání, vize a strategie 

Poslání ČSFu je dáno stanovami, je věcné a dostatečně vyjadřuje či identifikuje účel 

organizace, stanovuje rámec činností a stanovuje hlavní cílovou skupinu. Znění poslání je: 

„Poslání ČSFu je zejména plnit funkci sdružovací, informační, koncepční, koordinační, 

metodickou legislativně právní a reprezentační. ČSFu má za cíl organizovat, rozvíjet a 

propagovat bojové sporty a umění, zvyšovat jejich společenskou prestiž doma i v zahraničí, 

pečovat o všestranný rozvoj, jakož i chránit práva a oprávněné zájmy svých členů v souvislosti 

s jejich činností v rámci ČSFu.“ 

Z důvodu nedostatečných strategických aktivit ČSFu nemá stanovenou Vizi. Vize není 

formulována načež navazuje forma stávající strategie organizace. Cíle, které má ČSFu 

stanovené jsou velice obecné cíle, navazující na poslání a vycházející z funkcí a činností svazu. 

Tyto cíle jsou uvedeny ve stanovách svazu.  

Současná strategie není formálně zpracována ani uvědomělá, ale spočívá v zaměření na 

stávající aktivity, tedy jejich udržování a kultivaci, je opřena převážně o své silné stránky a 
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vyhýbání se hrozbám. Snaží se především zlepšovat kvalitu služeb pro členy jako i rozšiřovat 

svoji členskou základnu. Současná strategie se opírá pouze o poslání a z důvodu absence vize 

je směřování svazu nejednoznačné. 

5.4.2 Formulace nové strategie 

Vzhledem k současné situaci a prognóze týkající se finanční situace ČSFu má organizační 

strategie především udržovací charakter. V rámci této strategie jsou především odstraňovány 

slabé stránky, a to využitím příležitostí v návaznosti na strategickou variantu, kterou nabídla 

SWOT analýza. Strategie má v určitých stanovených klíčových oblastech charakter inovační i 

kultivační. Tato strategie částečně navazuje na již stávající strategii, avšak v této strategii jsou 

již konkrétně stanovené cíle. Tuto strategii představuje v další části představený strategický 

plán.  

 V odpovědi na potřebu koncepčního přístupu k fungování je vytvořen strategický plán. 

Tento strategický plán vznikl na základě situační analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a jeho 

cílem je nastavit konkrétní cíle činnosti v určitém časovém období, a určit jak těchto cílů 

dosáhnout. Tento plán definuje vizi Českého svazu full-contactu a konkrétní strategické oblasti 

a cíle vedoucí k naplnění této vize v rámci vymezeného časového období. Plán je navržen na 

období od 1.11.2017 do 30.11.2020 
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5.5 Návrh strategického plánu 2017 – 2020 

ÚVOD 

Český svaz full-contactu a ostatních bojových umění je významnou organizací na poli 

bojových sportů a umění a již 25 let sdružuje nemalý počet klubů a jednotlivců zabývající se 

bojovými sporty, uměními a především kickboxingem. Činnost tohoto svazu je důležitá pro 

členy, ale také pro celé sportovní odvětví, a proto je nezbytné tuto organizaci řídit smysluplně 

a cílevědomě. K tomu dopomůže využití strategického managementu, jehož součástí je 

strategické plánování, které bylo využito pro vytvoření následujícího strategického plánu. 

Tento plán dopomůže svazu naplňovat své poslání a dosahovat svých vizí a cílů. Strategický 

plán je stanoven na období 1.11. 2017 – 30.11.2020 a vychází ze strategické situační analýzy.  

MISE 

„Poslání ČSFu je zejména plnit funkci sdružovací, informační, koncepční, koordinační, 

metodickou legislativně právní a reprezentační. ČSFu má za cíl organizovat, rozvíjet a 

propagovat bojové sporty a umění, zvyšovat jejich společenskou prestiž doma i v zahraničí, 

pečovat o všestranný rozvoj, jakož i chránit práva a oprávněné zájmy svých členů v souvislosti 

s jejich činností v rámci ČSFu.“ 

VIZE 

Být hlavní, nejprestižnější a nejaktivnější organizací sdružující aktivní a početnou členskou 

základnu, na poli bojových sportů a umění v České republice, a na tomto základě reprezentovat 

na mezinárodní a světové úrovni. Svojí činností ukotvit bojové sporty a zejména kickboxing 

v povědomí široké veřejnosti jako významné a mezinárodně úspěšné sportovní odvětví. 

CÍLE. 

- Hájit zájmy ČSFu 

- Hájit zájmy svých členů v rámci jejich činnosti v ČSFu 

- Sdružovat spolky a právnické osoby 

- Rozvíjet začlenění ČSFu v mezinárodních strukturách 

- Pořádat a zajišťovat oficiální soutěže ČSFu 

- Školit, evidovat, a uznávat trenéry, zkušební komisaře a rozhodčí 

- Provádět, evidovat a uznávat zkoušky na stupně technické vyspělosti 

- Nominovat členy státní reprezentace 

- Vytvářet finanční zdroje pro ČSFu a jeho členy 
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- Vytvářet optimální podmínky pro činnosti členské základny 

- Popularizovat činnost ve sdělovacích médiích 

- Zřizovat odborné sekce, disciplíny, komise a kolegia podle potřeb a zájmů svých členů  

- Zúčastňovat se na tvorbě, realizaci a kontrole sportovní politiky České Republiky 

V další části jsou představeny pro tento plán klíčové, strategické oblasti vymezující 

strategické cíle a navazující specifické cíle a opatření stanovené na základě strategické analýzy, 

které určují směr organizace v těchto oblastech a celkovou strategii organizace. U jednotlivých 

specifických cílů je vymezen ukazatel výkonnosti, jako i časové vymezení, zodpovědná složka 

organizace, zdrojové zajištění, priorita (* nejnižší - *** nejvyšší) a návaznost na další specifické 

cíle. 

Strategická oblast: Financování  

Z důvodu podstatného snížení financí ze státních zdrojů a nejisté budoucnosti v tomto 

ohledu je nutné snížit závislost na dotacích MŠMT, a to prostřednictvím zlepšení získávání 

finančních prostředků ze stávajících zdrojů a nacházení nových zdrojů financí. 

