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PŘÍPRAVA
Příprava definuje, o čem celá strategie Fotbalové
asociace je. Nejde jen o pouhý dokument k jednorázovému přečtení. Jde o zásadní strategii, která
v českém fotbale doposud chyběla. Hlavního
slova se ujmou předseda a generální sekretář
fotbalové asociace.
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„Strategie jasně určí
pravidla naší hry.“
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Martin MALÍK

Jan PAULY

předseda Fotbalové asociace ČR

generální sekretář Fotbalové asociace ČR

Dvojrozhovor

Brali jste si inspiraci, co se týká jednotlivých oblastí strategického plánu, třeba i z práce jiných asociací v Evropě?
Martin Malík:

Jaký význam přikládáte vzniku Strategického
plánu FAČR na další čtyři roky?
Martin Malík:
„To, jak fotbal vypadá a je řízen dnes, je jedna věc, ale my tvoříme Fotbalovou asociaci pro několik dalších generací. Proto je důležité mít vše
postaveno na pevných základech. To je v mých očích hlavní význam strategického plánu, který musíme nyní převést ve stejně pevnou praxi. Jsem
si jist tím, že nesmíme tuto příležitost propásnout.“
Jan Pauly:
„Strategické cíle v rámci organizace a řízení bych rozdělil na dvě větve.
Jedna je aplikovatelná na celý český fotbal, který chceme dlouhodobě rozvíjet na všech jeho úrovních. Ze Strategického plánu FAČR by mělo být
jasné, jak obrovský rozdíl je v celé řadě aspektů mezi námi a ostatními
sporty. A ta druhá větev se týká zaměstnanců Fotbalové asociace, kteří
se mají starat o rozvoj. Chceme společně s nimi aplikovat moderní prvky
projektového řízení, abychom dosáhli maximální efektivity. Strategický
dokument v této podobě nám, myslím, opravdu chyběl.“

„Nikdy jsem se netajil tím, že máme velmi úzké vztahy s německou
asociací, jejíž preciznost a maximální pragmatismus v celé řadě aspektů fotbalové práce mi imponuje. V tomto směru nám například chybí
v Česku pevná data, se kterými bychom mohli na všech úrovních naší
činnosti systematicky pracovat. Tím myslím nejen data potřebná pro
rozvoj sportovní stránky věci, ale třeba i pro rozvoj marketingu a podobně. V oblasti práce s rozhodčími se zase můžeme inspirovat třeba
od Italů a jejich náborových akcí. V této otázce postupují velmi systematicky a ve finále také úspěšně.”
Jan Pauly:
„Je to tak, ono ne nadarmo se říká, že už vše bylo jednou vymyšleno.
Určitě nám na asociaci nechybí skvělé nápady, ale musíme se také naučit, jak jednotlivé části strategie skloubit v jeden vzájemně provázaný
a fungující celek. A pak také vidím rezervy v tom, jak umět prodat naši
práci, v tomto směru jsou například v rámci Evropy skvělé severské
země. Určitě je pak třeba také zmínit samotné know-how ze strany
expertů UEFA, kteří nám poskytli opravdu cenné rady a byli tak důležitým prvkem při tvorbě naší strategie.”
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Která oblast Strategického plánu je vám nejbližší,
a budete se na jejím rozvoji sami aktivně účastnit?
Martin Malík:
„Na UEFA působím aktuálně v pozici zastupujícího šéfa marketingové komise, což odpovídá i tomu, co jsem před současnou funkcí dělal v marketingové agentuře FAČR i v předchozím profesním
životě. Marketing a jeho rozvoj nejen směrem k partnerům je
tedy oblast, ve které bych chtěl určitě přiložit ruku k dílu. Obecně
z pozice předsedy pak vnímám za svůj úkol schopnost rozeznat
kvalitu od nekvality a na zodpovědná místa vybrat vždy ty nejlepší z nejlepších. Těm umět následně naslouchat, debatovat s nimi
a třeba se s nimi i hádat, tak abychom posouvali profesně nejen
sami sebe, ale i fotbal jako takový. Mojí úlohou je samozřejmě
také přesvědčit naše členy, že právě tato cesta strategie zvolená
na další čtyři roky je ta správná.“
Jan Pauly:
„Už jenom rozvíjet myšlenku důležitosti strategie jako takové je
myslím hodně velkým cílem, jehož důležitost si musí uvědomovat každý z nás. Jinak nebudeme nikdy v dlouhodobém časovém
horizontu úspěšní. Už nyní jsme na evropské úrovni jednou ze
zemí, která se podílí na standardizované strategii pro všechny
evropské asociace. Musíme se snažit být o krok napřed a osobně
bych k tomu chtěl přispět především v otázce jednotné sportovní
koncepce fotbalu. K tomu potřebujeme jednak zkušenosti, které
na FAČR díky celé řadě skvělých fotbalových i trenérských legend
máme, jednak už zmíněná data, která jsou jasným měřitelným nástrojem úspěchu našich vizí.“

Kde byste rádi viděli FAČR v roce 2024?
Martin Malík:
„Český fotbal se potřebuje semknout. Právě z tohoto úhlu pohledu vnímám i jeden z cílů našeho čtyřletého strategického cíle. Měl by být jakousi
společnou diskuzí nad problémy, které chceme společně vyřešit a posunout tím český fotbal. Vizitka Asociace jako takové se bude v roce 2024
odvíjet mimo jiné i právě od toho, jak se nám podaří všechny nadchnout
a motivovat k této společné práci. Strategie na další čtyři roky jasně určí
pravidla naší hry.“

Aby byl strategický plán úspěšný, potřebuje kvalitní
zpětnou vazbu a spolupráci z nejnižších pater českého
fotbalu, je to tak správně?
Martin Malík:

Jan Pauly:
„Naprosto v tomto bodě s předsedou souhlasím. Věřím, že za čtyři roky
bude FAČR dominantním etablovaným lídrem ve sportovním prostředí.
Lídrem, který udává směr a představuje nejmodernější trendy rozvoje
sportu v naší zemi.“

„Přesně tak, fotbal jako takový není jen česká reprezentace, která je v
médiích vidět nejvíce. Podstata a budoucnost fotbalu tkví právě v lidech z
krajů a okresů. Málokdo si při širokém pohledu na fotbal uvědomuje problematiku veškerých drobných segmentů, které tvoří ve výsledku fotbalovou mozaiku a které jsou každodenní náplní práce právě lidí na krajích
a okresech. Oni nám v tomto směru musí nabídnout a ukázat to nejlepší
tak, abychom měli z čeho vůbec strategickou a funkční mozaiku skládat.
Věřím, že právě tato forma spolupráce povede k tomu, že do čtyř let vytvoříme novou a moderní fotbalovou souvztažnost, která bude fungovat
ve všech aspektech naší činnosti ještě lépe než dosud.“
Jan Pauly:
„Komunikace s jednotlivými kraji a okresy je alfou a omegou všeho.
Komunikace, která vede k inspiraci, musí být v tomto směru ale vždy
oboustranná. Osobně se snažím řídit tím, že se neptám, co mohou lidé
v krajích a okresech udělat pro nás, ale ptám se, co můžu udělat já pro
ně. Věřím, že to je správná cesta, která vždy ukáže, jak jakákoliv strategie
funguje.“
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Vize, mise
a hodnoty
Každé druhé dítě v České
republice někdy hrálo fotbal.
To je pro nás obrovský závazek, motivace a příležitost do
budoucna, abychom nadále
pracovali na rozvoji této
nejkrásnější hry.

Děkujeme všem,
kteří společně s námi
a často ve svém volném
čase, pomáhají českému
fotbalu růst.
10

Udělat z fotbalu sport pro všechny.
Bez ohledu na věk, zázemí nebo schopnosti.

Vize
Společnými silami budovat a chránit jedinečnost českého fotbalu a sjednotit národ sportovními úspěchy.

ӏ

Kvalitními výsledky na mezinárodní úrovni
vzbuzovat v lidech hrdost a lásku k českému fotbalu.

Mise

ӏ

Budovat infrastrukturu a podmínky světové úrovně,
které stanoví základy úspěchu pro budoucí generace.

Vytvořit jednu z nejdynamičtějších, nejspolehlivějších

ӏ

Lidé ve středu všeho, co děláme: od hráčů,
trenérů, funkcionářů až po fanoušky.

a nejudržitelnějších fotbalových asociací v Evropě.

Hodnoty
DATA

ENGAGEMENT

TRANSPARENTNOST

Každé rozhodnutí budeme

Zapojíme do fotbalu co nejvíce lidí

Budeme maximálně otevřeni ohledně

dělat na základě sofistikovaných dat.

tak, aby je to bavilo a naplňovalo.

všech témat, na kterých pracujeme.

JEDINEČNOST

VÝJIMEČNOST

PRO VŠECHNY

Vždy budeme respektovat

Budeme se snažit být nejlepší

Uděláme fotbal

českou jedinečnost a důvtip.

ve všem, co děláme.

dostupný všem.
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Představení
strategie
2020 – 2024

Právě v rukou držíte zásadní dokument,
který v českém fotbale doposud chyběl.
Jde o jasnou představu toho, kam chceme náš fotbal v následujících
letech posouvat. Této komplexní strategii jsme věnovali velké úsilí
a společně stanovili postupné kroky, abychom dostali český fotbal
na vrchol. Chceme být jedni z těch, kteří určují nejen sportovní trend
evropského a světového fotbalu. Ukazujeme důležité milníky a vize
do budoucna, které představují Fotbalovou asociaci ČR v novém
světle a nabízejí pohled na to, kam směřujeme.
Stanovili jsme si cíle, o kterých víme, že jsou velmi ambiciózní,
ale ne nesplnitelné. Malý je jen ten, kdo má malý cíl...

Fotbalová
asociace
České republiky
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Strategické milníky
ӏ

Česko se stane srdcem fotbalové Evropy.

ӏ

Naším cílem je vrátit se do TOP 30 v rámci FIFA žebříčku.

ӏ

Směřujeme k tomu, abychom se zúčastnili všech velkých
turnajů v letech 2021 až 2024 a byli na nich úspěšní!

ӏ

ӏ

Navýšíme počet lektorů Fotbalové asociace pro
potřeby nižších licencí na 6.

ӏ

Navýšíme počet rozhodčích na 6 000.

ӏ

Do roku 2024 budeme mít 10 + 10  profesionálních
rozhodčích a asistentů ve FORTUNA:LIZE.

ӏ

Vybojujeme postup na MS 2024 a postup na ME 2022
ve futsalu.

ӏ

Rozšíříme beach soccer ligu mužů na 10 týmů.

ӏ

Zvýšíme o 5 % počet lidí, kteří vidí Fotbalovou asociaci
jako moderní, dynamickou a progresivní organizaci.

ӏ

Naším cílem je, abychom měli 30 000 aktivních
fanoušků v reprezentačním Fanklubu.

ӏ

Bude nastavena moderní datová výměna s FIFA
a UEFA.

ӏ

Budeme používat nový informační systém 2.0.

Do roku 2024 budeme mít 14 Regionálních fotbalových akademií.

ӏ

Budeme mít 75 % licencovaných neprofesionálních klubů.

ӏ

Navýšíme počet členek na 25 000.

“Za vznikem strategie stojí práce a nadšení několika desítek lidí,
kteří profesionálním přístupem a jejich odborností pomohli vytvořit
jedinečný dokument. Pevně věřím, že dodržováním uvedených principů dosáhne český fotbal v budoucích letech významného rozvoje
a sportovních úspěchů.“
Václav KUDRNA
ředitel pro strategii FAČR
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Strategické
řízení dopadů
pandemie
Covid-19

V podstatě ze dne na den opustili hráči své trávníky a tréninková hřiště.
Český fotbalový svět se zastavil a nakonec jsme byli nuceni i přes řadu pokusů,
jak situaci zachránit, soutěže ukončit úplně. Ačkoliv se muselo čekat několik týdnů
na pokračování soutěží, podařilo se dohrát MOL Cup a téměř celou ligu.

COVID-19, onemocnění
způsobené novým typem
koronaviru, zasáhl začátkem
roku 2020 celý svět.
Ochromil a zastavil velkou
spoustu odvětví, což vedlo
k tomu, že i sportovní zápasy,
akce a vše, co s nimi souvisí,
byly přerušeny.

Pro Fotbalovou asociaci to byl
velmi citelný zásah. Projevilo
se to zejména na celém
fungování, a rovněž na ušlém
zisku z pravidelných příjmů.

S těžkým srdcem jsme museli přijmout fakt, že letos nepojedeme na tolik očekávané EURO
2020. UEFA byla nucena učinit těžké rozhodnutí, když se celý šampionát odehraje o rok
později. To však nemění nic na faktu, že se na něj dobře připravíme.
Fotbalistu roku jsme letos museli vyhlásit jen tiskovou zprávou, ale v příštím roce si tento
galavečer nenecháme společně ujít.
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Časová osa COVID-19
10. BŘEZNA

17. BŘEZNA

20. BŘEZNA

31. BŘEZNA

14. DUBNA

Na základě rozhodnutí
Bezpečnostní rady státu
nařídila Fotbalová asociace, že pořadatel utkání je
povinen zabezpečit, že se
soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob.

UEFA s ohledem na situaci
v Evropě posunula fotbalové
EURO 2020 na rok 2021.

První vlna finanční podpory pro kluby, které se
dlouhodobě zaměřují na
výchovu hráčů.

Spuštěn edukativní
projekt Trénuj doma.
Zároveň však byl zrušen
McDonald‘s Cup.

Výkonný výbor
ukončil aktuální
ročník 1. a 2.
futsalové ligy.

12. BŘEZNA

19. BŘEZNA

22. BŘEZNA

7. DUBNA

16. DUBNA

Došlo k vyhlášení nouzového
stavu v České republice. Z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti
členů byly okamžitě přerušeny
všechny soutěže. Byla také
zrušena dvě mezinárodní
utkání České fotbalové
reprezentace v USA.

