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1. Úvod 

V dnešní době, která je plná spěchu a stresových situací, potřebuje člověk 

nějakým způsobem zvolnit a zklidnit jinak tak uspěchané tempo životního stylu. 

V posledních letech stále častěji hledáme relax a uvolnění ve sportu. Sport dokáže 

nejen krásně pročistit mysl, ale umí i podpořit ducha. Sport patří ke zdravému 

životnímu stylu, který je nám velmi sympatický.  

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala komparaci marketingové 

strategie dvou fotbalových klubů, protože fotbal považuji za úžasný sport, který není 

jen o výsledcích, ale i o vzájemné spolupráci mezi hráči. Jelikož pocházím z vesnice 

nedaleko Uherského Hradiště, bylo pro mě naprosto přirozené zvolit si jako první 

analyzovaný klub, Fotbalový klub 1. FC Slovácko, jehož jsem již několik let věrnou 

fanynkou. Jako druhý fotbalový klub jsem si zvolila klub FC Baník Ostrava, který působí 

ve městě, ve kterém studuji a vždy jsem obdivovala sílu jejich fanoušků na stadionu. 

 Ve fotbalovém klubu 1. FC Slovácko jsem plnila i svou odbornou praxi a vnitřní 

chod klubu mě nadchl natolik, že jsem se rozhodla vnitřní chod dále poznávat a 

zkoumat prostřednictvím své bakalářské práce.  

V teoretické část se budu snažit vysvětlit termíny, které budu dále používat 

v praktické části. V praktické části představím oba fotbalové celky z hlediska 

historického a současného. Budu se snažit o analýzu marketingového prostředí. 

Pomocí marketingového mixu bych chtěla přiblížit chod a strategie obou organizací.  

SWOT analýza, kterou bude práce obsahovat, odkryje silné a slabé stránky 

vybraných organizací, upozorní na možné příležitosti a hrozby.  

Cílem práce je analýza a porovnání zkoumaných klubů z marketingového 

hlediska.  
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2. Teoretické vymezení klíčových pojmů 

2.1 Management 

Pro vysvětlení pojmu management existuje nespočet definic a slovních spojení. 

Management je soubor činností, které jsou potřebné pro dosažení a zabezpečení 

funkcí a cílů organizace. Podle docentky Evy Čáslavové lze management rozděli t 

zhruba do tří skupin: 

Vedení lidí (manažeři se snaží o dosažení zvolených cílů prostřednictvím práce 

jiných. Management je proces, kde pro co nejefektivnější dosažení cílů pracují 

jednotlivci ve skupinách) [7] 

Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky (jde o práci manažerů, 

kam řadíme plánování, organizování, vedení a motivování lidí, koordinace, kontrola 

vykonané práce atd.) 

Předmět studia a jeho účel (soubor přístupů, metod, doporučení a zkušeností, 

které manažeři využívají ke zvládnutí specifických činností, které směřují k co 

nejlepšímu dosažení výsledků) [1] 

2.1.1 Manažer 

Manažer je jako vedoucí pracovník zodpovědný za dosažené výsledky a cíle 

organizace jemu svěřené. K dosahování výsledků mu pomáhají další organizační 

úseky, které má ve své kompetenci. Jak jsem již dříve zmínila, práce manažera 

spočívá především v organizování, plánování a rozhodování. [10] 

2.1.2 Manažerské funkce 

Vedoucí pracovníci neboli manažeři realizují cíle a úkoly managementu. V  rámci 

efektivního fungování je na ně kladen velký důraz. Manažer ve své práci musí 

s přehledem zvládat pár základních manažerských funkcí jako plánování, 

organizování, výběr a rozmístění spolupracovníků, vedení lidí a kontrolu. 

Plánování 

Označujeme jako informační proces, kdy vytvářejí manažeři optimální scénáře 

k dosažení svých cílů. K tomu využívají informací získaných ohledně plánovaného 

rozvoje z hlediska času a prostoru.  
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Organizování 

Manažeři mají k dispozici skupinu lidí, kteří jsou sdruženi do pracovních 

kolektivů na základě daného úkolu. Každý z těchto pracovníků má dopředu stanovený 

druh úkolu. Manažer realizuje cíle společnosti, za které je zodpovědný prostřednictvím 

právě zmíněných kolektivů. 

Výběr a rozmístění spolupracovníků 

Do svých pracovních skupin si manažer vybírá vhodné spolupracovníky podle 

druhu práce či oblasti, kterou řídí. Jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru jsou jejich 

profesní a kvalifikační předpoklady, schopnosti a dovednosti, podle kterých pak 

dochází k rozdělování do daných kolektivů. 

Vedení lidí 

Je to komunikační činnost, pomocí které manažer řídí, motivuje a stimuluje své 

spolupracovníky ať už jako kolektiv nebo jedince za účelem zajištění co 

nejefektivnějšího splnění stanoveného úkolu. 