 Jedním ze základních vlastních zdrojů financí jsou členské příspěvky, jejichž vybírání 

není silnou stránkou svazu. Přístupem ke zvyšování prostředků z tohoto zdroje je především 

zvětšování členské základny a zefektivnění vybírání členských poplatků.  

Doplňkovými zdroji, které jsou relevantní jsou příjmy ze sponzoringu a dary. Pro 

zvýšení a rozvoj těchto zdrojů financí je nutný aktivní přístup, který spočívá ve vytváření 

podmínek pro sponzoring tedy rozvoj v oblastech, které jsou pro sponzoring důležité jako je 

diváctví, Public relations a další marketingové aktivity. Další podmínkou pro získání sponzora, 

je vytvoření kvalitní sponzorské nabídky a aktivní vyhledávání sponzorů a využívání 

stávajících příležitostí, které skýtají již zavedené kontakty a partnerství. Zvýšení prostředků 

z darů vyžaduje aktivní, cílenou a systematickou činnost, která spočívá ve vyhledávání a 

kontaktování potenciálních dárců, a to z řad firem i jednotlivců na základě především 

zavedených partnerství a kontaktů.  

Pro rozvoj aktivit svazu v této finanční situaci je také nutné přenášení určité finanční 

zátěže na členy, a to formou větší finanční spoluúčasti na organizovaných činnostech, tedy 

nastavení takové cenové politiky organizovaných akcí, která v kombinaci s dostatečnou 

propagací a kvalitním marketingem přinese kladný finanční výsledek. Snížení závislosti na 

dotacích z MŠMT lze docílit také financováním konkrétních projektů a akcí z dotačních 

programů a vypsaných podpor krajů a obcí.  
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Strategický cíl 1: Zajištění dostatečných finančních prostředků pro udržení stávající šíře a 

kvality činností ČSFu  

1.1 Specifický Cíl: Zvýšení příjmů ze členských poplatků. 

Ukazatel výkonnosti: zvýšení příjmů o 20 %  

Časová specifikace: ročně 

Zodpovědnost: Výkonný výbor /Předseda 

Zdroje: Vlastní zdroje  

Priorita: *** 

Dílčí cíle/opatření 

1) Zvětšit členskou základnu 

2) Zefektivnit vybírání členských příspěvků 

3) Dostatečně informovat kluby o výši, způsobu a povinnosti úhrady členských poplatků 

1.2 Specifický cíl: Zajištění většího podílu prostředků ze sponzoringu. 

Ukazatel výkonnosti: Zvýšení příjmů ze sponzoringu o 50 % 

Časová specifikace: ročně 

Zodpovědnost: Předseda, Marketing 

Zdroje: Vlastní zdroje  

Priorita: *** 

Dílčí cíle/opatření:  

1) Vytvořit podmínky pro sponzoring 

2) Vytvořit sponzorskou nabídku 

3) Aktivní přístup ke sponzoringu 

1.3 Specifický cíl: Zajištění prostředků z darů. 

Ukazatel výkonnosti: Získání prostředků z darů 

Časová specifikace: do 6/2018 

Zodpovědnost: Předseda, Marketing 

Zdroje: Vlastní zdroje  

Priorita: *** 
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Dílčí cíle/opatření:  

1) Aktivně vyhledávat a kontaktovat dárce  

2) Vypracovat fundraisingový plán 

 

1.4 Specifický cíl: Zvýšení financování z dotací krajů, měst a obcí. 

Časová specifikace: Průběžně 

Zodpovědnost: Předseda, Výkonný výbor, marketing 

Zdroje: Vlastní zdroje  

Ukazatel výkonnosti: zajištění dotace pro vybraný projekt 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/opatření:  

1) Aktivně vyhledávat dostupné dotace 

2) Úprava kritérií projektů pro splnění dotačních podmínek 

 

Strategická oblast: Vzdělávání 

Pro rozvoj bojových sportů, především kickboxu a také schopnost zajištění aktivit svazu 

je nutné pravidelně zajišťovat kvalitní vzdělávání v oblasti trenérské činnosti, rozhodčích a 

oblasti sportovní. Důležité je také zajišťovat vzdělávání v oblasti finanční a organizační, a to 

především členských klubů v souvislosti s podporou jejich fungování a organizování soutěží.  

V oblasti vzdělávání je v návaznosti na analýzu vnitřního prostředí cílem zvýšit počet 

aktivních rozhodčích, ale především počet nově vzdělaných rozhodčích. K dosažení tohoto cíle 

je zapotřebí snížit bariéry získání licence, které spočívají v počtu školení, a jejich dostupnosti a 

to časové, finanční i místní. Konkrétními kroky jsou zvýšení počtu školení a jejich konání na 

různých místech v závislosti na poptávce a rozložení členské základny. V souvislosti se 

současnou finanční situací není vhodné dotování těchto licencí ze zdrojů svazu. Ke splnění 

tohoto cíle je také nutné ovlivnit poptávku po tomto vzdělání, a to propagační činností svazu 

zaměřující se na zvýšení prestiže, vyzdvižení prospěšnosti a ocenění rozhodčích Důležitá je 

v tomto ohledu také informační činnost, tedy komunikace se členy a potenciálními zájemci. Pro 

zvýšení počtu aktivních rozhodčích je nutná komunikace s již vyškolenými rozhodčími a jejich 

motivace a ocenění formou interní soutěže, písemných hodnocení, pochval a veřejnými 

oceněními za aktivitu. 
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 Tato oblast je dále zaměřena na zvyšování kvalifikace a kvality trenérů kickboxingu. Na 

základě analýzy je cílem udržení počtu a kvality pořádaných seminářů pro trenéry a zvýšit 

zájem o školení trenérů III. Třídy, jako i zvýšit počet trenérů II. Třídy. K těmto cílům je nutné 

využívat při informování všech komunikačních kanálů, zajišťovat podmínky pro trenérskou 

činnost a motivovat k získání licencí. Cílovou skupinou těchto školení a seminářů jsou již 

stávající trenéři a další členové svazu, a to řádně zaregistrovaní i neregistrovaní členové 

jednotlivých klubů na které by měla být zaměřena propagační činnost. Pro zvýšení zájmu o 

školení a semináře, je také vhodné komunikovat nabídku těchto akcí mimo členskou základu, 

tedy široké veřejnosti využitím různých marketingových nástrojů.  