UEFA doporučila
přeložit mezinárodní
utkání žen z jarního
do podzimního okna.

Uskutečnilo se vyhlášení ankety Fotbalista
roku 2019 formou
tiskové zprávy.

Výkonný výbor
ukončil veškeré
amatérské soutěže
a Valnou hromadu
posunul
na 18. června.

Projekt Digitalizace
Členství změnil konečný
termín na 31. 12. 2020.
Zároveň byla spuštěna finanční podpora talentované
mládeže 2020.

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ DOPADŮ PANDEMIE COVID-19
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Časová osa COVID-19
23. DUBNA

4. KVĚTNA

15. KVĚTNA

20. KVĚTNA

23. KVĚTNA

1. ČERVNA

11. ČERVNA

Ženské EURO bylo
odloženo o rok,
až na léto 2022.

První ženské týmy
poprvé po několika
týdnech trénují.

FIFA20 Maraton
v rámci projektu
O Kapku lepší
#ceskarepre.

FAČR zaznamenala
velký úspěch s projektem Trénuj doma ten nasbíral přes 130
tisíc zhlédnutí a stal
se nejsledovanějším
ve své kategorii.

Znovu začala
nejvyšší fotbalová
liga dohrávkou
23. kola.

Česká fotbalová
reprezentace
vydává charitativní
kalendář v rámci
projektu O Kapku
lepší #ceskarepre.

Odstartoval
MOL eCup.
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27. DUBNA

12. KVĚTNA

19. KVĚTNA

21. KVĚTNA

27. KVĚTNA

2. ČERVNA

Fanklub ušil roušky pro
bývalé reprezentanty
a rovněž své členy.

Oznámeno, že
mistrovství světa
ve futsalu se
odehraje až
na podzim
roku 2021.

Oznámeno, že se
dohraje první a druhá
fotbalová liga. Kromě
toho se také dohraje
Ondrášovka Cup.

Pro Regionální
fotbalové akademie
začala příprava
na další školní rok.

Stanoveny nové
termíny pro kvalifikační utkání žen
na odložené EURO.

Výkonný výbor
posunul Valnou
hromadu FAČR
až na podzim.

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ DOPADŮ PANDEMIE COVID-19

5. ČERVNA

1. ČERVENCE

20. ČERVENCE

28. ČERVENCE

5. SRPNA

Spuštěn dotační
program podpory
sportovních organizací COVID-SPORT.

Odehráno finále MOL
Cupu, jehož vítězem
je AC Sparta Praha.

Odehráno finále
MOL eCupu,
jehož vítězem se
staly Pardubice.

Oznámeno, že podzimní
zápasy reprezentace
proběhnou bez diváků.

Aktualizováno Desatero pravidel proti šíření
COVID - 19.

27. ČERVNA

8. ČERVENCE

26. ČERVENCE

3. SRPNA

Oznámeny termíny
zápasů pro Ligu
národů.

Předána trofej vítězi první
fotbalové ligy. Stala se jím
SK Slavia Praha.

Odehráno finále Superligy
v plážovém fotbale, jehož
vítězem se stal tým
BS Bohemians 1905.

Spuštěna iniciativa
#REPRESTART, aneb
Jak si utkání užít i bez
přítomnost na stadionu.

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ DOPADŮ PANDEMIE COVID-19
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Osiřelé trávníky
Celosvětová krize nám ukázala, jak omezené jsou naše možnosti
v případě, že udeří nepředvídatelná globální událost. Fotbal milujeme celým srdcem, ale v tomto případě nám byly prioritou zdraví
a život našich hráčů a fanoušků.

Musíme rovněž vyjádřit obdiv a poděkování vůči našim kolegům, kteří v těžké době celou situaci přijali a pochopili.
Prokázali mimořádnou loajálnost, když jsme byli přinuceni
přejít k omezení platů. Patří vám velký dík a uznání.
Také děkujeme našim předsedům v krajských a okresních
svazech. Ti se rovněž zasloužili o to, abychom složitou situaci
zvládli se vztyčenou hlavou a bez výraznějších komplikací na
samotné fungování Fotbalové asociace.
Z celé situace jsme se poučili a stali se v tomto ohledu silnějšími. Rozhodně jsme jen nečekali, až budou moci hráči znovu
vyběhnout na hřiště. Usilovně jsme koordinovali veškeré
nelehké kroky a rozhodnutí. Aktivně jsme pracovali na celé
koncepci, kterou máte nyní možnosti si přečíst mezi prvními.
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“Pro nás je důležité, že nám UEFA jednoznačně deklarovala,
že můžeme počítat s tím, že veškeré finanční prostředky, které
každoročně dostáváme, poplynou dál. UEFA je přes složitou
situaci nemusí nijak krátit, takže neočekáváme, že by zde došlo
k jakémukoliv výpadku.”

Martin MALÍK
předseda Fotbalové asociace

Okamžitá opatření
Fotbalové asociace
ӏ

snížení kompenzačního poplatku na rok 2021

ӏ

zavedení pravidelných telekonferencí s předsedy a sekretáři krajů

ӏ

pravidelné informace ve zprávách GS všem okresům

ӏ

amnestie disciplinárních trestů

ӏ

spolupráce s kraji při organizaci mládežnických turnajů  

ӏ

diskuze ohledně restrukturalizace soutěží a střídavých startů

ӏ

možnost ekonomické podpory klubům

“Byla to jedna z nejtěžších situací, které jsme doposud řešili. Týdny jsme s kraji a okresy
řešili jednotlivé nastavení, a vesměs všechny kraje se shodly, že dohrát tento ročník je prakticky nemožné. Ani v létě. Na rozdíl od profesionálních soutěží řešíme desítky tisíc zápasů,
které by v případě jakéhokoliv nakaženého člověka přišly v podstatě vniveč a soutěž by
se tak jako tak nedohrála.”
Jan PAULY
generální sekretář Fotbalové asociace
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Poděkování
Bez Vaší pomoci a intenzivní
práce by tento dokument
nemohl vzniknout. Vážíme si
toho, že jsme všichni společně
na jedné lodi.

Strategické řízení dopadů
pandemie Covid-19
Nest eos et quaectur, cus, ut aut odi dolorendant, offic tem dio
doluptat ium exceari cust most ipisqui omniscium, voluptates
undit autempo reptati del laborem nest laudipsus dolestem
faccae dolorem hiciatius etur si odiat acia non qui solesci lliquae
sit arum repudae pra erum dolorest quos
Nest eos et quaectur, cus, ut aut odi dolorendant,
offic tem dio doluptat ium exceari cust most
ipisqui omniscium, voluptates undit autempo
reptati dellaborem nest laudipsus dolestem faccae
dolorem hiciatius etur si odiat acia nonesti qui
solesci lliquae sit arum repudae pra erum dolorest
quos, Musíme rovněž vyjádřit obdiv a poděkování vůči našim kolegům, kteří v těžké době celou.
Musíme rovněž vyjádřit obdiv a poděkování vůči
našim kolegům, kteří v těžké době celou Musíme
rovněž vyjádřit obdiv a poděkování vůči našim
kolegům, kteří v těžké době celou
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Jménem celé Fotbalové asociace
Vám tímto děkujeme!
PFS

Karlovarský KFS

Vysočina KFS

Cheb, Karlovy Vary a Sokolov

Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč a Žďár nad Sázavou

Středočeský KFS
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín,
Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav,
Nymburk, Praha - východ, Praha - západ
Příbram a Rakovník

Jihočeský KFS
České Budějovice, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice,
Strakonice a Tábor

Plzeňský KFS
Domažlice, Klatovy, Plzeň - jih,
Plzeň - město, Plzeň - sever,
Rokycany a Tachov

Ústecký KFS
Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny,
Most, Teplice a Ústí nad Labem

Liberecký KFS
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,
Liberec a Semily

Královéhradecký KFS
Hradec Králové, Jičín, Náchod,
Rychnov nad Kněžnou a Trutnov

Jihomoravský KFS
Blansko, Brno - město, Brno - venkov,
Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo

Olomoucký KFS
Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov
a Šumperk

Zlínský KFS
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín

Pardubický KFS

Moravskoslezský KFS

Chrudim, Pardubice,
Svitavy a Ústí nad Orlicí

Ostrava MěFS, Karviná, Opava, Bruntál,
Frýdek - Místek a Nový Jičín
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TAKTIKA
Taktika nepojednává o ničem jiném, než o tom,
jakým způsobem se bude Fotbalová asociace
nadále rozvíjet. Je pro nás nesmírně důležité,
abychom měli jednoznačnou vizi v tom, kdo bude
i nadále naším klíčovým partnerem, jak náš
spolek manažérsky vést, nebo jaký postoj zaujmeme
k národním a mezinárodním organizacím.
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Organizace,
rozvoj fotbalu
a zaměření
na efektivitu

Strategické řízení dopadů
pandemie Covid-19
Nest eos et quaectur, cus, ut aut odi dolorendant, offic tem dio
doluptat ium exceari cust most ipisqui omniscium, voluptates
undit autempo reptati del laborem nest laudipsus dolestem
faccae dolorem hiciatius etur si odiat acia non qui solesci lliquae
sit arum repudae pra erum dolorest quos
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dolorem hiciatius etur si odiat acia nonesti qui
solesci lliquae sit arum repudae pra erum dolorest
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Musíme rovněž vyjádřit obdiv a poděkování vůči
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rovněž vyjádřit obdiv a poděkování vůči našim
kolegům, kteří v těžké době celou

24

Nest eos et quaectur, cus, ut aut odi dolorendant,
offic tem dio doluptat ium exceari cust most
ipisqui omniscium, voluptates undit autempo
reptati dellaborem nest laudipsus dolestem faccae
dolorem hiciatius etur si odiat acia nonesti qui
solesci lliquae sit arum repudae pra erum dolorest
quos, Musíme rovněž vyjádřit obdiv a poděkování vůči našim kolegům, kteří v těžké době celou.
Musíme rovněž vyjádřit obdiv a poděkování vůči
našim kolegům, kteří v těžké době celou Musíme
rovněž vyjádřit obdiv a poděkování vůči našim
kolegům, kteří v těžké době celou

Společně tvoříme jednu rodinu!
Fotbalová asociace je sportovní spolek s nejvyšším počtem členů, klubů, ale i zaměstnanců a dobrovolníků.
Nic z toho by nemohlo dobře fungovat, pokud by neexistovala pravidla pro řízení celé organizace a různé
kontrolní mechanismy. I v případě řízení si bereme ty nejlepší příklady ze strany UEFA a FIFA.
V posledním roce se snažíme zaměřit zejména na správnou
komunikaci a včasné vyměňování informací. Klíčovou se pro nás
stala komunikace s představiteli krajů a okresů na nejrůznějších
platformách. Je třeba brát na vědomí, že Fotbalová asociace musí
svým vystupováním důsledně plnit potřeby milionů jednotlivců,
tedy i fanoušků, se kterými spolupracuje téměř na denní bázi.

Nové postupy
Řízení fotbalu znamená implementaci vhodných postupů
a procesů, aby bylo zajištěno, že všechny zúčastněné strany
budou plnit svou roli v pozitivním duchu a co nejefektivněji
za účelem rozvoje fotbalu. Nezáleží na tom, zda se jedná
o amatérské trenéry, bezpečnostní procesy při utkáních reprezentace nebo organizaci Valné hromady. Veškeré kroky
Fotbalové asociace musí být v souladu se strategickým plánem, stanovami a organizační strukturou.
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Lidé, postupy a nástroje,

které pomáhají s rozvojem fotbalu v České republice
Abychom efektivně řídili spolek, který má téměř 340 000 členů a 3 400 klubů, stovky zaměstnanců a je zodpovědný směrem k výchově mládeže nebo
fanouškům reprezentace, je potřeba mít dobře nastaveny řídící a kontrolní
mechanismy.
Pro přehlednost a lepší orientaci uvádíme organizační strukturu, která nám
pomáhá tyto procesy dodržovat. Zejména bez odpovědných zaměstnanců
a dobrovolníků bychom nikdy nemohli efektivně řídit fotbal v České republice.
Děkujeme vám!

“Mým úkolem, jakožto předsedy Fotbalové asociace, je to, aby
byl náš spolek řízený maximálně efektivně a do fotbalového dění
se mohl zapojit rychle a jednoduše kdokoliv o to bude mít zájem.
To, jak fotbal vypadá a je řízen, je dnes jedna věc, ale my tvoříme
Fotbalovou asociaci budoucnosti pro několik dalších generací.
Proto je důležité mít vše postaveno na pevných základech.“
Martin MALÍK
předseda FAČR
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Organizační struktura
Fotbalové asociace České republiky
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Strategické cíle
v rámci rozvoje fotbalu do roku 2024

Organizovat a řídit fotbal tak, aby byl samotný sport
vždy na prvním místě.

Rozvoj fotbalového prostředí a celková společenská odpovědnost Fotbalové asociace vůči České republice závisí
na efektivním vzdělávání našich zaměstnanců, dodržování
principů fair play, boji proti “matchfixingu” a generování
finančních prostředků pro všechny úrovně fotbalu.

Chceme vytvořit model systematického poradenství
klubům ohledně ekonomického a sportovního rozvoje.

Pravidelně budeme vyhodnocovat finanční stav jak
krajských a okresních fotbalových svazů, tak jednotlivých
klubů prostřednictvím licenčního systému. Kde bude
potřeba, zachováme princip solidarity takovým způsobem,
aby jednotlivé kluby v České republice nezanikaly a mohly
se naopak rozvíjet.