Kontrolování 

Kontrolování je činnost, která má informační charakter a pomocí této činnosti  

dochází ke zhodnocování kvantity a kvality dosažených výsledků manažerských 

činností. [3] 

2.2 Sport 

Sport je jedna ze složek tělesné kultury ovlivňující nejen tělesný, ale i psychický 

a sociální rozvoj jedince. Slovo sport vzniklo z latinského názvu DISPORTABLE neboli  

bavit se a příjemně trávit volný čas. Sport je zaměřený na dosažení co nejvyšší 

výkonnosti v daném sportovním odvětví a sportovní kategorii. Sport je součástí 

zdravého životního stylu. Je vědecky dokázáno, že vhodné sportovní aktivity, 

vykonávané v přiměřené míře k věku, době a prostředí přispívají k celkově lepšímu 

zdraví, tělesné a duševní kondici [5]. 

V současné době je sport společenským fenoménem. Dotýká se velké skupiny 

lidí. Kromě aktivních a rekreačních sportovců nesmíme opomenout zahrnout i tzv. 

pasivní sportovce. V České republice se sport dotýká až 70% obyvatelstva. Jsme o 
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krok napřed s porovnáním ve světě, kde sport oslovuje okolo 50% populace. Sport je 

společenský jev, který se odráží ve vývoji v oblasti vzdělávání, umění, vědních oborů, 

ale také v oblastech ekonomických a politických. Sport se podílí samozřejmě na 

vytváření HDP. Nový sport sebou přináší potřebu nových sportovních zařízení, 

pomůcek a náčiní. Tímto se sport promítá v oblasti podnikání. Vznikají specializované 

prodejny s výzbrojí a výstrojí potřebnou k provozování sportu. Výstroj, výzbroj a 

pomůcky se musí někdo vyrobit a proto se sport dostává i do oblasti výroby. 

Nekončíme jen u výroby, s novým sportem vznikají taky organizované kurzy, jelikož je 

potřeba nový sport lidi naučit a dále šířit. [3] 

2.2.1 Prostředí ve sportovním managementu 

Prostředí ve sportovním managementu můžeme považovat za velmi 

mnohotvárné. V rámci ČR můžeme působnost sportovních organizací rozdělit na: 

Neziskové organizace 

Tato skupina obsahuje většinu sportovních organizací v ČR a vyskytuje se 

většinou v rámci nižších neprofesionálních soutěží. Tato organizace je založena za 

určitým účelem a má uspokojovat potřeby jejich členů. Neziskové organizace produkují 

kolektivní statky. Mohou je využívat jak skupiny, tak jednotlivci zcela bezplatně. Jedná 

se tedy o veřejné statky. 

Ziskové organizace 

Organizace je zaměřena na produkci individuálních tržních statků, které ve 

většině případů využívá jednotlivý spotřebitel.  

U dvou typů organizace se setkáváme s podobnými typy úkolů, které 

organizace musí vyřešit. Teorie ziskových organizací nám poskytuje poznatky důležité 

pro řízení neziskových organizací. Hlavním rozdílem mezi ziskovou a neziskovou 

organizací je, že u ziskové organizace je pokrytí potřeb zákazníka určeno trhem, 

kdežto u neziskových se pokrytí zaměřuje na členy[1] 

V České republice je možné prostředí dělit na tři sektory: 
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Spolkový sektor tělesné výchovy a sportu 

Do tohoto sektoru můžeme zařadit tělovýchovné jednoty a kluby, vystupujíc í 

jako obchodní společnosti, či občanská sdružení. Zastupují sportovní organizace na 

bázi veřejně prospěšných společností. 

Komunální sektor 

Do komunálního sektoru spadají školní sportovní tělovýchovné kluby, řízení 

tělovýchovných zařízení v komunální správě, zajištění komunální péče o tělovýchovné 

a sportovní aktivity zdravotně postižených a seniorů. 

Podnikatelský sektor 

organizace, které poskytuje placené tělovýchovné a sportovní služby. Tyto 

organizace jsou provozovány jako obchodní společnosti nebo podnikání fyzickou 

osobou. V širším kontextu nabídky služeb jde o zařízení provozující reklamní a 

marketingové služby, podniky zaměřené na výrobu sportovního náčiní a nářadí, 

cestovní kanceláře a rekreační komplexy [9] 

2.2.2 Sportovní manažer 

Obsah činností sportovního manažera jsou činnosti manažera obecně, které 

jsou příkladem pro aplikaci zaměření práce sportovního manažera včetně specifických 

funkcí. Tyto specifikace určují tři základní složky: 

Prostředí 

Specializace 

Kvalifikace 

Podle organizace rozlišujeme manažery: 

Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti 

Mohou to být vedoucí jednotlivců, ale i sportovních klubů na vyšší úrovni. Patří 

sem specialisté proškolení pro pořádání sportovních akcí (MS, OH, apod.). Dále také 

specialisté školení pro individuální potřeby obyvatelstva. (Handicapovaní, volnočasové 

aktivity pracujících apod.) 

  



11 
 

Manažer na úrovni řízení určité sportovní organizace 

Řadíme sem členy výkonného výboru sportovních a tělovýchovných svazů, 

sekretáři svazů, vedoucí sportovních středisek řízených státní institucí apod. 