Z hlediska zajišťování sportovního vzdělání členů a rozvoje kickboxu jsou vhodné 

aktivity v oblasti vydávání stupňů technické vyspělosti. Cílem v této oblasti je zvyšování počtu 

uchazečů o stupně technické vyspělosti. K tomuto cíli je nutné podporovat kulturu tzv. 

páskování v klubech, a tak zvýšit poptávku po certifikování technických znalostí. Dopomáhat 

může zvýšení aktivity sportovně technické komise, a tedy zvyšování počtu seminářů a zkoušek. 

Pro tento strategický cíl byl určen dílčí cíl, který vychází z nedostatečné vzdělávací 

sportovní činnosti v oblasti plnokontaktních disciplín. Cílem je tedy zvýšit počet sportovních 

seminářů v plnokontaktních disciplínách, a to prostřednictvím pořádání těchto seminářů, 

podpory a motivace klubů k pořádání seminářů. Cíl s nižší prioritou týkající se sportovních 

seminářů, které jsou důležitou složkou při přípravě sportovců, je zvýšení mezinárodní 

spolupráce v této oblasti. Pro kvalitní přípravu a rozvoj konkurenceschopnosti je potřeba 

komunikovat se zahraničím a spolupracovat formou oboustranné mezinárodní účasti na 

seminářích a školeních a využíváním služeb zahraničních trenérů a jiných odborníků. 

Zaměření na zvýšení aktivity či zavedení vzdělávání klubů v oblastech získávání 

financí, fungování a pořádání akcí. Tato aktivita zahrnuje tvorbu vzdělávacích dokumentů a 

jejich distribuci, pořádání vzdělávacích seminářů a školení v těchto oblastech.  

Strategický cíl 2: Zajistit kvalitní a pravidelné vzdělávání trenérů, rozhodčích a členů a 

zvyšovat jejich počet kvalitu a kvalifikaci. 

2.1 Specifický cíl: Zvýšení celkového počtu rozhodčích. 

Ukazatel výkonnosti: zvýšení počtu o 15 rozhodčích 

Časová specifikace: do 2020 

Zodpovědnost: Komise rozhodčích 
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Zdroje: Vlastní zdroje, dotace 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/opatření:  

1) Zvýšit dostupnost školení 

2) Zvyšovat poptávku propagační činností 

2.2 Specifický cíl: Zvýšení počtu aktivních rozhodčích. 

Ukazatel výkonnosti: Zvýšení podílu aktivních/vyškolených rozhodčích na 75% 

Časová specifikace: Do 2020 

Zdroje: vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Komise rozhodčích 

Priorita:*** 

Dílčí cíle /Opatření: 

1) Udržovat kontakt se všemi vyškolenými rozhodčími 

2) Motivovat a oceňovat aktivní rozhodčí 

Návaznost na cíle: 2.1 

2.3 Specifický cíl: Zvýšení počtu trenérů II. Třídy. 

Ukazatel výkonnosti: Zvýšení počtu o 6 trenérů II. třídy  

Časová specifikace: do 2020 

Zdroje: vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Předseda, Mgr. Renáta Vesecká 

Priorita:** 

Dílčí cíle/Opatření: 

1) Komunikovat s vyškolenými trenéry III. třídy  

2) Motivovat k získávání licencí využitím marketingových nástrojů 

3) Zajišťovat podmínky pro trenérskou činnost a praxi  

2.4 Specifický cíl: Zvýšení zájmu o školení trenérů III. Třídy. 

Ukazatel výkonnosti: zvýšení počtu vyškolených trenérů III. Třídy o 18 

Časová specifikace: průběžně 
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Zdroje: vlastní zdroje, dotace 

Zodpovědnost: Předseda, Mgr. Renáta Vesecká 

Priorita:** 

Dílčí cíle/Opatření: 

1) Propagovat trenérské školení a licence cílovým skupinám 

2) Zajišťovat podmínky pro trenérskou činnost a praxi 

2.5 Specifický cíl: Zvýšení počtu uchazečů o stupně technické vyspělosti. 

Ukazatel výkonnosti: Zvýšení počtu udělených stupňů o 100 % 

Časová specifikace: do konce 2018 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Sportovně-technická komise 

Priorita: ** 

Dílčí cíle/Opatření: 

1) Zvýšit aktivitu STK v oblasti pořádání školení a vzdělávání 

2) Motivovat kluby k pořádání zkoušek a přípravě ke zkouškám 

3) Zvýšit počet zkoušek 

4) Zajistit dostatečnou přípravu zvýšením počtu seminářů 

2.6 Specifický cíl: Zvýšení počtu sportovních seminářů zaměřených na plnokontaktní 

disciplíny. 

Ukazatel výkonnosti: 4 semináře zaměřené na plnokontaktní disciplíny  

Časová specifikace: ročně 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Reprezentační trenéři, Výkonný výbor 

Priorita: * 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Motivovat kluby k pořádání otevřených seminářů a organizačně je podporovat 

2) Včasně a dostatečně komunikovat a propagovat semináře 

2.7 Specifický cíl: Zvýšení počtu seminářů s mezinárodní účastí. 

Ukazatel výkonnosti: Zajištění mezinárodní spolupráce 
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Časová specifikace: Do 2020 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Reprezentační trenéři, výkonný výbor 

Priorita: * 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Aktivně vyhledávat příležitosti účasti na seminářích 

2) Navazovat vztahy se zahraničními kluby a organizacemi 

2.8 Specifický cíl: Zvýšení počtu pořádaných aktivit mimo Prahu. 

Ukazatel výkonnosti: Poměr pořádaných akcí min. 50:50 

Časová specifikace: Dlouhodobě 

Zdroje: Vlastní zdroje, Dotace 

Zodpovědnost: STK, Komise rozhodčích, Výkonný výbor 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Spolupracovat se členskými kluby 

2) Finančně podporovat pořádající kluby 

3) Zaměřit se na opomíjené regiony s velkým členským zastoupením 

Návaznost na cíle: 1.4 

 