“Strategické cíle v rámci organizace a řízení bych
rozdělil na dvě větve - jedna je aplikovatelná na celý
český fotbal, který chceme dlouhodobě rozvíjet
na všech jeho úrovních. A ta druhá větev se týká
zaměstnanců Fotbalové asociace, kteří se mají starat
o rozvoj - chceme společně s nimi aplikovat moderní
prvky projektového řízení, abychom dosáhli maximální
efektivity.”
Jan PAULY
generální sekretář FAČR
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Proč strategie 2020–2024?
Fotbalová asociace vytvořila tento dokument s jasným účelem. V českém
fotbale už dlouhá léta chyběly jasně dané cíle a vize, kterých je třeba
v následujících letech dosáhnout. Strategie FAČR tak není jen o prázdných
slovech. Naší prioritou je, abychom se v následujících měsících dostali
na předem stanovené cíle a posunuli koncepci fotbalu o značný kus
dále. Chceme pracovat s jasnou perspektivou, kdy se jednotlivé dílčí cíle
projeví postupně.
Dlouhodobá koncepce má za úkol dát jasný směr a pokyny jednotlivým oddělením, která Fotbalovou asociaci tvoří. Společnými silami
dosáhneme toho, abychom český fotbal udělali konkurenceschopný
ve světovém měřítku a bylo na nás nahlíženo s patřičným respektem.
Ostatně některé z našich projektů, jako je například #holkytaky,
se staly vzorem pro zbylé evropské fotbalové asociace.
Již dlouhou dobu pracujeme na tom, aby každý v organizaci vnímal,
kam mají naše kroky směřovat a čeho chceme na konci dosáhnout.
Jedině dlouhodobá strategie může vést k tomu, abychom měli
dostatek dobrých fotbalistů, kvalitní zázemí, skvělé renomé a byli
vnímáni jako ti, kteří u nás český fotbal budují od samých základů.
Usilovně pracujeme na tom, aby se změnilo vnímání společnosti,
kdo, nebo čím vlastně Fotbalová asociace je a co aktivně dělá.

31

Moderní projektové řízení
S moderními technologiemi máme možnost efektivněji řídit jednotlivé procesy. Ty následně také vyhodnotit, reportovat a vytvořit z nich další závěry,
které nás posouvají kupředu. Velice si zakládáme na práci s reálnými daty.
Díky těmto nástrojům jsme navíc schopni relevantně vyhodnotit, kde lze
v ekonomickém směru ušetřit, pakliže to neovlivňuje hlavní pilíře, na nichž
je strategie vystavěna.

Veškeré své úsilí jsme shrnuli do tohoto jednotného dokumentu, který detailně představuje současný stav v jednotlivých odděleních a projektech. Rovněž ukazuje, jakými
způsoby chceme dosáhnout stanovených cílů pro rok 2024. To vše v přehledném
provedení a poutavé infografice.
Strategie je pro nás závazná a uděláme maximum pro to, aby se veškeré cíle uskutečnily.
Jedině tak můžeme český fotbal udržet na celosvětové úrovni. Nechceme patřit mezi průměr, ale naopak přicházet s inovacemi, které pomohou fotbal rozvíjet
na celosvětové úrovni.

32

ORGANIZACE, ROZVOJ FOTBALU A ZAMĚŘENÍ NA EFEKTIVITU

Důležitým mechanismem pro plnění strategie rozvoje FAČR jsou speciálně
organizované schůzky, na kterých se vyhodnocuje status strategického rozvoje
a nastavuje další plán. Dochází zde tedy k stanovování, měření a vyhodnocování jednotlivých klíčových indikátorů úspěchu kvalitativně (např. prezentace
nového záměru) i kvantitativně (data a čísla).

Z tohoto důvodu budou zavedeny následující porady:
ӏ

měsíční strategická porada vedení

ӏ

kvartální strategická porada vedení

ӏ

roční vyhodnocení.

Na každé strategické poradě budou prezentovány dosažené klíčové indikátory
úspěchu (KPI*) a stanoveny další na nové období. Ředitelé jednotlivých oddělení
jsou zapojováni do tvorby plánu, takže sami chápou jeho důležitost, a plán vzniká
z reálné potřeby oddělení. Také pak odcházejí s jasným zadáním, které mají během
měsíce splnit. Tím je zajištěno, že jsou cíle správně nastaveny (ani příliš detailní,
ani nedosažitelné).

* Klíčové ukazatele výkonnosti jsou pomůckou pro měření výkonnosti, která se běžně používá k měření úspěšnosti aktivity organizace. Následně probíhá proces plánování budoucích hodnot těchto metrik
a měření dosažených hodnot, který vede k dosažení cílů organizace a vylepšení
hospodářských výsledků.
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Strategické cíle
v rámci moderního projektového řízení

Budeme pracovat s daty
a sofistikovanými systémy
na jejich vyhodnocení

Na úrovni TOP a středního managementu zavedeme nejnovější
principy projektového řízení:

ӏ

Zavedeme kulturu kontroly výstupů
a měření výsledků.

ӏ

Projektové týmy se budou setkávat na pravidelných denních, týdenních a měsíčních schůzkách,
sloužících k reportingu stavu projektů.

ӏ
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Budeme standardizovat a následně
automatizovat opakující se projekty a úkoly.
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ӏ

Chceme, aby jednotliví ředitelé a vedoucí úseku
vždy viděli stav projektu, a veškeré rozhodování
bylo postaveno na datech, ne na intuici.

ӏ

Data budou rozhodovat nejen o přístupu
k finančním zdrojům, ale také
o vnitropodnikových záležitostech.

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
ӏ

Všechny cíle budou nastaveny tak, aby se vždy vědělo,
v jaké fázi se projekt nachází, jak je řízen a jaké
vykazuje výsledky.

ӏ

Chceme, aby jednotliví zaměstnanci profesně rostli, dáme jim
tedy vyšší odpovědnost za jednotlivé projekty, jejich časovou
náročnost a ROI.

ӏ

Připravíme technické zázemí tak, aby co nejvíce projektů
a úkolů bylo možné plnit remote (vzdáleně).

ӏ

Začneme monitorovat čas jednotlivých pracovníků na daných
úkolech a měřit časovou efektivitu.

ӏ

Snížíme časovou náročnost opakujících se projektů
a úkolů o 50 %.

ӏ

Díky novým nástrojům řízení a časové efektivitě snížíme
náklady na standardní provoz o 10 %.

ӏ

Ve spolupráci s UEFA budeme i nadále pokračovat ve výzkumech, podle jejichž výsledků budeme podnikat další kroky.

ORGANIZACE, ROZVOJ FOTBALU A ZAMĚŘENÍ NA EFEKTIVITU
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Budování
vztahů

Stakeholdeři Fotbalové asociace

Fotbalová asociace a její zástupci,
zejména pak předseda a generální
sekretář, absolvují ročně desítky
důležitých jednání se zástupci
institucí, které mají vliv na chod
fotbalu v České republice.

Udržování pozitivních vztahů je
naprosto zásadní pro bezproblémový chod celého fotbalového hnutí.
Je naším cílem věnovat všem těmto
skupinám stejnou důležitost.
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Krajské fotbalové svazy
a okresní fotbalové svazy

Lidé, postupy a nástroje

nám pomáhají držet Fotbalovou asociaci v popředí zájmu
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Budování vztahů
v České republice

Zástupci regionálních svazů se podílejí
na dlouhodobé strategii

Komunikace s KFS a OFS

Fotbalová asociace uspořádala tradiční Aktiv pro krajské a okresní
fotbalové svazy. Hlavním tématem byla tvorba strategie Fotbalové
asociace České republiky na následující čtyři roky. Základní průsečíky
společné diskuze tvořila témata, jakými jsou struktura soutěží, členství,
rozhodčí, trenéři, Grassroots, informační systém a také komunikace.
Zástupci KFS a OFS se tak poprvé v historii mohli aktivně podílet
na rozvoji fotbalu v České republice.

Komunikace s KFS a OFS je pro Fotbalovou asociaci naprosto klíčová, jelikož
zástupci krajů a okresů jsou hybnou silou celého českého fotbalu. Nikdo
jiný nedokáže lépe reflektovat a řešit problémy na operativní úrovni než  
oni. Proto jsme s těmito zástupci ještě zintenzivnili kooperaci.
Podepsali jsme memorandum s Českým olympijským výborem o zastoupení fotbalu v Olympijských parcích, což pomůže zejména popularizaci
našeho sportu mezi mladou generací a růstu členské základny.

“Aktiv v Nymburku, kde se sešli všichni zástupci KFS a OFS
s nejvyšším vedením Fotbalové asociace, považuji za opravdu
úspěšný. Chtěli jsme, aby se do toho všichni zapojili, aby mohl
i jejich hlas rozhodovat o tom, co se bude s českým fotbalem dít
dál. A právě zde jsme na základě podnětů od lidí, kteří fotbalem
žijí 24 hodin denně, položili základ strategie Fotbalové asociace
na další čtyři roky.“
Jan PAULY
generální sekretář FAČR
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BUDOVÁNÍ VZTAHŮ

Bude růst význam KFS a OFS
Strategický plán má několik desítek dlouhodobých cílů a Fotbalová asociace chce, aby se na jejich plnění co nejvíce podíleli zástupci KFS a OFS.
Jejich zapojení, jakožto operativního managementu, je naprosto klíčové
pro úspěšnost strategie.
Chceme navázat na aktiv, který proběhl v Nymburku, a pravidelně se
setkávat prostřednictvím generálního sekretáře se zástupci výkonnostního fotbalu. Jen tak můžeme navázat na intenzivní práci, kterou
jsme zahájili v letošním roce. Je pro nás zásadní, abychom byli kdykoliv k dispozici a mohli řešit veškeré požadavky těch, kteří se fotbalu
nejvíce obětují.
Budeme se snažit iniciovat ještě intenzivnější spolupráci mezi KFS
a OFS prostřednictvím pravidelných setkávání, kde se budou řešit
problémy a požadavky v rámci jednotlivých regionů.
Zavedeme sdílení informací na ose FIFA/UEFA -> FAČR –> KFS/OFS.
Chceme tak dostávat globální fotbalové know-how mezi zástupce
regionálního fotbalu tak, aby mohli využívat informace pro rozvoj
svých samospráv.

Budování zahraničních
vztahů
Pozice Fotbalové asociace
ve strukturách UEFA posiluje
Předseda Fotbalové asociace Martin Malík se stal zástupcem předsedy Marketingové komise UEFA, která má na starost strategii
a poradenství pro UEFA, její soutěže i členské fotbalové asociace.
Generální sekretář Jan Pauly se stal členem expertní skupiny pro
tvorbu standardizovaného strategického plánu pro jednotlivé fotbalové asociace. Aktivně se tak podílí na rozvoji fotbalu napříč celou
Evropou, tedy nejen v rámci Fotbalové asociace České republiky.
Generální sekretář Jan Pauly obhájil pozici v disciplinární komisi UEFA,
která má za úkol řešit prohřešky proti stanovám a fair play UEFA.
Komise se zabývá veškerými podněty od všech členských fotbalových
asociací a navrhuje případné represe.
Dagmar Damková je 3. místopředsedkyní komise rozhodčích UEFA,
která řeší kromě prohřešků rozhodčích také vzdělávání rozhodčích
na úrovni taktické, technické a fyzické.
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V rámci FIFA a UEFA chceme
zaujmout další důležitá místa
Po úspěšné kandidatuře na organizaci EURO 2022 WU19 se chceme
ucházet o pořádání minimálně jednoho dalšího mezinárodního
mládežnického turnaje. Vnímáme, že organizování mistrovství
světa nebo Evropy na našem území má významný dopad nejen
na jednotlivá města, ve kterých se tyto turnaje budou konat, ale
na celou českou ekonomiku, o čemž jsme se přesvědčili v rámci
Mistrovství Evropy U21 v roce 2015.

Náš vliv na mezinárodním
poli se bude zvyšovat
Fotbalová asociace se bude ucházet o organizaci výkonného výboru
a kongresu UEFA na našem území. Z hlediska prestiže se jedná o nejvýznamnější diplomatické akce pod záštitou UEFA. Jedná se o ideální
příležitost, jak ostatním asociacím představit naše zvyky, kulturu,
pohostinnost a především náš fotbal.
Jedním z našich hlavních cílů je pravidelná komunikace s orgány
Evropské unie, tak abychom pro naše sportovní odvětví mohli
získat další finanční prostředky na jeho rozvoj.

“Cítím nesmírnou hrdost, že se zástupci naší asociace
plnohodnotně podílejí na důležitých projektech v rámci UEFA.
Díky tomuto aktivnímu zapojení do klíčových projektů a strategií
UEFA se zvyšuje kredit a povědomí o českém fotbale.“

Martin MALÍK
předseda FAČR
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Česko je srdce evropského fotbalu
Díky skvělé práci na mezinárodním poli se nám podařilo dostat Českou republiku
do popředí na diplomatické mapě. Což se projevuje naším zastoupením v odborných komisích
UEFA i tím, že Unie evropských fotbalových asociací uspořádala nebo rozhodla o uspořádání
několika významných eventů v České republice:

ӏ

Praha převezme od Madridu pořadatelství UEFA Grow konference, která se uskuteční
v říjnu 2021. Tato strategická konference o výměně informací mezi UEFA a jednotlivými
asociacemi je největší svého druhu na celém světě.

ӏ

Organizovali jsme seminář pro marketingové manažery z regionu střední a východní
Evropy. UEFA si vybrala Prahu i pro pořádání semináře licenčních manažerů ze všech
členských asociací.

ӏ

Taktéž jsme pořádali seminář a workshop pro UEFA delegáty.

V roce 2022 bude Česká republika organizovat EURO 2022 WU19,
což bude mít i významný dopad na pořadatelská města.
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GRASSROOTS
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HRA
Hra - to, proč jsme vytvořili tento dokument.
Protože není nic důležitějšího než fotbal samotný. Kapitola Hra jasně definuje, jakým směrem se
budeme vydávat v jednotlivých segmentech naší
činnosti. Nesmírně důležitá je pro nás samotná
členská základna a jednotlivá odvětví fotbalové
činnosti. Detailně představíme současný stav
a vize u elitní mládeže, ženského fotbalu, Grassroots, reprezentace, trenérů, rozhodčích a delegátů.
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Sportovní
koncepce
Sportovní část
představuje základní pilíř
naší celkové strategie.
Ohlížíme se za tím, co se nám
povedlo v posledních letech
a klademe si nemalé cíle
pro roky 2020 až 2024.

Fotbal na prvním místě!
Chceme být opět úspěšní na závěrečných reprezentačních turnajích. Investujeme nemalé prostředky do moderních nástrojů, jenž
jsou pro úspěch v současném fotbale nezbytné.

A aby to nebyla jen planá slova, slouží Sportovní část tohoto dokumentu
k seznámení vás, odborné fotbalové veřejnosti, s konkrétními kroky, jak jednotlivých cílů společně dosáhneme. Naší ambicí je navázat na nejslavnější
fotbalové generace českého fotbalu.
Jsme si ale vědomi toho, že se fotbal nehraje jen na profesionální úrovni.
V rámci sportovní koncepce je pro nás naprosto zásadní výchova mládeže,
a zde cítíme obrovskou odpovědnost vůči celé české společnosti.
Dalším, neméně důležitým cílem, je kvalitně pracovat v rámci jednotlivých
kategorií, jako je Grassroots nebo ženský fotbal. Rovněž zde rozebíráme
témata a cíle, které se týkají rozhodčích a trenérů.
Pro strategický rozvoj českého fotbalu ale potřebujeme nejen odborníky
a profesionální pracovníky, ale samozřejmě i obrovské skupiny dobrovolníků,
kteří dělají fotbal srdcem ve svém volném čase.

46

Zajímavé údaje, které
naleznete ve Sportovní části:

ӏ

Směřujeme k tomu, abychom se zúčastnili
všech velkých turnajů v letech 2021 až 2024
a byli na nich úspěšní.

ӏ

Náš e-learning, vzdělávací systém pro trenéry
a rozhodčí, využívá přes 23 000 uživatelů.

ӏ

Členskou základnu Fotbalové asociace
tvoří 5 % žen.

ӏ

V roce 2024 chceme mít 6 000 rozhodčích.

ӏ

Máme téměř 170 000 členů ve věku do 19 let.

SPORTOVNÍ KONCEPCE
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Lidé, postupy a nástroje,
které nám pomáhají tvořit sportovní koncepci

Sportovní koncepce je postavena na šesti základních pilířích,
o které se bude Fotbalová asociace v následujících letech opírat.
Tyto pilíře byly postaveny na základě názorů expertních skupin
jak z oblasti sportu, tak strategického poradenství.

heart

Podpora fotbalových hodnot

Lidé, postupy a nástroje uvedené níže se prolínají celou sportovní činností Fotbalové asociace a pomáhají nám v cestě
k vytyčeným cílům v jednotlivých oblastech, které jsou uvedeny v dalších podkapitolách.
Naprosto zásadně vnímáme podporu fotbalových hodnot, což
je odkaz respektu ke všem, kdo se podílejí na chodu našeho
fotbalového hnutí.
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Pilíře podporující fair play
Grassroots - kořeny fotbalu

Mládež a školní fotbal
KFS a OFS, Sportovní střediska mládeže (SpSM)
Futsal

Elitní mládež

Plážový fotbal
Společenská odpovědnost

Reprezentace (národní týmy)

Regionální fotbalové akademie (RFA)
Klubové akademie (KA)

Ženský fotbal

Sportovní centra mládeže (SCM)
Kooperace s Ligovou fotbalovou asociací (LFA)

Rozhodčí a delegáti
Trenéři

Grassroots

Fotbal mohou hrát všichni, bez výjimky.
Myšlenkou UEFA Grassroots programu je dát možnost hrát fotbal
všem bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo zdravotní stav.
Grassroots je FOTBAL PRO VŠECHNY.
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Fotbal pro všechny
Hlavní součástí tohoto programu je fotbal mládeže, ale do širokého seznamu
Grassroots aktivit patří i stále více populární sporty, jako futsal a ženský či plážový
fotbal. Stejně tak má program i výrazný sociální dosah. Podporuje fotbal veteránů,
hráčů s tělesným či mentálním postižením, ale i lidí bez domova, což je jasným
důkazem, že tento program přináší fotbal opravdu všem.

Stejně jako profesionální fotbal,
tak i Grassroots program chce
Fotbalová asociace nadále rozvíjet.
Ať už vzděláváním trenérů na všech
úrovních či podporou nových
sociálních projektů.
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home Trénuj doma
Velký přínos Grassroots se ukázal i v době koronavirové krize, kdy se fotbalové hnutí semklo
a zahájilo projekt Trénuj doma, které mělo za
cíl ukázat trenérům, rodičům a dětem možnosti
individuální přípravy v omezených podmínkách
v době karantény.

“První kroky ve fotbale jsou velmi důležité. Právě kvůli tomu
přikládáme nesmírnou důležitost všem Grassroots projektům,
které aktivně podporují rozvoj celého fotbalového hnutí. Nejde
nám jen o to, abychom vychovávali hráče pro profesionální fotbal. Naopak, prostřednictví Grassroots chceme rozvíjet hodnoty
jako respekt, láska k fotbalu nebo přátelství, to je zásadní úloha
každé fotbalové asociace.“
Jiří KOTRBA
ředitel oddělení Grassroots
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Láska k fotbalu

od školního věku až po zkušené veterány

running

Škola v pohybu

Díky projektu Škola v pohybu se nám daří zabránit poklesu
zájmu o fotbal v hodinách tělocviku. Tento projekt je zaměřený na
podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách,
jehož prostřednictvím Fotbalová asociace České republiky nabízí
návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat pedagogy novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu
a organizaci hodin. Důležitým cílem je samozřejmě budování lásky
ke sportu a fotbalu již od útlého věku.
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child

Trenéři mládeže

Povedlo se zefektivnit projekt GTM (Grassroots trenér mládeže).
Stabilizace tohoto projektu a jeho etablování do struktury rozvoje
fotbalu znamená celostátní hustou síť kvalifikovaných trenérů
v jednotlivých krajích a okresech pod hlavičkou Fotbalové asociace.

50 %

klubů amatérských
soutěží používá
licenční systém!

Pro kluby z amatérských soutěží je od srpna 2018 funkční
licenční systém. Jedná se o jeden z nástrojů, který pomáhá zlepšovat fungování našich klubů, které jsou základním stavebním
kamenem fotbalu. Tento náš krok byl velmi kladně hodnocen
i ze strany UEFA. Aktuálně je v projektu registrováno téměř 50 %
klubů, kterým patří za proaktivitu velké poděkování!

ӏ

Zahájili jsme spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje
„O Kapku lepší #ceskarepre“, který pomáhá dětským onkologickým pacientům.

ӏ

Již počtvrté v řadě za sebou se povedlo proměnit FAČR nominaci na cenu Nadace UEFA Foundation for Children Award. Za rok
2020 ji vyhrál Real Top Praha! Součástí ocenění je navíc finanční
odměna 50.000,- Eur (1.300.000,- Kč), kterou  nezisková organizace získává na podporu svých projektů.

ӏ

Úspěšně jsme navázali na první ročník MČR seniorského
fotbalu, který je určen hráčům nad 60 let.

ӏ

V době koronavirové krize jsme spustili platformu Trénuj doma,
která umožňuje aktivně se zapojit do tréninkového procesu téměř kdykoliv a odkudkoliv. Cílem bylo systematicky a bez zbytečného odkladu nahradit dětem výpadky týmových tréninkových
jednotek. V rámci projektu Trénuj doma tedy pro absolvování
tréninkové jednotky stačil počítač, připojení k internetu a pár m²
volného prostoru.

GRASSROOTS
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heart

Pozitivní vztah veřejnosti k fotbalu

Naším cílem je tvořit a budovat lásku k fotbalu, a to ve všech jeho
podobách. Zastupujeme sport, který je nejrozšířenější na světě
a jeho společenská úloha je naprosto klíčová pro rozvoj naší společnosti. Je to velká zodpovědnost, které jsme si vědomi, a v následujících letech budeme s našimi partnery podporovat projekty, které
mají za cíl ještě zvýšit pozitivní vnímání fotbalu v České republice.

book-open

Vzdělávání trenérů

Budeme rozvíjet programy a projekty na vzdělávání trenérů.
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users

Licencování neprofesionálních klubů

V roce 2024 chceme mít tři čtvrtiny klubů v České republice zapojeny do projektu Licencování neprofesionálních klubů. Naší motivací
je být jednou z nejúspěšnějších asociací v rámci UEFA. Vyplnění
nebude pro kluby nijak složité, v prostředí IS systému na to stačí
administrátorovi klubu přibližně 20 minut za rok.

Naším záměrem je propojit všechny formy
fotbalu, tedy i futsal a plážový fotbal tak,
aby jednotlivé sporty vzájemně kooperovaly.

Pracujeme na tom, aby všechny projekty
společenské odpovědnosti byly v symbióze
se strategií naší asociace:
ӏ

Pomůžeme bývalým profesionálním hráčům najít uplatnění
po konci aktivní kariéry. Například v rolích trenérů mládeže.

ӏ

Chceme ještě větší zastoupení fotbalu na základních
a středních školách.

ӏ

Důležitá je pro nás i psychická stránka jak hráčů,
tak trenérů - i pro ně chystáme řadu nových projektů.

ӏ

Fotbal má pomáhat i těm, kteří v životě neměli tolik štěstí,
proto i nadále budeme oporou dětským domovům,
handicapovaným nebo seniorům.
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Ženský fotbal

Ženský fotbal se přihlásil o slovo!
Ženský fotbal se stal pevnou součástí struktur FIFA a UEFA. I Fotbalová
asociace aktivně prosazuje tento trend. Proto se vůbec poprvé stává
i v českém prostředí součástí dlouhodobé strategie, která má za cíl
zvýšit nejen počet hráček a rozhodčích, ale i trenérek, nebo dokonce
žen ve vrcholovém vedení českého fotbalu.
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#holkytaky mají mezinárodní úspěch!
Ve spolupráci s odbornou marketingovou agenturou jsme iniciovali vznik nové
značky ženského fotbalu #holkytaky, která byla slavnostně představena
v srpnu 2019 a má za cíl přitáhnout mladou generaci k tomuto sportu.

pen

Rebranding projektu

UEFA si vybrala značku #holkytaky jako vlajkový projekt pro regiony
střední a východní Evropy. Nově vzniklý brand a koncept ženského
fotbalu v České republice poslouží jako vzor pro fotbalové asociace
na Slovensku, Slovinsku, Ukrajině a Chorvatsku. Bylo nám velkou ctí
odprezentovat #holkytaky na konferenci v Kazachstánu za účasti
členských asociací UEFA.
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ŽENSKÝ FOTBAL

ӏ

Zvýšili jsme počet registrovaných členek FAČR na téměř
17 500, což v současné době činí 5 % členské základny.

ӏ

Získali jsme pořadatelství EURO 2022 v kategorii WU19.

“V brandu #holkytaky vidím mladost, dravost, je to úplně
něco jiného, než na co jsme byli doposud zvyklí. Je to atraktivní
a chytlavé, což zaujme hlavně mladou generaci. Chtěli jsme
otevřít pomyslné dveře ženám z široké veřejnosti, abychom je
přilákali v co největším počtu k nám. Chceme, aby hrály nebo
se aktivně podílely na fotbalovém dění.”

Jan PAULY
generální sekretář FAČR
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venus

Větší působnost

ӏ

Cílíme na to, aby zastoupení žen bylo ve fotbale ve všech rovinách mnohem vyšší. Ženám to dává větší možnost a motivaci
se realizovat nejen na pozicích hráček, ale i rozhodčích, trenérek
nebo funkcionářek. Větší působnost ženského pohlaví ve fotbale
bude přínosem v jednotvárnosti aktuálního složení, proto zavádíme
změnu, která zanese do stanov Fotbalové asociace povinnost mít
minimálně jednu ženu ve Výkonném výboru.

ӏ

V roce 2024 chceme dosáhnout počtu 25 000 členek.

ӏ

Usilujeme o to, abychom se umístili minimálně do 20. místa
ve FIFA žebříčku.

ӏ

V každé z regionálních akademií chceme mít 4–8 děvčat, která by
zde trénovala pod dohledem těch nejlepších.

ӏ

Chceme využít pořádání Eura 2022 v kategorii WU19 k co největší
popularizaci a propagaci ženského fotbalu. Rádi bychom toto
podpořili i sportovním úspěchem, za který považujeme postup
ze základní skupiny.

ӏ

Pracujeme na rozvoji infrastruktury a náboru nových fotbalistek,
aby jim bylo nabídnuto kvalitní zázemí pro tréninky a samotné
zápasy.

64

ŽENSKÝ FOTBAL

Nejvýznamnější přestupy
Andrea Stašková (Sparta - Juventus)
ӏ

ӏ

V rámci projektů Škola v pohybu a #holkytaky chceme,
aby byl ženský fotbal standardní aktivitou v hodinách
tělocviku na základních a středních školách.
Prostřednicvím výběrových kempů a šéftrenérů mládeže
podporovat rozvoj ženského fotbalu v regionech.

ӏ

Budeme podporovat každý fotbalový klub, který se bude
aktivně podílet na rozvoji ženského fotbalu.

ӏ

Chceme zvýšit počet českých žen na mezinárodní fotbalové scéně.

ӏ

Vybudujeme samostatnou reprezentaci WU16.

Kamila Dubcová (Slavia - Sassuolo)
Michaela Dubcová (Slavia - Sassuolo)
Eva Bartoňová (Slavia - Inter)
Jitka Chlastáková (Slavia - Jena)
Kateřina Svitková (Slavia - West Ham)
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Koncepce
elitního fotbalu

Hájíme národní barvy se ctí
Oddělení elitního fotbalu má na starosti ty nejlepší
hráče a trenéry, kteří mají za cíl účast na vrcholných
mezinárodních turnajích, ať v mládežnických kategoriích,
či v dospělé reprezentaci.
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Výstavní skříň a hrdý odkaz českého fotbalu
Národ se vždy sjednotí při velkých sportovních vítězstvích. A my, Fotbalová asociace,
chceme navázat na odkaz slavných generací v naší historii a přinést České republice
další pocity hrdosti na náš fotbal. Začali jsme podnikat kroky, abychom v dohledné
době navázali na generace Josefa Masopusta či Pavla Nedvěda.

seedling

Výchova hráčů a trenérů

V posledních letech děláme vše proto, abychom
vychovávali hráče ale i trenéry tak, aby uspěli nejen v českém profesionálním fotbale, ale
i na mezinárodním poli v TOP evropských ligách.
Už v rámci RFA se zaměřujeme na to, aby bylo hráčům
předáváno to nejlepší z našich zkušeností. Oni jsou
naší nadějí do budoucích let.