Strategická oblast: Výkonnostní sport a reprezentace 

Tato oblast přináší dva klíčové strategické cíle. Prvním je zajištění konkurenceschopné 

a úspěšné sportovní reprezentaci ČR, a to v tomto plánu konkrétně zaměřením na výchovu a 

rozvoj potenciálních reprezentantů prostřednictvím udržováním aktivit v těchto oblastech, ale i 

jejich rozvojem. Dílčím cílem je udržení a kultivace stávajícího systému výchovy mládeže, 

který je zajišťován sportovním centrem mládeže. Tento zajisté prospěšný program je nutné 

udržet i za nepříznivé finanční situace k čemuž může dopomoci získání dotačních prostředků 

z jiných než státních zdrojů, sponzoring a fundraising. Program musí být také řádně propagován 

a prováděn. Úkolem je nacházet a vychovávat mladé sportovce za účelem zařazení do státní 

reprezentace. Pro tento strategický cíl byl určen dílčí cíl, který vychází z nedostatečné 

vzdělávací sportovní činnosti v oblasti plnokontaktních disciplín. Cílem je tedy zvýšit počet 
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sportovních seminářů v plnokontaktních disciplínách, a to prostřednictvím pořádání těchto 

seminářů, podpory a motivace klubů k pořádání seminářů. Cíl s nižší prioritou týkající se 

sportovních seminářů, které jsou důležitou složkou při přípravě sportovců, je zvýšení 

mezinárodní spolupráce v této oblasti. Návaznost na strategickou oblast financování má třetí 

stanovený specifický cíl, kterým je zajištění dodatečných zdrojů pro zajištění reprezentace. 

Snížení dotačních příspěvků mělo dopad i na reprezentaci a zvýšení financování reprezentace 

z vlastních zdrojů, respektive samofinancování jednotlivých reprezentantů. Proto je nutné 

zajistit nové zdroje, které nebudou zatěžovat reprezentanty a omezené vlastní zdroje svazu. 

Prostředky na zajištění reprezentace je tedy vhodné získávat pomocí sponzoringu a dárcovství, 

které je podmíněno aktivní marketingové činnosti svazu. Úspěch na mezinárodním poli 

zajišťuje také samotná organizace výjezdů na zahraniční soutěže, které svaz pravidelně 

zajišťuje a kde se mohou sportovci poměřovat se zahraniční konkurencí a rozvíjet. Specifický 

cíl je zaměřený na udržení počtu těchto výjezdů. Tato činnost je závislá na finanční situaci 

svazu, která není momentálně příznivá, avšak je možné ji rozvíjet změnou cenové politiky, 

která by byla zaměřena více na spoluúčast sportovců a podporou výjezdů menšího formátu 

spolu s organizační, administrativní a personální podporou výjezdů samostatných klubů. 

Zaměření by také mělo být na snižování nákladů, tedy co nejintenzivnější využívání dobrovolné 

práce, využívání vlastního dopravního prostředku. 

Na základě analýzy prostředí je pro strategický cíl 4 vhodné zvýšit počet soutěží v 

disciplínách Full contact a Low kick, tyto relativně opomíjené disciplíny mají u klubů podporu. 

Zvýšení soutěží je také důležité pro zvyšování konkurenceschopnosti závodníků. Opatřením 

k tomuto cíli je vytvoření soutěže – ligy v těchto disciplínách, a to zařazením těchto disciplín 

do již fungující ligy K-1 a organizování samostatných soutěží v těchto disciplínách, jako i 

zařazení do pravidelně pořádaných soutěží. Pro výše uvedený strategický cíl je určen další 

specifický cíl, kterým je zvýšení počtu soutěží v opomíjených regionech, respektive mimo 

Prahu. K tomuto cíli dopomůže cílená komunikace s kluby ve vybraných regionech a jejich 

finanční, organizační, hmotná a personální podpora.  S tímto cílem souvisí také další cíl 

zaměřený na vytvoření podmínek a organizování menších, lokálních soutěží. K tomuto je 

zapotřebí intenzivní spolupráce s kluby, jejich vzdělávání a podpora. 

Strategický cíl 3: Zajistit konkurenceschopnou a úspěšnou sportovní reprezentaci ČR   

3.1 Specifický cíl: Udržení a kultivace stávajícího systému výchovy mládeže (SCM). 

Ukazatel výkonnosti: zajištění fungování SCM v následujících 3 letech 
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Časová specifikace: do 2020 

Zdroje: Vlastní zdroje, dotace, sponzoring, dary 

Zodpovědnost: Výkonný výbor, reprezentační trenéři 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Zajistit finanční prostředky pro SCM (sponzoring) 

2) Organizačně a personálně zajistit fungování SCM  

3) Aktivně přistupovat k náboru a přípravě sportovců 

4) Propagovat činnost svazu ve výchově mládeže 

Návaznost na cíle: 1.2, 1.3, 1.4 

3.2 Specifický cíl: Zvýšení počtu zahraničních výjezdů. 

Ukazatel výkonnosti: 7 pravidelných výjezdů 

Časová specifikace: Od 2019 a dlouhodobě 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Výkonný výbor, reprezentační trenéři, KPPS 

Priorita: ** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Spolupracovat s kluby a podporovat klubové výjezdy  

2) Upravit cenovou politiku výjezdů 

3) Snižovat náklady na výjezdy 

3.3 Specifický cíl: Zajištění dodatečných zdrojů pro činnost reprezentace. 

Ukazatel výkonnosti: získání sponzora reprezentace a zajištění dodatečných zdrojů  

Časová specifikace: Od 2019 a dlouhodobě 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Výkonný výbor, marketing 

Priorita: ** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Aktivně vyhledávat sponzory 

2) Vytvářet podmínky pro sponzoring 

3) Vyhledávat mecenáše a dárce 



105 

 

Návaznost na cíle: 1.4, 1.3, 1.2 

 

Strategický cíl 4: Udržet a kultivovat stávající systém amatérských soutěží ve všech sportech, 

disciplínách a věkových a výkonnostních kategoriích s vysokou účastí. 