70

ELITNÍ FOTBAL

star

Prémiovost a exkluzivita

Pokud chceme opět konkurovat mezinárodním celkům, musíme nabídnout hráčům individuální a profesionální přístup a to nejlepší zázemí. Stejně tak
u veřejnosti musíme povzbudit dojem, že reprezentace je v rámci fotbalu něco prémiového a exkluzivního.

“Máme devět akademií v osmi krajích České republiky.
Naším cílem je, abychom v každém kraji měli jednu.
Každoročně do našich akademií nastoupí tři sta nových
talentů. Ti jsou v péči špičkových trenérů, fyzioterapeutů,
manažerů a psychologů. Díky tomu pevně věřím,
že se nám podaří vychovat úspěšnou generaci fotbalistů.”

Karel POBORSKÝ
ředitel oddělení elitní mládeže
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Sedmkrát v řadě na EURO

7×

České fotbalové reprezentaci
se podařilo posedmé v řadě
postoupit na mistrovství Evropy.

ӏ

Za výjimečný úspěch považujeme kvalifikaci mládežnických
reprezentačních týmů na velké turnaje, mezi které patří:
EURO 2019 U19 & U17.

ӏ

Podařilo se nám utvořit unikátní expertní tým, který má
na starosti výhradně tvorbu a rozvoj jednotné koncepce
a metodiky fotbalu. Tým sestává jak ze slavných jmen
naší fotbalové historie na poli trenérském, jako je
Jiří Kotrba, tak na poli hráčském, jako jsou Karel Poborský
nebo Petr Kouba.

ӏ

Začaly práce na sjednocení a harmonizaci jednotlivých
věkových kategorií, aby plynule navazovala výchova mládeže
na jednotlivých věkových stupních.
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chart-bar
ӏ

Analýza, příprava a rozvoj

V rámci RFA jsme zavedli pravidelná
setkávání trenérů, na kterých se předává
vzájemné know-how a udává společný
směr práce s elitní mládeží ve věkové
kategorii U14 a U15.

ӏ

Respektujeme ty nejnovější trendy.
Díky tomu jsme zavedli analytické oddělení,
které vypomáhá s analýzami utkání reprezentace. Tyto analýzy jsou pak také využívány i pro další rozvoj elitních hráčů a trenérů
v mládežnických kategoriích.

ӏ

K tomu jsme zavedli i zapojení moderních
technologií díky systému XPS. Ten umožňuje
vytvářet zcela individuální tréninkové plány
a pomáhá také analyzovat výkonnost jednotlivých hráčů a týmů. Systém XPS analyzuje celý tréninkový proces - měří výsledky,
sdílí dosavadní znalosti a předává zkušenosti
do trenérské komunity.

“Anglie ve Wembley bude zase těžký soupeř, Chorvatsko
to samé. Ale když se podívám na další skupiny, je těžké si
vybírat a říkat, ta je hratelnější než tahle. Bereme to jako
fakt, s pokorou. Uděláme maximum pro postup ze skupiny
a pak se uvidí. O to se budeme prát a věřím, že budeme
dobře připravení, aby se nám to mohlo podařit.”

Jaroslav ŠILHAVÝ
trenér české fotbalové reprezentace

ELITNÍ FOTBAL
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Strategické cíle

Český fotbal ve světě
ӏ

Pracujeme na tom, abychom se v budoucích letech pravidelně kvalifikovali na finálové turnaje. Stěžejními cíli jsou pro nás
účasti seniorské reprezentace na MS 2022 a EURO 2024. Nejvyšší ambice se týkají jak reprezentačního A týmu, tak juniorských reprezentací U17, U19, U20 a U21. Totéž samozřejmě
platí i pro ženský fotbal.

ӏ

Cílíme na to, abychom v roce 2024 byli mezi TOP 30 týmy
v žebříčku FIFA a navrátili tak český fotbal tam, kam historicky
patří.

ӏ

Udržíme výkony reprezentace U20 mezi TOP 8
evropskými celky.

ӏ

Poskytneme nadstandardní výchovně-vzdělávací podmínky
nadaným hráčům z fotbalových akademií. Společnými silami
optimalizujeme sportovní, společenský a osobní rozvoj každého hráče.

running Nekončící příprava
ӏ

Zvýšíme konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí
a chceme mít co největší podíl hráčů z Regionálních fotbalových akademií v mládežnických reprezentacích.

ӏ

Zavedeme analytický tým, který bude pracovat s těmi nejmodernějšími technologiemi, monitorovat a vyhodnocovat, jak
hráče připravit na zápasy a turnaje. Bude mít na starost pečlivou a intenzivní analýzu soupeřících celků a hráčů, tak abychom mohli připravit jednotlivé týmy na soutěžní utkání.

“Máme dostatek sil a odhodlání k tomu, abychom se
v následujících letech vrátili mezi TOP 30 týmů v mezi
národním žebříčku FIFA. Věřím, že nejen EURO 2020
toho bude důkazem.”
Martin MALÍK
předseda FAČR
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Kam chceme dostat
#ceskasrepre do roku 2024?

"A" tým
ӏ

EURO 2024

ӏ

MS 2022

Mládežnické reprezentace
ӏ

U17 EURO 2021

ӏ

U17 Mistrovství světa 2021 a 2023

ӏ

U19 EURO  2021 a 2022

ӏ

U20 Mistrovství světa 2021 a 2023

Ženské reprezentace
ӏ

EURO 2022

ӏ

OH 2024

Mládežnické ženské
reprezentace
ӏ

WU19 EURO 2022 TOP 4

EURO 2020
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Trenéři

Pod zodpovědným vedením
Trenéři jsou neodmyslitelnou součástí fotbalového systému. Jsou to ti, kteří udávají směr, jakým
se fotbal v následujících letech bude ubírat.
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Vzdělaní trenéři a jednotný systém výchovy hráčů
Pro většinu fotbalistů je trenér něco jako vzor a stěžejní osoba, na kterou se mohou kdykoliv
obrátit. I proto aktivně zapojujeme bývalé hráče a legendy českého fotbalu mezi mládežnické
trenéry reprezentací. Trenéři jsou neodmyslitelnou součástí fotbalového systému.

lightbulb Trenérská vize
Pro Fotbalovou asociaci je zásadním cílem mít trenéry vzdělané
a sledující ty nejmodernější trendy. Proto je jejich rozvoj jedním
z nejdůležitějších strategických pilířů. Budeme-li mít kvalitní trenéry
s jasnou vizí, přijdou i další velká vítězství českého fotbalu.
Důležitý je pro nás každý trenér, ať v profesionálním fotbale, nebo
na výkonnostní úrovni. Chceme vytvořit ucelený ekosystém, kdy jedna skupina bude nápomocna té druhé a navzájem od sebe budou
čerpat vědomosti a zkušenosti.
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TRENÉŘI

“Málokdo si při širokém pohledu na fotbal uvědomuje, že první
krůčky a zkušenosti určuje a předává trenér. Právě on může být
tím základním elementem každého hráče. Ne nadarmo se říká,
že - co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. A právě
Fotbalová asociace si je vědoma úlohy fotbalových trenérů.“
Jiří KOTRBA
ředitel oddělení Grassroots
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Prioritou je systematické vzdělávání trenérů

book-open

Trenérské kurzy

Spustili jsme komplexní systém školení a vzdělávání našich
trenérů. Stejně jako v dalších fotbalových odvětvích apelujeme na to, aby byly informace předávány věcně a k co
nejširšímu publiku.
Navýšili jsme celkový počet kurzů a proškolených trenérů
u všech druhů licencí. Chceme co nejvíce vzdělaných trenérů,
k čemuž vytváříme moderní podmínky.
Kurzy probíhají interní výukou, elektronicky i nově využívanými metodami individuálního přístupu ke studentům v jejich
reálném klubovém prostředí.
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laptop

Školení a systém XPS

ӏ

Zavedli jsme unikátní systém XPS, který všem zapojeným klubům pomáhá digitálně vyhodnocovat, evidovat a plánovat tréninkový proces. Naší snahou je
tento systém efektivně propojit s informačním systém FAČR.

ӏ

Zaměřujeme se na vzdělávání rodičů, kteří často zosobňují roli trenéra v menších fotbalových klubech.

ӏ

Zároveň se aktivně podílíme na vzdělávání učitelů
tělesné výchovy, a to převážně na prvním stupni
základních škol.

10 405
celkem trenérských
licencí za rok 2019

“Jsem potěšen tím, jak rychle a efektivně se nám podařilo nastavit pravidelná školení a workshopy. Jednotlivým klubům pak
pomáhá aplikace XPS, která je skvělým pomocníkem při přípravě.
Zejména se platforma XPS osvědčila v době koronavirové krize.“
Petr KOUBA
člen úseku akademií a trenér brankářů
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Investice do vzdělání

ӏ

Vytvoříme jednotnou metodiku výchovy mládeže pro všechny
věkové kategorie až po U21, což se osvědčilo několika současným fotbalovým velmocím. Naším cílem je, aby systematická
výchova mládeže úspěšně připravila hráče na přechod do seniorského fotbalu a měla pozitivní dopady na úspěchy reprezentačního “A” mužstva.

ӏ

Chceme zintenzivnit vzdělávání profesionálních trenérů u jednotlivých reprezentací a Regionálních fotbalových akademií
(RFA). Naší prioritou je zaměstnávat trenéry, kteří se aktivně
podílejí na svém individuálním rozvoji, a kteří dokáží představit ostatním trenérům nové trendy celosvětového fotbalu.

ӏ

Zvýšení počtu vzdělaných trenérů. Chceme tak umožnit
i menším obcím, aby i zde mohl být veden fotbalový klub prostřednictvím trenéra s licencí.

ӏ

Budeme investovat do digitálních systémů a dalších technických prostředků. Naše školení tak mohou probíhat i na základě moderních technologií, což značně ulehčuje organizaci
těchto setkání.
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Profesionální systém trenérů
ӏ

Prohloubíme spolupráci s Unií českých fotbalových trenérů.
Právě ta v koordinaci s námi pořádá školení a přednášky
pro trenéry, ale také rodiče malých fotbalistů.

ӏ

Nově chceme vyškolit speciální skupinu lektorů, která
by dohlížela, ale také sama vzdělávala trenéry na všech
úrovních a věkových kategoriích.

ӏ

Trenérskému řádu vdechneme nový směr, tak aby
byl v souladu s konvencí a licenčními požadavky UEFA.
To poté umožní snadnější a efektivnější přípravu na
zkoušky pro získání mezinárodně uznávaných trenérských licencí UEFA.

ӏ

Podpoříme rozvoj vzdělávání trenérů pro kategorie brankářů a futsalu. Budeme klást důraz také na podporu
vzdělávání trenérek.
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Rozhodčí a delegáti

Fotbal je ztělesněním disciplíny a fair play
Dodržování pravidel na hřišti je jedním z nejdůležitějších
aspektů našeho sportu, a Fotbalová asociace ČR chce
rozhodčí co nejvíce podpořit!

89
89

Co by byl fotbal bez pravidel?
Rozhodčí jsou často konfrontováni s rozhodnutími, která udělali, ale málokdy slyší pozitivní
ohlas za své výkony a reakce, na které mají vždy jen několik desetin vteřiny. Přitom během
utkání učiní desítky i stovky rozhodnutí, a jen zlomek z nich není v souladu s literou nebo
duchem Pravidel fotbalu. Je na nás všech, abychom si uvědomili, že bez rozhodčích bychom
nemohli odehrát jediné soutěžní utkání.

90
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“Osobně mě velice mrzí, že rozhodčí jsou v médiích častokrát
terčem kritiky. Naopak, pro nás jsou jednou z vlajkových lodí
Fotbalové asociace, která je velice pozitivně hodnocena i při
kontrolách ze strany UEFA. Chceme pokračovat v náboru
a systematickém vzdělávání rozhodčích, které se již dnes
těší velkým úspěchům.”

Martin MALÍK
předseda Fotbalové asociace České republiky

91
91

Naše rozhodčí na mistrovství světa

video

Rozhodčí a moderní technika

Jana Adámková a Lucie Ratajová byly díky své práci v delegaci
na Mistrovství světa žen 2019, které se odehrálo ve Francii.
Považujeme za velký úspěch, že se podařilo nasadit videorozhodčí na pět utkání z každého kola FORTUNA:LIGY. Fotbalová
asociace byla jedna z prvních, která zavedla video na ligových
zápasech v Evropě.
Vnímáme i to, že videorozhodčí se setkávají se spoustou nových situací, proto pro ně organizujeme pravidelné vzdělávací
workshopy.
Zavedli jsme i další pravidelné akce pro stávající i budoucí
videorozhodčí, kde je připravujeme na nejrůznější situace
a snažíme se novým předat zkušenosti z let minulých.
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Programy pro rozhodčí

ӏ

Abychom zatraktivnili pozici rozhodčího ve fotbale a přivedli tak co nejvíce nových členů v této kategorii, zvýšili jsme
výrazně jejich odměny zejména na grassroots úrovni, ty
nejlepší pak chceme vychovávat směrem k profesionálnímu fotbalu.

ӏ

UEFA pozitivně hodnotí náš přístup v oblasti vzdělávání.
S velkou intenzitou opakovaně organizujeme celostátní
vzdělávací programy  pro vybrané mladé a talentované rozhodčí, a to včetně ženských rozhodčích.