4.1 Specifický cíl: Zvýšení počtu soutěží ve Full-contactu a Lowkicku. 

Ukazatel výkonnosti: 6 soutěží ročně 

Časová specifikace: Dlouhodobě 

Zdroje: Dotace, vlastní zdroje 

Zodpovědnost: KPPS 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Vytvoření ligové soutěže v těchto disciplínách 

2) Podporovat pořádání menších soutěží 

Návaznost na cíle: 4.3, 2.2 

4.2 Specifický Cíl: Zvýšení počtu soutěží pořádaných mimo Prahu. 

Ukazatel výkonnosti: Poměr pořádaných akcí min. 30:70 

Časová specifikace: dlouhodobě od 2018 

Zdroje: Dotace, vlastní zdroje 

Zodpovědnost: KPPS 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Motivovat a podporovat kluby v pořádání soutěží 

Návaznost na cíle: 4.3 

4.3 Specifický Cíl: Zajištění podmínek pro pořádání menších soutěží lokálního významu. 

Ukazatel výkonnosti: zvýšení počtu menších soutěží  

Časová specifikace: do 2019 

Zdroje: Dotace, vlastní zdroje 
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Zodpovědnost: KPPS 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Hmotně a finančně podporovat kluby při pořádání 

2) Vyhledávat dotační příležitosti 

3) Vzdělávat kluby o organizační činnosti 

4) Zajistit dostatečné hmotné prostředky pro pořádání soutěží tohoto typu 

Návaznost na cíle: 4.3 

 

Strategická oblast: Komunikace a Propagace 

Strategie v této oblasti má charakter rozvoje vzhledem k současnému přístupu k propagaci a 

marketingu. Hlavním, strategickým cílem je zvýšení popularity bojových sportů a kickboxingu 

zejména a propagovat činnosti svazu. K tomuto cíli vede cesta prostřednictvím zvyšování 

aktivit svazu a to v oblasti public relations s vnějším prostředím, konkrétně aktivní komunikace 

s konkrétními médii, tvorbou tiskových materiálů, tedy fotek, reportáží a tiskových prohlášení 

a jejich poskytování médiím na regionální i státní úrovni.  

 K dosažení strategického cíle je třeba využívat moderní formy komunikace a propagace, 

které přináší sociální média a internet. V této oblasti je nutné aktivně využívat tyto nástroje 

k propagaci bojových sportů, činností svazu a úspěchů a to prostřednictvím pravidelné, 

intenzivní správy a tvorby obsahu na těchto platformách a rozšiřováním fanoušků a odběratelů 

spravovaných stránek. Sociální média také využívat jako doplněk komunikace se členskou 

základnou.  

Dílčí cíl v této strategické oblasti je také zvýšení reklamní aktivity a to zejména při propagaci 

sportovních akcí pořádaných ČSFu. Pro tento cíl je nutné vymezit finanční a konkrétní lidské 

zdroje. Tato aktivita spočívá ve využívání reklamy především ve specificky zaměřených 

sportovních tištěných médiích a dalších tištěných médiích, venkovní reklamy a internetové 

reklamy.  

Důležité je se také zaměřit na rozvoj diváctví, které je v amatérském kickboxu na velice nízké 

úrovni. Zvýšení počtu diváků na soutěžích má dopad nejen na zvýšení popularity tohoto sportu, 

ale také na schopnost svazu získávat cenné spojenectví a partnerství, a tím dosahovat cílů 

v oblasti finančních, jako je získání finančních prostředků ze sponzoringu. Pro zvýšení počtu 

diváků je potřeba zajišťovat podmínky pro diváky, jako je prostor pro diváky, divácky zaměřené 
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akce a činnosti v rámci soutěže, jako i vytvářet motivující cenovou politiku a zajišťovat 

dostatečnou propagaci eventů.  

Pro tuto oblast je stěžejním krokem zajištění nové organizační složky zabývající se 

marketingem a komunikací, která bude systematicky a plánovitě řídit tuto činnost svazu. 

Pozornost je v rámci této oblasti věnována také komunikaci s vnitřním prostředím, které 

je na dobré úrovni a které je třeba kultivovat a odstraňovat nedostatky. Cílem vnitřní 

komunikace je pravidelně informovat členy o aktivitách a činnosti svazu. K dosažení tohoto 

cíle je zapotřebí zajistit pravidelnou aktivitu jednotlivých organizačních složek v informování 

o své činnosti. Tuto aktivitu provádět formou zpráv a reportů a to na čtvrtletní a pololetní bázi. 

Také je vhodné zvýšit počet členských schůzí na 2 za rok. Zajistit je také nutné včasnost 

poskytovaných informací, především o konání událostí a akcí jakými jsou soutěže, semináře a 

školení. S tímto cílem se pojí využívání moderních komunikačních kanálů jako i všech 

dostupných kanálů pro dostatečné zasažení členské základny. Nejdůležitější je avšak aktivita 

v oblasti plánování, kdy musí být všechny akce plánovány s dostatečným předstihem a stejně 

tak i komunikovány. 

 Strategický cíl 5: Zvýšení popularity bojových sportů zejména kickboxu a propagace činností 

ČSFu  

5.1 Specifický cíl: Zvýšení aktivity v oblasti Public Relations s vnějším prostředím 

Ukazatel výkonnosti: Zvýšení výskytu aktivit ČSFu ve sdělovacích médiích 

Časová specifikace: Dlouhodobě 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Marketing 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Vytvářet tiskové materiály 

2) Aktivně komunikovat s médii  

3) Aktivně využívat sociální médi a ostatní zavedené komunikační média 

4) Využívat příležitostí vyplývající z partnerství a kontaktů 

Návaznost na cíle: 1.2, 1.3 

5.2 Specifický cíl: Zvýšení aktivity a komunikace na sociálních sítích. 

Ukazatel výkonnosti: Pravidelné vytváření obsahu 
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Časová specifikace: Dlouhodobě 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Marketing 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Aktivně spravovat 

2) Vytvářet obsah 

3) Zvyšovat počet fanoušků a odběratelů 

4) Stanovit zodpovědnou osobu za sociální média 

Návaznost na cíle: 1.2, 1.3 

5.3 Specifický cíl: Zvýšení reklamní aktivity. 

Časová specifikace: Dlouhodobě 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Marketing 

Priorita: ** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Využívat placenou formu reklamy 

2) Vymezit odpovědné osoby za reklamní aktivitu 

3) Aktivně vyhledávat a využívat reklamní příležitosti 

4) Vymezit zdroje pro tuto aktivitu 

Návaznost na cíle: 1.2, 1.3 

5.4 Specifický cíl: Zvýšení počtu diváků na amatérských soutěžích ČSFu. 

Ukazatel výkonnosti: Zvýšení počtu o 100 % na vybraných akcích 

Časová specifikace: do 2019 

Zodpovědnost: Marketing, KPPS, výkonný výbor 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Komunikovat a koordinovat činnost s pořadateli  

2) Zajišťovat vytvářet podmínky pro diváky 

3) Aktivně propagovat soutěže 
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Návaznost na cíle: 1.2, 1.3 

Strategický cíl 6: Zajištění transparentnosti a informované členské základny 

6.1 Specifický cíl: Pravidelně informovat o činnosti jednotlivých organizačních složek. 

Ukazatel výkonnosti: Zvýšení informovanosti členské základny 

Časová specifikace: Dlouhodobý 

Zodpovědnost: Výkonný výbor, marketing 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Zavedení častějších reportů a zpráv 

2) Zvýšení počtu členských schůzí 

Návaznost na cíle: 5.2 

6.2 Specifický cíl: Včasně informovat členy o událostech a akcích. 

Ukazatel výkonnosti: Události informovány min. 1 měsíc před konáním  

Časová specifikace: Dlouhodobě 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Výkonný výbor 

Priorita: ** 

Dílčí cíle/Opatření:  

1) Využívat moderní technologie v oblasti komunikace 

2) Využívat všechny dostupné komunikační kanály 

3) Plánovat události s dostatečným předstihem  

Návaznost na cíle: 5.2 

 

Strategická oblast: Členství  

Tato klíčová oblast se zabývá především rozšiřování řádně registrované členské 

základny, a to motivací již evidovaných členů a získávání nových členů, prostřednictvím 

nabídky, komunikace a propagace stávajících a nových služeb a výhod, které ČSFu nabízí a 

přináší. Z analýzy této funkce svazu vyplynula nesrovnalost v evidované členské základně a 

počtu členů, kteří jsou řádně zaregistrovaní, tedy mají zaplacené roční příspěvky a registrují u 
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svazu svoji členskou základnu. Pro vytvoření široké členské základny je nutné zvýšit počet 

členských klubů ve smyslu členů využívající služby ČSFu a hradící členské příspěvky. Cestou 

k tomuto cíli je kontaktování již evidovaných členských klubů jako i nábor nových klubů. 

K náboru je vhodné vytvořit kvalitní materiály a zvolit vhodnou strategii. Nábor může být 

zaměřen na nově vzniklé kluby, kluby registrované u konkurenčních svazů, a kluby zabývající 

se příbuznými sporty. Záměrem by také mělo být snižování bariér vstupu, který může 

představovat vstupní poplatek. 

Dalším cílem je zvyšování členské základny z pohledu jednotlivců. Ti jsou sdružováni 

prostřednictvím klubů, ale aktivita v aktualizaci členské základny ze strany klubů je slabá stejně 

jako zakupování členských známek. Tento cíl je tedy zaměřen na zvyšování členů se 

zakoupenými členskými známkami, tedy řádně registrované. Dosažení tohoto cíle závisí na 

komunikaci s kluby ohledně povinnosti uhradit členské známky za své členy. Vhodné je také 

snižovat již tak velice nízké bariéry pro členství a to poskytování klubům potřebné materiály, 

jako náborové materiály a členské průkazy. Ke členství je také třeba motivovat, a to 

informováním o výhodách členství, poskytovaných službách spolu s vytvářením nových služeb 

zaměřených především na členy klubů, kteří se neúčastní soutěží, tedy služeb rekreačního 

sportu. 

Strategický cíl 7: Vytvořit širokou a aktivní členskou základnu sdružováním spolků a 

jednotlivců zabývajících se a zajímajících se o kickboxing a jiné bojové sporty a umění. 

7.1 Specifický cíl: Zvýšení počtu členských klubů. 

Ukazatel výkonnosti: zvýšení členů o 10 % 

Časová specifikace: do 2020 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Výkonný výbor 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření: 

1) Kontaktovat již evidované členské kluby  

2) Kontaktování a nábor dosud neregistrovaných klubů  

3) Vytvořit informační a náborový propagační materiál 

4) Snížit bariéry vstupu nových členů 
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7.2 Specifický Cíl: Zvýšení počtu jednotlivých členů sdružených prostřednictvím 

členských klubů. 

Ukazatel výkonnosti: zvýšení o 30 % 

Časová specifikace: Do 2020 

Zdroje: Vlastní zdroje 

Zodpovědnost: Výkonný výbor 

Priorita: *** 

Dílčí cíle/Opatření: 

1) Zvýšit nabídku služeb pro rekreační sportovce 

2) Komunikovat s kluby i jednotlivými členy 

3) Snižovat bariéry pro členství 

 

5.6 Implementace 

Implementace tohoto plánu založená na práci všech pracovníků této organizace jako i na 

spolupráci konkrétních členů svazu. Realizace plánu jako i samotné strategické řízení je 

personálně, časově i finančně náročné a je proto nutné motivovat pracovníky, respektive členy 

komisí a případně rozšířit personál o dobrovolníky z řad členů. Implementace plánu vyžaduje 

také organizační změny. a to konkrétně vytvoření nové organizační složky zabývající se 

marketingem v ČSFu.  

Důležité je tedy nejprve řádné představení plánu všem článkům organizace jako i členům 

svazu na schůzi zástupců klubů. Pro implementaci je také nezbytné vytvořit systém 

odpovědnosti. Odpovědnost za dosažení strategických cílů má vedení svazu tedy předseda a 

výkonný výbor, a odpovědnost za cíle nižší úrovně mají jednotlivé organizační složky a členové 

určení tímto plánem. Úspěšná implementace dále závisí na vypracování konkrétních akčních 

plánů jednotlivých organizačních složek, které musí být schváleny výkonným výborem. Dále 

jsou uvedené konkrétní opatření pro implementaci plánu: 

1.  Představení  jednotlivým organizačním složkám a zaúkolování vytvoření akčních plánů 

do konce roku 2017  

2. Představení plánu na výroční členské schůzi a uveřejnění plánu na internetových 

stránkách svazu 
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3. Zpracování rozpočtu v návaznosti na přijatý plán  

4. Vytvoření nové organizační složky zabývající se marketingem  

5. Posílení v personální oblasti svazu  

 

5.7 Hodnocení a Kontrola 

Plnění strategického plánu je nutné kontrolovat a k tomu je nutné vytvořit efektivní 

systém. Ukazatele výkonnosti a časové vymezení je součástí plánu. Kontrolu je nutné provádět 

na několika úrovních. V té nejvyšší kontrolují plnění plánu členové na členských schůzích, 

konkrétně doporučuji dvakrát do roka, kde budou představovány dosažené cíle a plány 

jednotlivých organizačních složek a případná aktualizace plánu na základě analýzy prostředí. 