ӏ

Program e-learning je, kromě trenérů, klíčovým prvkem
také pro vzdělávání rozhodčích a delegátů - vytvořili jsme
tak virtuální platformu, která slouží k zefektivnění jejich
vzdělávání. E-learning byl využit k více než 14 000 testům
a zkoušením.

4 020

rozhodčích k roku 2019
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Více rozhodčích

ӏ

Na konci roku 2024 chceme dosáhnout toho, abychom
měli minimálně 6 000 rozhodčích.

ӏ

Naším cílem je budovat zdravé konkurenční prostředí
mezi rozhodčími.

ӏ

ӏ

Chceme dosáhnout toho, abychom v roce 2024 měli profesionální rozhodčí - minimálně 10 rozhodčích a 10 asistentů ve F:L
a F:NL.
Cílíme na to, aby na každém prvoligovém zápase byl přítomen
videorozhodčí. Je pro nás prioritou, aby byla pravidla posuzována všude naprosto stejně a spravedlivě.

ӏ

Je pro nás důležité, aby Česká republika měla pravidelné zastoupení na nejvýznamnějších fotbalových turnajích v Evropě
a počet českých rozhodčích se na vrcholových turnajích pravidelně zvyšoval.

ROZHODČÍ A DELEGÁTI

Organizace rozhodčích

ӏ

Naši rozhodčí se více zapojí do soutěží FIFA a UEFA. Chceme,
aby pravidelně řídili utkání Ligy mistrů a Evropské ligy, mistrovství Evropy a světa nebo Ligy národů. Děláme vše proto,
abychom svého zástupce měli už na EURO 2020.

ӏ

I v ženském fotbale chceme vychovávat silné osobnosti, které by nás rovněž prezentovaly v kvalifikačních a turnajových
utkáních. Příkladem budiž rozhodčí Olga Zadinová.

ӏ

Plánujeme upravit podmínky pro práci s rozhodčími, tak aby
i ženy měly v budoucnu silnější zastoupení.

ӏ

Pro každý kraj chceme zavést pozici “Referee Development
Officer”. Ten bude významným podpůrným prvkem pro jednotlivé komise rozhodčích – bude organizovat práci s rozhodčími a delegáty v oblasti vzdělávání ve své oblasti a vytvářet
podmínky pro práci instruktorů a fitness instruktorů s rozhodčími a delegáty.

Chceme také, aby se stále častěji na hřištích pohybovali
i rozhodčí ženského pohlaví, jak tomu je třeba v Německu
nebo Anglii.

ӏ
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Obraz rozhodčích

ӏ

Apelujeme na to, že pokud chceme vést naši fotbalovou komunitu k fair play chování, je třeba, aby i veřejnost vnímala
rozhodčí pozitivně.

ӏ

Způsobem výraznějším než dosud chceme vzdělávat delegáty utkání, s cílem zkvalitnit jejich práci na všech úrovních fotbalu. Jejich role pro výchovu dobrých rozhodčích
je nezastupitelná.

“Aktivně pracujeme na náboru nových rozhodčích, aby se
nám podařilo zastavit klesající trend v rámci členské základny.
Do roku 2024 chceme dva tisíce nových rozhodčích. Dále také
budeme rozvíjet systém interaktivního e-learningu a budovat
silnou pozici České republiky na mezinárodním poli.”

Dagmar DAMKOVÁ
členka VV Fotbalové asociace České republiky

95
95

2019/20

4 020
600

2024

23

86 %

6 000
700
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10 + 10
ve FORTUNA:LIZE
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Futsal

Fotbal bez oblohy a pažitu
Futsal patří mezi nádherná fotbalová odvětví, která však občas
bojují s nižším zájmem ze strany veřejnosti. Chceme to změnit!
A věříme, že se nám to postupně daří.

99
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Kontrola míče a rychlá rozhodnutí, to je futsal
Futsal je totiž vzrušující a zábavný formát fotbalu, který umožňuje hráčům a hráčkám rozvoj,
jak po technické, tak taktické stránce. Futsalové zápasy jsou plné dramatických okamžiků,
tvrdých soubojů a samozřejmě v nich padá spousta krásných gólů.

star

Klíč k popularizaci fotbalu

Navíc, futsal slouží jako skvělá alternativa
pro děti, které si z důvodu špatného počasí
nemohou hrát venku a může být i pomocníkem pro popularizaci fotbalu na základních
a středních školách.
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FUTSAL

I české fotbalové osobnosti fotbalu
uvádějí, že bez futsalu by to nikdy
nedotáhli až na vrchol…

“Futsal jsem odmala považoval za vhodné a zábavné doplnění
přípravy každého fotbalisty, a to nejen po konci aktivní fotbalové
kariéry, tak jak to možná mnozí vnímají. Samozřejmě je trochu
jiný než fotbal - technika s menším míčem, jiný odskok, sprinty,
intenzita hry, rychlá řešení situací na malém prostoru… To je na
futsalu zábavné. Futsal je navíc plný nečekaných zvratů a emocí.“

Tomáš SOUČEK
Fotbalista roku 2019 a hráč West Ham United
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Zbývá poslední krok
k mistrovství světa
Získali jsme druhé místo v kvalifikační skupině na mistrovství světa, což nám zajistilo účast v baráži s Chorvatskem.
V Brně jsme zorganizovali kvalifikaci mistrovství světa,
tato akce upoutala zájem nejen futsalové veřejnosti.
Na všechny tři zápasy kvalifikace dorazilo více než 4 000
fanoušků, kteří zajistili parádní kulisu.

“Jsem velice rád, jak jsme si poradili s kvalifikací mistrovství světa
v Brně, a to jak po organizační, tak sportovní stránce. Kvalifikace
vzbudila velký zájem veřejnosti a reprezentaci samozřejmě patří
velká gratulace k 2. místu a účasti v baráži.“
Otakar MESTEK
předseda Výkonného výboru Svazu futsalu ČR
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Navýšení členské základny

ӏ

Cílíme na to, aby se futsal nadále rozvíjel, dostával
do popředí a stal se více popularizovaným sportem.

ӏ

Chceme futsal více propojit s fotbalem skrze známé
fotbalové hráče.

ӏ

Plánujeme podpořit modernizace stávajících futsalových
hal. Chceme, aby se futsal hrál v důstojných podmínkách.

ӏ

Chceme, aby byl futsal jako první alternativa pro každého
fotbalového hráče, který nemá možnost třeba z důvodu
nepříznivého počasí hrát fotbal venku.

ӏ

To samé platí i pro futsal v rámci výuky tělocviku na školách - pokud nemají vzdělávací instituce možnost pobytu
na travnaté ploše, měl by být fotbal v hale jednoznačnou
náhradou.

ӏ

Chceme získat další strategické partnery pro futsalovou
ligu i reprezentaci.
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Beach soccer

Kopaná v nádherném prostředí
Beach soccer je dokonalou kombinací fotbalové techniky
a exotického prostředí. Mnohými hráči je považován
za perfektní přípravu v náročném terénu.
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Beach soccer je spojením fotbalu a skvělého prostředí
Beach soccer je divácky velmi atraktivní záležitost. Nabízí rychlý průběh, hodně gólů,
dramatické souboje a tempo hry se neustále mění. V posledních letech se celosvětově
rozrůstá fanouškovská základna plážového fotbalu.

running Součást přípravy
Tento druh fotbalu je skvělou doplňkovou
volbou v rámci zpestření letní přípravy. Pohybem v písku se získává výbušnost, koordinace pohybu a cit pro míč, to vše s minimálním
rizikem zranění.
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BEACH SOCCER

Reprezentační kemp
ӏ

Již podruhé se uskutečnil reprezentační kemp v Beach aréně
Radotín, na němž se sešla všechna reprezentační mužstva muži, ženy i výběr do 21 let.

ӏ

Po třech letech jsme hráli ve finálovém turnaji
divize B v Evropské lize 2019.

ӏ

Založili jsme školní turnaj pro 2. stupeň ZŠ
a mládežnické kempy.

ӏ

Uspořádali jsme první Superligu žen. Bez jediné ztráty
v ní zvítězila Slavia Praha.

“Beach soccer je krásnou alternativou ke klasickým fotbalovým
disciplínám a sportům. Jsem rád za to, že i v České republice se
nám daří tento letní sport neustále rozvíjet.“

Jan DÁMEC
předseda plážové kopané
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Strategické cíle
home

Zázemí Beach socceru

ӏ

Chceme více rozšířit členskou základnu.

ӏ

Snažíme se vybudovat první plážový stadion v ČR,
abychom mohli celoročně pořádat akce.

ӏ

Pravidelnými tréninky a akcemi pracujeme na tom,
abychom se kvalifikovali na velké turnaje.

ӏ

Chceme mít stabilní počet deseti mužských mužstev
v Beach Soccer League.

ӏ

Formou doplňkové činnosti chceme propojit plážový
fotbal s kondiční přípravou fotbalových hráčů a týmů.

ӏ

Cílíme na to, aby se plážový fotbal stal v letních měsících
populární mezi širokou veřejností.

ӏ

Chystáme beach zóny na hudebních a kulturních akcích.

ӏ

Budeme hledat více potenciálních strategických partnerů.
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BEACH SOCCER

„V Písku jsem vyrůstal a v písku se mi prostě líbí. Plážový fotbal má neopakovatelnou atmosféru a kromě toho, že pomáhá
správné koordinaci svalů na nohou, tak se při něm člověk
opravdu skvěle odreaguje. Kombinace ve vzduchu z prvního
dotyku, akrobatické kousky, bavit diváky a bavit sebe - to je
pro mě plážák.”
Jan KOLLER
nejlepší střelec v historii fotbalové reprezentace

ČLENSTVÍ
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Členství
Jedním z nejdůležitějších pilířů,
na kterém stojí celé fungování Fotbalové asociace České
republiky, je samotná členská
základna. Ta je proměnlivá
v závislosti na tom, kolik
nových hráčů je k fotbalu
přivedeno a kolik jich naopak
naše řady každý rok z různých
důvodů opouští.
Vždy od 1. ledna aktivujeme
členskou základnu a tak
předcházíme evidenci
pasivních členů.
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Jsme leader v evidenci členů
mezi sportovními svazy

Je naprosto nezbytné, abychom nadále kontinuálně pracovali na tom, aby si členská základna
zachovávala trvalé počty a ideálně nabrala na síle. Naším cílem je ukázat mladým, že fotbal
nekončí možností stát se fotbalovou hvězdou. Chceme fotbal nabídnout jako životní styl
a jakousi cestu, kterou se mohou naše potenciální talenty vydat.
K tomu nám poslouží ucelená a věcná komunikace, kterou zavádíme díky procesu Digitalizace
členství. Blížíme se k tomu, abychom měli veškeré e-mailové adresy členů ověřené. Kromě toho, že
s nimi můžeme tímto způsobem udržovat pravidelný kontakt, jim můžeme v rámci Fotbalové asociace
nabídnout mnohem lepší servis, a za tímto účelem budujeme také zcela nový IS 2.0.

Priority v oblasti členství:
ӏ

Spuštění nového IS 2.0.

ӏ

Mít reálné a ověřené adresy všech členů Fotbalové asociace.

ӏ

Kontinuální budování členské základny.

ӏ

Interaktivní komunikace využívající moderní prvky.

users

Informační systém 2.0

ӏ

Nejdůležitějším prvkem, který nám pomáhá Fotbalovou asociaci budovat, formovat a posouvat kupředu,
je členská základna.

ӏ

Fotbalová asociace pracuje díky speciálnímu oddělení
na Digitalizaci členství, které nám přinese další možnosti,
jak efektivně s naší základnou pracovat a komunikovat.

ӏ

Aktuálně intenzivně pracujeme na IS 2.0, který usnadní činnost administrátorům klubů. Tento informační
systém nově zpřístupníme i všem jednotlivým členům
tak, aby i oni mohli čerpat výhody,
které IS 2.0 přinese.

ӏ

V rámci Fotbalové asociace se na jejím rozvoji podílejí
přímo či nepřímo všechna oddělení ve vzájemné koordinaci.

Členská základna

Jeden z hlavních pilířů Fotbalové asociace. Pracujeme na jejím
neustálém rozšiřování a budování většího věhlasu celého fotbalu.

Speciální oddělení
pro Digitalizaci členství

Speciální oddělení pro Digitalizaci členství pracuje na tom, aby byly veškeré administrativní a technické úkony provedeny správně ze strany administrátorů i členů.

Digitalizace členství

Digitalizace členství je projekt, který vede ke snížení administrativní náročnosti
a k přímé a oficiální komunikaci Fotbalové asociace se všemi svými členy.

IS 2.0

Nový IS 2.0 umožní všem členům mnohem větší, rychlejší a přehlednější
interakci s Fotbalovou asociací.

Nové formy komunikace

Pracujeme také na tom, abychom přinesli co nejnovější technologické trendy
v rámci komunikace, kterými jsou pravidelné newslettery, soutěže, chatbot a další.
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Digitalizace členství pro přímou komunikaci
Na konci roku 2019 jsme měli neuvěřitelných 339 308 členů
a z toho 308 902 hráčů. Dle doporučení UEFA jsme zavedli plošnou
Digitalizaci členství. Digitalizace má za cíl mít u každého jednotlivého člena uvedenou pravdivou a skutečnou e-mailovou adresu,
která je rovněž ověřena, aby mohlo docházet k pravidelné a přímé
komunikaci s našimi členy.
S tím přímo souvisí získání této databáze pro účely budoucího
budování IS 2.0, který nabídne mnohem větší možnosti využití
jak samotným administrátorům, tak jednotlivým hráčům
a členům včetně napojení na novou aplikaci Můj fotbal.