Na plnění plánu také dohlíží revizní a kontrolní komise, jako hlavní kontrolní orgán organizace.  

Dalším kontrolní mechanizmem je zařazení kontroly plnění plánu do programu 

pravidelných zasedání výkonného výboru, kam budou pozváni odpovědní jednotlivci a zástupci 

odpovědných organizačních složek. Kontrola v rámci plánu je také prováděna na úrovni 

jednotlivých organizačních složek, tedy komisí, kde jednotliví předsedové kontrolují 

dosahování dílčích cílů a podávají zprávu na výkonném výboru. 

Důležitá je také, jak bylo naznačeno, kontrola aktuálnosti vnitřního a vnějšího prostředí, 

která nesmí být pouze pasivní kdy management pouze reaguje na nové podněty a situace, ale 

také aktivní, a to formou pravidelných analýz prostředí a prognóz vývoje. Doporučuji tedy 

minimálně jednou ročně provést analýzu konkrétních složek vnitřního a vnějšího prostředí 

svazu. Výsledky této analýzy by měly být prezentovány na výkonném výboru a členských 

schůzích. Úkolem vedení svazu je tedy pověřit za tuto činnost odpovědnou osobu či osoby, 

které pro zvýšení objektivity mohou býti z vnějšku organizace. 

Uvedený plán je zpracován na 3 roky po kterých by měl být zhodnocen jako celek. Tedy 

úspěšnost dosažení stanovených cílů jako i vhodnost způsobů, jakými jich bylo dosahováno. 

V rámci strategické řízení by pak měl být strategický plán aktualizován a předělán na základě 

tohoto zhodnocení a analýzy prostředí, a stanoven na nové období.  
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6 DISKUSE 

Analýza vnitřního prostředí vycházela z velké části z výsledků dotazování. Data z těchto 

výsledků nebyly, z důvodu malé návratnosti, plně reprezentativní, avšak bylo možné 

v kombinaci s daty získanými ostatními metodami odhalit konkrétní silné a slabé stránky. 

Některé oblasti dotazování, např. týkající se kvality soutěží byly také ovlivněny vybraným 

výzkumným souborem, kterým byli zástupci členských klubů, kteří jen částečně reprezentují 

názory svých členů. Pro zjištění kvality této činnosti, jako i dalších by bylo vhodné provést 

dotazování přímo účastníků či uživatelů služeb svazu.  

Finanční analýza byla, z důvodu nedostatečných dostupných zdrojů, provedena pouze 

povrchně a spočívala především v identifikaci nejdůležitějších finančních zdrojů a výdajů. 

Rozsah finanční analýzy byl také částečně ovlivněn neziskovým charakterem svazu a absencí 

hospodářské činnosti a minimem závazků, tedy nastaveným hospodařením svazu. Tuto analýzu 

by bylo vhodné doplnit o hlubší horizontální a vertikální analýzu a v návaznosti na strategický 

plán zpracovat návrh rozpočtu.  

Ve SWOT analýze byly identifikovány jednotlivé silné stránky, slabé stránky a 

příležitosti s hrozbami a na jejím základě byl vypracován strategický plán. Hodnocení 

jednotlivých prvků této analýzy bylo provedeno autorem. K zpřesnění a větší objektivitě v této 

analýze by bylo vhodné využít ohodnocení důležitosti a váhy jednotlivých položek a to 

využitím expertního panelu složeného ze členů výkonného výboru. 

Strategie určená v této práci byla ovlivněna nejistou situací v oblasti financování, ve 

které se svaz nacházel a na kterou nemá vliv. Vývoj v této oblasti bude mít vliv i na směřování 

této organizace. Pokud se tato situace změní, tedy, že kickboxing bude uznán jako sport 

mezinárodním olympijským výborem, a příznivá bude i situace v oblasti dotační legislativy, 

tak bude nutné navrženou strategii přehodnotit.  

Vytvořený strategický plán je pouze návrh a nebyl managementu svazu prezentován, 

ačkoli byl konzultován s předsedou svazu. Je proto nutné plán představit, zkonzultovat a upravit 

na základě připomínek ostatních členů vedení, jako i jednotlivých členů.  

 

.  
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7 ZÁVĚR 

V této diplomové práci byly, pomocí odborné literatury, v úvodní části, shrnuty poznatky 

o strategickém managementu, jeho definice a vymezení pro tuto práci, jako i definice dílčích 

strategických aktivit, a to ve vztahu k neziskovému a sportovnímu sektoru. Byla nastíněna i 

samostatná problematika neziskových organizací v oblasti sportu a popsána relevantní 

organizace- národní sportovní svaz. Představen v této části byl také konkrétní sport, 

kickboxing. 

Tato rešerše se stala základem pro vypracování praktické části této práce, která se zabývala 

strategickým managementem v Českém svazu full-contactu a ostatních bojových umění. V této 

části byl proveden aplikovaný výzkum formou případové studie, která nabízí pohled na vnitřní 

a vnější prostředí svazu na jehož základě je zpracován strategický plán a doporučení pro 

implementaci tohoto plánu a strategického managementu ve zkoumané organizaci. 

Úvod praktické části byl zaměřen na představení Českého svazu full-contactu a ostatních 

bojových umění z.s., tedy jeho profil jako i představení organizační struktury. Na tuto část 

navázala situační strategická analýza. Ke zpracování této analýzy byly využity výsledky 

výzkumných metod pozorování, dotazování, interview, analýzy dokumentů a shrnující SWOT 

analýzy. V části věnující se vnějšímu prostředí organizace byla jednou z využitých dílčích 

analýz PEST analýza věnující se faktorům politickým, legislativním, ekonomickým, sociálním 

a technologickým. Nejvýraznějšími faktory byly nepochybně politické a legislativní, kdy ČSFu 

v současné době nejvíce ovlivňují změny v legislativě týkající se neinvestičních dotací MŠMT, 

které snižují dostupné prostředky svazu z důvodu dalšího politického faktoru, kterým je 

oficiální uznání sportu kickboxing a zastřešující organizace WAKO Mezinárodním 

olympijským výborem. Dále bylo v rámci analýzy vnějšího prostředí analyzováno odvětví a to 

prostřednictvím Porterovy analýzy 5 sil, ve které byly indentifikovány hrozby vstupu nových 

účastníků do odvětví, které z důvodu charakteru odvětví a typu organizace nebyly významné. 