Dle našich výzkumů víme, že 57 %
zástupců KFS je spokojeno se současným
IS 1.0., což nám dává velký prostor ke zlepšení.
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ČLENSTVÍ

Zavedli jsme plně funkční a samostatné oddělení, které
má za úkol odbavovat požadavky členů, zejména v souvislosti
s Digitalizací členství. Toto oddělení je k dispozici neustále
a řeší palčivé otázky administrátorů a členů.
Spustili jsme samostatnou webovou stránku, na které jsou
nejdůležitější informace ohledně projektu Digitalizace.
Jsme největší sportovní asociací v České republice. Fotbal jako
sport je v tuzemsku nejpopulárnějším sportem a tak to musí
zůstat i do budoucna. Naším cílem je budovat vztah k fotbalu jako
k životnímu stylu.

Statistiky k 31. 12. 2019
ӏ

3 408 klubů

ӏ

Celkový počet členů 339 308

ӏ

Počet členů s klubovou příslušností je 334 568

ӏ

317 165 mužů, z toho 295 186 aktivních hráčů

ӏ

17 403 žen, z toho 13 716 aktivních hráček

ӏ

4 740 členů bez klubové příslušnosti

ӏ

Počet hráčů a hráček je celkem 308 902

ӏ

Odehrálo se 145 862 utkání napříč všemi soutěžemi

ӏ

166 368 členů a hráčů do 19 let

ӏ

10 528 členů nad 60 let

Strategické cíle 2024
laptop

Zavedeme IS 2.0

ӏ

Naším cílem je být dostatečně konkurenceschopnými vůči zahraničním fotbalovým asociacím, a to jak z hlediska členů, tak
z hlediska technologického rozvoje.

ӏ

Zvýšíme celkový počet členů na 360 000. Chceme, aby stále
rostla základna Fotbalové asociace.

ӏ

Zavedeme zcela nový IS 2.0, který povede k lepší koordinaci
napříč všemi soutěžemi a transparentních informací o klubech
a soutěžích, o které budou mít členové zájem. Každý člen
bude mít možnost získávat pravidelné informace o změnách v
českém fotbale, dostane perfektní servis ohledně novinek ve
fotbalové reprezentaci a nebude chybět ani možnost zapojit
se do pravidelných soutěží o hodnotné ceny.

ӏ

Rozšíříme oddělení Členství, tak aby bylo odpovězeno na dotazy jednotlivých členů vždy v co nejkratším termínu a k jejich
naprosté spokojenosti.

ӏ

K tomu nám pomohou také zcela nové způsoby komunikace. Kromě zmíněných soutěží pracujeme také na pravidelném
zasíláním newsletterů a propojení členství s mobilní aplikací.
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ČLENSTVÍ

key

Klíčem úspěchu jsou mladí hráči

ӏ

Pracujeme na tom, aby co nejvíce mladých hráčů zůstalo aktivně ve fotbalovém prostředí. Mnozí své ambice ztrácejí poté,
co zjistí, že nemohou být druhým Pavlem Nedvědem. Proto
chceme i mezi mladými lidmi vybudovat v rámci Členství komunitu se zdravou sportovní rivalitou.

ӏ

Snažíme se, aby členové i po dosažení věku 60+ zůstali aktivně
zapojeni do celého dění a pomáhali i nadále v budování českého fotbalu.

Strategické cíle
Statistiky

users

členů

360 000

rozhodčích

6 000

členů
ve věku 60+

15 000

členek

25 000

odehraných
utkání za rok

150 000 +

“Komunita Fotbalové asociace se stále rozrůstá a je nutné na tento vývoj reagovat
používáním moderních technologií a prvků
komunikace. Věřím, že projekt digitalizace je
nejsnazší možnost, jak zůstat v přímém spojení s našimi členy. Projekt Digitalizace členství
navíc úzce souvisí s novým budováním Informačního systému 2.0. Do něj pak bude mít
přístup každý člen právě pouze pod svojí
unikátní e-mailovou adresou a bude tak mít
přehled o veškerém dění v rámci asociace,
“svém” klubu či soutěži, v níž aktivně působí.”

Jan PAULY
generální sekretář FAČR

ČLENSTVÍ
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ZÁZEMÍ
Zázemí popisuje, jakým způsobem se chceme
profilovat v očích našich partnerů, ale také
široké veřejnosti. Velkou úlohu v této části také
hraje technické zázemí a vybavení, které nám
pomůže efektivně se připravit na budoucí léta
a procesy moderního řízení.
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IT a práce
s daty
Fotbalová asociace si plně
uvědomuje, že současné
standardy v oblasti IT a práce
s daty se posunuly v posledních
letech doslova neuvěřitelným
tempem. My však v této oblasti
nehodláme zůstat pozadu.

Aktivně řešíme otázku nasazení nových technologií, které by napomohly tomu,
aby se zlepšila součinnost jednotlivých oddělení. Totéž platí i pro komunikaci
a veškerou agendu s jednotlivými kluby a členy.

Rovněž je myšleno na kvalitní technologický a informační servis pro fanoušky. Proto také budujeme
nový IS 2.0, který usnadní administrativní zátěž a umožní členům získat aktuální informace přímo
od zdroje. S tím přímo souvisí i dokončení projektu Digitalizace členství, který má za úkol ověřit veškeré
e-mailové adresy, a to do konce letošního roku.
Je nezbytné zavést kvalitní výměnu dat s FIFA a UEFA, abychom nemuseli data předávat složitým
způsobem. Nová platforma nabídne také ještě větší ochranu zabezpečení. V následujících letech je
v plánu funkční helpdesk, díky kterému bude odbavena většina požadavků od jednotlivých členů, ale
také partnerů Fotbalové asociace.

Priority v oblasti IT:
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ӏ

Vybudování nového IS 2.0

ӏ

Dokončit projekt Digitalizace členství

ӏ

Umožnění moderních datových výměn s FIFA a UEFA

ӏ

Zavedení funkčního a efektivního helpdesku

Lidé, postupy a nástroje,

které nám pomáhají inovovat IT ve Fotbalové asociaci
Momentálně probíhá projekt Digitalizace členství, který pomůže ověřit
aktivitu současné databáze členů. Toto přispěje k vybudování již zmíněného IS 2.0 a k efektivní komunikaci s našimi členy napřímo. Výborným
základem nám byl a je IS 1.0, který náš fotbal posunul do moderní doby.

Velmi nám pomáhá systém XPS, který umožňuje získat a analyzovat data
o jednotlivých hráčích, jejich výkonnosti a zdraví. Díky tomu se můžeme
každému hráči věnovat více individuálně.
V rámci IT je pro nás klíčový tým, který momentálně pracuje na vývoji IS 2.0.

Usilovně pracujeme na novém Informačním systému 2.0. Aktuálně probíhají analytické práce, které povedou k tomu, aby mohl být v následujících
měsících vyvinut a poté uveden do provozu. Systém nám zajistí ještě vyšší
servis a komfort pro naše členy, hlavně funkcionáře.

IS 2.0

Nový informační systém  2.0 umožní administrátorům klubů mnohem lepší,
rychlejší a přehlednější vzájemnou interakci s Fotbalovou asociací i členy klubů.

XPS

Profesionální software XPS slouží k řízení tréninků napříč Fotbalovou asociací.
Tento produkt řeší veškerou agendu spojenou s vedením tréninkového procesu.

Moderní datové výměny

Zajistíme, aby byly zabezpečeny a zefektivněny datové výměny mezi Fotbalovou
asociací a organizacemi FIFA a UEFA.

Speciální tým pro Digitalizaci členství

Speciální oddělení pro Digitalizaci členství pracuje na tom, aby byly veškeré administrativní a technické úkony provedeny správně ze strany administrátorů i členů.

IT A PRÁCE S DATY
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IT – technologický krok kupředu

comments

Přímá komunikace s členy

Zahájili jsme vývoj IS 2.0, který bude klíčovým milníkem v rámci
naší komunikace napříč celou organizací, neboť ucelená forma
předávání informací je jinak nemožná, protože naše databáze čítá
téměř 340 tisíc registrovaných členů.
Program XPS využívá 6 500 uživatelů napříč 900 kluby.
Přešli jsme plnohodnotně do fáze Digitalizace členství. Ta nyní
běží naplno a získáváme přímé napojení na naše registrované kluby a členy.
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Statistiky 2019/2020
V systému IS 1.0 spravujeme 53 tisíc uživatelů a denně
máme do tohoto systému více než 40 tisíc přihlášení.

První práce na modernizaci přenosové techniky.

search

57 % zástupců KFS je spokojeno s fungováním
a nastavením informačního systému FAČR.

“Těší mě, že se konečně dostáváme k realizaci
našeho velkého projektu, kterým je IS 2.0.
Do budoucna jde o naprosto nezbytný nástroj
pro celý chod naší asociace. Z minulosti víme,
že si spousta předsedů a členů stěžovala na
nedostatek informací ze strany Fotbalové
asociace. Tomu chceme rozhodně předejít
a být v tomto ohledu transparentní.“

Martin MALÍK
předseda FAČR

Strategické cíle 2024
exchange-alt

ӏ

ӏ

Přímá datová výměna

Vybudujeme nový systém IS 2.0, který bude odpovídat
aktuálním, ale také budoucím požadavkům. Díky němu budeme schopni napřímo vyřizovat dotazy a požadavky našich
členů, ale i partnerů.
Dokončujeme automatizaci veškerých procesů ve fotbale,
což se týká všech utkání, soutěží, rozhodčích, trenérů a hráčů.
Zajištěna bude také kompletní evidence. Následně budeme
schopni mít okamžitě k dispozici statistiky a reporty.

ӏ

Důležitým procesem pro nás v tomto také bude přímé propojení programu XPS a nového informačního systému 2.0.

ӏ

V rámci IT bude také zaveden projektový management, který
zajistí efektivnější řízení jednotlivých projektů a jejich pravidelný reporting.

ӏ

Pravidelný reporting nám umožní identifikovat také nové příležitosti v obchodu a marketingu.

ӏ

Spustíme zabezpečenou a hlavně přímou datovou výměnu mezi Fotbalovou asociací a organizacemi FIFA a UEFA.
Budeme tak moci efektivně využívat data mezinárodních
fotbalových federací.
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cogs

Zefektivnění interních procesů

ӏ

Pracujeme na konsolidaci hardware i software, abychom
nabídli vyšší bezpečnost a efektivnější cloudová řešení.

ӏ

Řešíme rovněž napojení aplikačního rozhraní tak, abychom
mohli nabídnout kvalitní mobilní aplikaci.

ӏ

Plánujeme přinést také novou podobu webového rozhraní
domény fotbal.cz.

ӏ

Veškeré aplikace chceme vystavět tak, abychom u nich
mohli do budoucna reagovat na změny a potřeby v rámci
PR a marketingu.

„Současný informační systém například nepodporuje plně agendu pro
trenéry. Pro ně máme samostatný oddělený systém, který by měl být nyní
určitě součástí nového systému. Chceme, aby plně pokrýval agendy všech
subjektů ve fotbale - hráčů, trenérů, rozhodčích, fyzioterapeutů atd.
Nový informační systém nebude pouze evidenční, ale bude podporovat
tok informací a znalostí směrem ke všem zmíněným subjektům.
Další klíčovou oblastí je bezpečnost.”
Jaroslav VACEK
ředitel IT oddělení

Image
a engagement
Image vyjadřuje to, co si
o Fotbalové asociaci a jejích
značkách myslí veřejnost
(zejména pak fanoušci, média,
sponzoři) a ukazuje míru
důvěry v tyto značky.
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Pozitivní image
Hlavním úkolem image je tedy vytváření pozitivních asociací celé české veřejnosti směrem k dění ve fotbale.
Proto je pro nás vytvoření konzistentní image Fotbalové asociace jedním z největších úkolů. Pozitivní image
je dlouhodobá cesta, která nikdy nekončí. Dá se jí dosáhnout systémovými změnami. Je potřeba si uvědomit,
že pozitivní image je ovlivněna každým jednotlivcem.

Budování silné a konzistentní image
má vliv na celé fotbalové hnutí v podobě:
ӏ
ӏ
ӏ

pozitivního vztahu mezi Fotbalovou asociací
a fanoušky
zvýšení důvěryhodnosti veřejnosti směrem
k českému fotbalu
více finančních zdrojů pro výkonnostní fotbal
i mládežnické reprezentace.

Prioritně chceme v rámci interní a externí
komunikace rozvíjet tyto oblasti:
ӏ

Image FAČR

ӏ

Sportovní koncepce a grassroots

ӏ

Ženský fotbal

ӏ

Členství

ӏ

IT a práce s daty
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FOTBAL:

Nejpreferovanější možnost
zábavního průmyslu
Engagement není nic jiného, než “vtáhnutí fanoušků do hry” prostřednictvím aktivit Fotbalové asociace
(a jejích značek). Mezi tyto aktivity patří různé eventy,
jako nábory mládeže, fanzony, komunikace a soutěže
na sociálních sítích nebo e-mail marketing.
V moderní digitalizované době má česká veřejnost v rámci volného
času spoustu možností, a to jak ve sportu, tak všeobecně v kultuře.
Chceme docílit toho, aby fotbal patřil k nejpreferovanějším tuzemským možnostem zábavního průmyslu. Nechceme samozřejmě, aby
se lidé bavili jen fotbalem samotným, ale i jeho různými podobami
jako esport, fanzony při zápasech reprezentace nebo soutěžemi na
sociálních sítích. Fotbalová asociace chce být lídrem i v této oblasti!
Engagement ale není jen o tom fanoušky získat, ale také je u fotbalu
a jeho forem udržet. Na základě sofistikované práce s daty chceme
fanouškům nabízet ty formy aktivit, o které budou sami jevit zájem.
Ty přitom mohou být pro různé segmenty fanoušků velmi odlišné.

Důležitým cílem je vybudovat
ve veřejnosti pozitivní asociace
spojené s fotbalem.
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Hlavní značky FAČR
ӏ

FAČR jako značka

ӏ

#ceskarepre

ӏ

KFS a OFS

ӏ

Regionální fotbalové akademie

ӏ

MOL cup

ӏ

Můj první gól

ӏ

Můj fotbal

ӏ

#holkytaky

ӏ

Grassroots projekty a projekty
sociální odpovědnosti

ӏ

SpSM a SCM

ӏ

eSport (eREPRE, MOL eCup)

“Komunikace je buď dobrá nebo špatná, ať už jde o komunikaci krizovou,
interní či jakoukoliv jinou. Věřím, že ta dobrá je založena na transparentnosti, empatii, ale i odvaze říkat a vysvětlovat trpělivě věci, které nejsou
tak populární, nebo je nechce nikdo na první dobrou slyšet. Fotbalová asociace udělala v tomto směru velký posun kupředu. Věřím, že vnímání
její image je v budoucnu prioritně otázkou právě pravidelné komunikace
s fotbalovou komunitou. Samozřejmě té výše popsané dobré komunikace.“
Michal JURMAN
ředitel Oddělení komunikace FAČR

Lidé, postupy a nástroje,

které nám pomáhají budovat image a zvyšovat engagement

Pro účely tvorby silných značek slouží podpůrné nástroje,
které se velmi často mezi sebou prolínají. Naší prioritou je tyto
nástroje propojit a pracovat s nimi v jednoznačné symbióze
za účelem dosažení strategických cílů. Vysoké nároky v této oblasti
na Fotbalovou asociaci klade i UEFA.
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Na budování image Fotbalové asociace a jejích dalších značek
se podílí několik pracovníků z marketingových a PR oddělení.
Zefektivnili jsme strategické řízení a marketingovou správu všech
značek asociace mimo reprezentaci.

Komunikace a PR

Strategický komunikační proces, prostřednictvím kterého
Fotbalová asociace buduje pozitivní vztahy s veřejností skrze média.

Digital

Web fotbal.cz a další webové stránky
subbrandů jako Můj první gól,
holkytaky.cz, reprefanklub atd.

ӏ

Komunikace na sociálních sítích

ӏ

Personalizovaný e-mail marketing

ӏ

Soutěže, hry, kvízy

ӏ

Online reklama

ӏ

Mobilní aplikace

Engagement

Aktivní zapojení fanoušků a veřejnosti do aktivit zejména
České fotbalové reprezentace a Grassroots projektů.

Eventy

Fotbalová asociace pořádá několik stovek akcí ročně - počínaje zápasy reprezentace,
až po mládežnické turnaje. Chceme, aby se návštěvníci těchto akcí bavili a pravidelně
se vraceli. Zároveň sem patří galavečery a další slavnostní události.

eSports

Partnerské aktivace

Nejmladší z rodiny marketingových nástrojů je eSport - nový trend a fenomén
v oblasti sportovní marketingové komunikace. Fotbalová asociace reagovala
na doporučení UEFA a zavedla tak týmy ve hrách FIFA a PES.

Fotbal je globálně propojen se silnými značkami a stejně tomu je i v případě Fotbalové
asociace. Dávno ale pominula doba, kdy sponzorům stačil pouze banner na hřišti.
Hledáme aktivity, ze kterých mohou čerpat výhody jak partneři, tak fotbalová
veřejnost a fanoušci reprezentace.
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Tvoříme silné brandy
v rámci online i offline aktivit

#CESKAREPRE
Založili jsme oficiální fanklub, který má za cíl sdružovat fanoušky
všech fotbalových reprezentačních týmů České republiky a vytvářet pro ně podmínky, které jim umožní podporovat svůj národní
tým kdekoliv po světě.
V Česku se po 63 letech ukázala Brazílie a v Praze jsme přivítali i
semifinalisty Mistrovství světa 2018 v Anglii. Oba zápasy představovaly jedny z největších sportovních eventů na našem území v  
roce 2019, odpovídaly tomu i doprovodné akce - oficiální fanzóny
navštívilo několik tisíc fanoušků.
Vznikla česká eRepre - tento eSportový projekt nabízí všem příznivcům fotbalových her FIFA a PES jedinečnou možnost reprezentovat svou rodnou zemi.

9 500

registrovaných
členů Fanklubu
od jeho obnovení.
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Určujeme trend v digital marketingu: desetitisícům nadšených
fanoušků nabízíme možnost pravidelných znalostních a tipovacích
soutěží v podobě interaktivní FRM (Fans Relationship Management)
aplikace na Facebooku, která je propojena s personalizovaným e-mail
marketingem. To znamená, že fanoušci obdrží jen ta sdělení, o která
mají opravdu zájem. Databáze dobrovolně přihlášených fanoušků činí
více než 100 000 kontaktů, kteří navíc mají možnost pravidelně hrát
o skvělé ceny.

Můj první gól – mládežnické projekty
Jsme pyšní na rozvoj projektu Můj první gól - projekt zaměřený
na začínající mladé fotbalisty a fotbalistky, zejména pak na kontinuální podporu náborové činnosti fotbalových klubů a fotbalové
mládeže v České republice. Primárním cílem projektu je rozšíření
členské základny Fotbalové asociace České republiky a sekundárně pak budování pozitivní image fotbalu v České republice za pomoci příběhů slavných fotbalistů či osobností s fotbalem spjatých,
kdy spojujícím prvkem jsou právě první góly.

V rámci projektu Můj první gól jsme
nové členy obdarovali celkem
5 100 kusy fotbalových balíčků.
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#holkytaky – ženský fotbal
Vytvořili jsme novou značku #holkytaky, která se pro UEFA stala
vlajkovou lodí pro regiony střední a východní Evropy. První den
spuštění kampaně zhlédlo video a nově vytvořené webové stránky přes 150 000 fanoušků. Kampaň #holkytaky je ukázkou toho, že
veřejností opomíjené téma může díky dobré marketingové práci získat na velké popularitě.
ӏ

Zaznamenali jsme 2500 webových návštěv,

ӏ

8553 reakcí na sociálních sítích,

ӏ

110 555 zhlédnutí úvodního videa za první den.

Můj fotbal živě – výkonnostní fotbal
Pokračujeme v projektu Můj fotbal živě: Každý rok zorganizujeme
minimálně sedm utkání, která se většinou odehrají na vesnici či
v menším městě, kde místní obyvatelé a zejména hráči zažijí fantastickou atmosféru a odnesou si nezapomenutelný zážitek v podobě
utkání, které splňuje parametry profesionálního fotbalu.
Od roku 2017 podporujeme projekt Gól snů -  pořad o nejkrásnějších
momentech výkonnostního fotbalu.
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MOL Cup – domácí pohár
Národní pohár Fotbalové asociace se dříve potýkal s poklesem sledovanosti a zájmu fotbalové veřejnosti. Tento negativní
trend jsme dokázali zastavit a zájem o MOL Cup i díky sportovní
atraktivitě soutěže a marketingovým aktivitám se opět zvedá.

Dle výzkumů mezi fotbalovými
fanoušky jsme zvýšili popularitu MOL Cupu
o 13 % v porovnání s rokem 2015.
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Statistiky 2019
child

Téměř 25 % dětí hraje aktivně fotbal - to dělá z fotbalu nejpopulárnější sport  ve věkové kategorii 6 – 17 let. Každý druhý v České republice
hrál v nějaké fázi svého života fotbal.

search-plus

Od roku 2015 se zvedla o 10 % pozitivní image Fotbalové asociace.

user-friends

Zvedli jsme online engagement fanoušků do fotbalového dění
o 9 % oproti roku 2015.

gamepad

Podařilo se úspěšně uspořádat vůbec první MOL eCup, kterého se
zúčastnili hráči z celé České republiky.

address-book

Disponujeme databází s téměř 100 000 kontakty pro cílenou
marketingovou komunikaci prostřednictvím newsletterů.
Průměrný open rate se nachází mezi 25 a 30 %.

play

Ve spolupráci s hvězdami českého fotbalu (Antonín Panenka,
Karel Poborský a Bořek Dočkal) vzniklo propagační video
na podporu projektu Měsíc náborů. Celkem 350 000 zhlédnutí.
Návštěvnost fotbal.cz v kalendářním roce 2019:
ӏ

11,8 milionu návštěv

ӏ

1,9 milionu pravidelně vracejících se uživatelů

ӏ

79,3 milionu zobrazení jednotlivých stránek
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Strategické cíle 2024
ӏ PR a marketing:

ӏ Digitální marketing a eSports

Chceme pokračovat v budování pozitivního PR a nadále zlepšovat
vnímání Fotbalové asociace. Našim cílem je, aby oddělení komunikace pracovalo strategicky a systémově zlepšilo obraz českého
fotbalu. Po vzoru dalších států západní Evropy docílíme toho, aby
na marketingových pozicích pracovali ti nejvzdělanější lidé z oboru.
Chceme navýšit stavy v celém marketingovém a PR úseku FAČR
Group - od toho si také slibujeme generování vyšších příjmů do
českého fotbalu.

Vytvořili jsme silný produkt v podobě aplikace Můj fotbal, která
nabízí aktuální výsledky všech soutěží, které se hrají v České republice. Chceme jít ale ještě dál a při zachování stávajících funkcí
vytvořit novou moderní aplikaci využívající prvky augmentované
i virtuální reality takovým způsobem, aby zaujala mladou generaci a udržela ji u fotbalu.

ӏ House of Brands
Pracujeme na harmonizaci všech značek pod hlavičkou Fotbalové
asociace - chceme sjednotit jak vizuální identitu, tak vypracovat
strategické marketingové cíle jednotlivých značek. To vše z důvodu,
abychom maximálně efektivně využili současné i budoucí
finanční zdroje.

ӏ Vlastní TV
Fotbalová asociace prostřednictvím soutěží, které organizuje,
disponuje obrovským množstvím audiovizuálních záznamů,
jako jsou živé přenosy zápasů nebo jejich sestřihy, rozhovory či
zajímavé situace jednotlivých utkání. Tyto materiály si chceme
zpracovávat sami a zdarma nabízet české fotbalové veřejnosti.
Do roku 2024 vybudujeme vlastní televizní kanál, který bude
sloužit zdarma fotbalové veřejnosti.

ӏ MOL cup
Od roku 2015 jsme zlepšili vnímání MOL Cupu, a v tom chceme i nadále pokračovat. Chceme, aby byl do roku 2024 MOL Cup na stejné
úrovni, jako jsou zápasy reprezentace nebo 1. fotbalové ligy. Pomocí
online i offline nástrojů chceme vybudovat silný brand bez závislosti
na tom, jaké aktuální kolo se zrovna hraje.
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Strategické cíle 2024
ӏ Fans engagement
online: Nadále budeme pokračovat ve Facebook interaktivních
soutěžích, vytvoříme AR aplikaci a chatbota s umělou inteligencí
pro účely automatizované komunikace na kanálech Fotbalové
asociace i jejich dalších značek.
offline: Fanouškům chceme přinášet co nejintenzivnější zážitky
zejména ve spojení s reprezentací a zápasy MOL Cupu. Chceme,
aby offline i online aktivity pracovaly v jednoznačné symbióze.

bullhorn
ӏ

Zvýšit o 5 % počet lidí, kteří vidí Fotbalovou asociaci
jako moderní, dynamickou a progresivní organizaci.

ӏ

Zvýšit o 10 % počet lidí, kteří věří, že Fotbalová asociace
je organizace s vysokou mírou sociální odpovědnosti.

FAČR
ӏ

Jedna zastřešující databáze a CRM systém.

ӏ

2019 - 100 tisíc stažení mobilní aplikace Můj fotbal.
Target 2024 celkem 120 000 stažení.

ӏ

2019 není síť influencerů, cílem pro rok 2024 je minimálně
5 silných influencerů, jako nástroj pro komunikaci.

ӏ Influencer marketing
Fotbalová asociace a všeobecně fotbal má velký prostor v tradičních médiích. Chceme jít ale ještě dál - do roku 2024 budeme disponovat silnou sítí influencerů, kteří nám pomohou komunikovat
pozitivní témata zejména směrem k mladé generaci
ve věku 13 –18 let.

CESKAREPRE
ӏ

2019 má Fanklub 9 500 členů.
V roce 2024 je cíl 30 000 členů Fanklubu.

ӏ

2019 má Instagram 92 tisíc followerů,
cílem je mít v roce 2024 130 000 followerů.

ӏ Sjednocení databází
Fotbalová asociace má potenciál disponovat stovkami tisíc dobrovolně poskytnutých kontaktů. Chceme, aby tyto kontakty byly
do roku 2024 v jedné silné databázi (samozřejmě za splnění přísných podmínek GDPR) a k jednotlivým kontaktům se vždy dostaly
jen ty informace, o které mají zájem.

trophy
ӏ

ӏ

MOL Cup

Aktuálně za sezónu 7 utkání z MOL Cup v TV,
cílem pro 2024 je 12 přenosů utkání v TV za sezónu.

gamepad
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PR a komunikace

MOL eCup

Navázat na úspěšný první ročník pravidelnou soutěží.

Cíle pro rok 2024
vycházející z marketingových výzkumů:

20 %

dospělé populace se zájmem
o ženskou fotbalovou ligu.

30 %

dospělé populace se zájmem
o MOL Cup.

50 %

dospělé populace s aktivním
zájmem o fotbalovou reprezentaci.

“Jsem velice ráda, že jsme vyslyšeli volání veřejnosti a mohl vzniknout
oficiální fotbalový fanklub reprezentace, který dokázal neutuchající
zájem fanoušků o český fotbal a zároveň je oporou pro hráče při všech
zápasech. Fanklub je dalším prostředkem, jak komunikovat a získávat
zpětnou vazbu na naši práci. Naším cílem je fanklub nadále rozvíjet tak,
aby počet rostl a reprezentace tak dělala i nadále fanouškům radost.”
Iveta VONDROVÁ
ředitelka Oddělení reprezentace ve společnosti STES
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OSLAVA
Závěr tohoto dokumentu je věnován oslavě
120 let Fotbalové asociace. Děkujeme, že jste
u toho s námi!
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120 LET!
Existujeme téměř 120 let! Oslavy tohoto významného jubilea
se budou prolínat celým rokem 2021.
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