Dále byli identifikováni konkurenti svazu, kdy nejpřímějším konkurentem je druhý svaz 

kickboxu ČSK a konkurence se objevuje i u organizací zaměřených na bojové sporty a umění 

jako takové. Analýza také přinesla pohled na vyjednávací síly odběratelů, kterými jsou 

především členové a sportovci, a také vyjednávací síly dodavatelů. Další analýza se zabývala 

stakeholdery ČSFu, které identifikovala a rozdělila na základě jejich vlivu a zájmu. Třetí a 

poslední analýzou vnějšího prostředí byla analýza zainteresovaných skupin, která 

identifikovala 12 hlavních skupin, vymezila jejich očekávání a srovnala tyto skupiny na základě 

jejich vlivu a zájmu na organizaci.  
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Z vnitřního prostředí vzešly silné a slabé stránky na základě analýzy funkcí a činností 

ČSFu, která se zaměřila na činnosti, kterými jsou pořádání, organizování a zajišťování soutěží, 

vzdělávání, zajišťování sportovní reprezentace ČR a marketingové aktivity. Následně 

vypracovaná SWOT analýza navrhla čtyři strategické varianty, ze kterých pro svaz 

nejvhodnější byla varianta WO, která se soustředí na posílení slabých stránek a využití 

příležitostí. Tento výsledek přispěl k formulaci strategie v další části. Tato strategie částečně 

navazuje na stávající strategii, která avšak nebyla formulována. Nová strategie je formulována 

pomocí návrhu strategického plánu, což je další částí této práce. Ve strategickém plánu je 

vymezeno poslání, je stanovena vize svazu a jsou vymezeny klíčové strategické oblasti a 

strategické cíle spolu s dílčími cíli a opatřeními vedoucími k dosažení těchto cílů. Práce ve své 

poslední části určuje jak daný plán a strategické řízení implementovat a navržena jsou i opatření 

ke kontrole tohoto plánu.  

Věřím, že hlavní části této práce, tedy situační analýza a strategický plán, spolu 

s doporučeními k implementaci a kontrole povedou k nastartování procesu, kterým je 

strategický management v Českém svazu full-contactu a ostatních bojových umění a přispěje 

k lepšímu, efektivnějšímu fungování, které přispěje k rozvoji kickboxingu v ČR.  
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Příloha č.5 – Okruhy pro interview 

Postavení ČSFu v Českém sportovním prostředí 
Jakých organizací je ČSFu členem a součástí? (Národní/mezinárodní) 

Silné/slabé stránky, Příležitosti, hrozby 

Organizační struktura svazu 
Jaké je dělení organizace a činnost jednotlivých složek? 

Jak se shoduje se stanovami? 

Silné/slabé stránky 

Personální zabezpečení 
Kolik lidí zajišťuje chod svazu? 

Jaké jsou úvazky pracovníků? 

V jakém rozsahu se využívá dobrovolná práce? 

Silné/slabé stránky, Příležitosti, hrozby 

Členství 
Základní informace o členství: přihlášení, evidence, .. 

Kolik má svaz členů? 

Celkem/aktivní 

Jaký je vývoj členské základny v posledních letech? 

Silné/slabé stránky, Příležitosti, hrozby 

Činnost 
Jaké jsou hlavní funkce a činnosti svazu?  

Projekty? 

Provozuje svaz výdělečné činnosti? 

Silné/slabé stránky 

Jaké služby svaz zajišťuje pro: 
Sportovce? 

Trenéry? 

Členy? 

Ostatní? 

Silné/slabé stránky 
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Zdroje 
 

Finanční zdroje 
Z jakých zdrojů získává svaz finance – vlastní/cizí  

Jaká je struktura financování svazu?  

Jaká je struktura a výše výdajů a příjmů svazu?  

Výše / podíl 

Silné/slabé stránky, Příležitosti, hrozby 

 

Ceny 
Jaká je výše členských příspěvků?  

Jaké jsou ceny jednotlivých služeb a činností? 

Silné/slabé stránky, Příležitosti, hrozby 

 

Fyzické zdroje (Rozvaha) 
Jaké jsou zdroje klubu z hlediska realizace služeb a činností svazu?  

Jakými prostory a hmotným vybavením svaz disponuje? (sportovní zařízení, vybavení, …) 

Silné/slabé stránky, Příležitosti, hrozby 

 

Nehmotné zdroje 
 

Marketing 
Jaké složky komunikačního mixu využíváte pro propagaci činností svazu? 

(reklama, PR, sponzoring, direct marketing, osobní prodej, podpora prodeje, online marketing, event 

marketing, word of mouth, virální marketing, jiné) 

Jakým způsobem svaz komunikuje se svými členy? 

Silné/slabé stránky 

Konkurence 
Jaké organizace vnímáte jako největší konkurenty svazu z hlediska čerpání finančních zdrojů a 

z hlediska činnosti?  

Jaké  jsou silné a slabé stránky v porovnání s konkurencí? 

ČSK? 

Příležitosti, hrozby 
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PESTLE 
Politické  

Ekonomické 

Legislativní 

Sociální 

Technologické 

Ekologické 

 

Vize, poslání, cíle 
Je poslání svazu uvedené ve stanovách úplné a aktuální? 

Jaká je vaše vize či mise fungování a činnost svazu? 

 

Cíle  
Má organizace stanovené konkrétní cíle? 

Oblasti: sportovní, ekonomické, sociální, organizační 

Období: krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé 

 

Obecné 
Je něco co by vás zajímalo od členů svazu? 
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Příloha č.6 – Dotazník zástupcům klubů  
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Příloha č. 7 – Stanovy ČSFu 
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