Manažeři v podnikatelském sektoru 

Starají se o výrobu sportovního zboží, výroby sportovního náčiní a nářadí, 

pracovníci reklamních agentur, cvičitelé ve fitness a dalších sportovních potřeb [6] 

Úspěch organizací závisí především na schopnosti manažerů vnímat vnitřní 

faktory (dovednosti a zdatnosti zaměstnanců, motivace k dosažení cílů) a zároveň 

vnímat i vnější faktory (globální a lokální ekonomika, technologie, pronikání 

konkurence na trh atd.). V neustále se měnícím prostředí managementu může každý 

faktor zásadně ovlivnit činnost organizace [7] 

2.2.3 Management ve fotbalovém prostředí 

Úkoly manažera v prostředí fotbalového managementu jsou rozdílné než úkoly 

manažera v běžném podniku. Aby mohl naplnit očekávané vize klubu, musí plnit velmi 

rychle každodenní povinnosti během sezóny. Manažerské prostředí se liší v každé 

zemi, ale základní povinnosti každého manažera jsou stejné. Za základní cíl se 

považuje dovedení týmu k úspěchu, který byl v předsezónním očekávání zadán 

představenstvem klubu. Vrcholové kluby po každém zápase svolávají tiskovou 

konferenci, které se sportovní manažer nemusí přímo zúčastnit, ale je povinen vyslat 

svého zástupce. Konference většinou probíhá pro místní mediální zdroje, může být 

také pro celostátní, popřípadě celosvětové média. Obecně platí, že fotbalové prostředí 

vystavuje manažery klubů neustálému tlaku a špatný výsledek se může odrazit na jeho 

dalším fungování [11] 

Pro úspěšné fungování klubu je potřeba získat dostatek finančních prostředků, 

podstatná část finančních prostředků fotbalových klubů je tvořena z reklam. 

V evropském marketingovém měřítku je fotbal nejúspěšnějším sportem a proto i příjmy 

z reklam dosahují v mnoha zemích astronomických sum [2]  

Fotbalové kluby se dostávají především pod tlak, který představují emoce ze 

strany fanoušků. Nátlak je zaměřen hlavně na úspěch. Hlavní roli na posouzení 

úspěchu hrají výsledky a konečné umístění klubu. Mezi další faktory úspěchu řadíme 

schopnost manažera získat lepší hráče či trenéry. Jistým specifikem ve fotbalu taky 
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vidím ve vztahu mezi zaměstnanci klubu a veřejností. Dovoluju si tedy tvrdit, že 

fotbalové prostředí management je jedno z nejvíce proměnlivých prostředí pro výkon 

pracujících osob[12] 

2.3 Organizační struktury sportovních klubů v ČR 

Organizační struktura ve sportovním klubu vy měla vytvářet takové prostředí, 

které by bylo vhodné pro dosažení cílů. Sportovní klub se snaží dosahovat co nejlépe 

cílů, které si vytyčil ve sportu, v ekonomickém odvětví a v častém případě i v sociálním 

směru. Kluby přitom vycházejí ze svých disponibilních finančních prostředků.  

Kluby, které disponují větším a stabilnějším finančním zabezpečením, mají 

vyšší a prestižnější cíle, než kluby finančně slabší. Sportovní kluby v ČR vznikají jako 

občanské sdružení nebo obchodní společnosti. Ve většině případů u nás vznikají 

především jako akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným [5]. 

2.3.1 Akciová společnost (a.s.) 

 

Strukturu akciové společnosti můžeme jednoduše znázornit následujícím 

způsobem (obr. 2.1).  

Obr. 2.1 Obecné schéma akciové společnosti, zdroj: Durdová (2002, str. 92). 

 

Valná hromada a. s. projednává např.: 

- Změnu stanov 

- Rozhodování o změně základního kapitálu 

- Volbu a odvolávání členů představenstva 

- Volbu a odvolání dozorčí rady a jiných orgánů 

- Schvaluje roční účetní uzávěrky, rozděluje zisky a tantiémy 

- Rozhoduje o zrušení společnosti 
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- Rozhodování, které se vztahují do působnosti valné hromady 

Dozorčí rada má za úkol: 

- Prosazovat záměry akcionářů 

- Dohlížet na výkon a působnosti představenstva 

- Je chápána jako kontrolní orgán 

Představenstvo: 

- Statutární orgán a.s., který řídí a jedná jejím jménem 

Vrcholový management: 

- Představuje profesionální řízení společnosti, jeho činnost je formulována ke konkrétní 

povaze činnosti společnosti. 

- U sportovních klubů začíná diferenciace organizačních struktur právě při organizování 

jeho profesionálního managementu [9]. 

 

2.3.2 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

 

Strukturu společnosti s ručením omezeným můžeme jednoduše znázornit 

následujícím způsobem (obr. 2.2). 

Obr. 2.2 Obecné schéma společnosti s ručením omezeným, zdroj Durdová (2002, str. 

95). 
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Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady 

je stanovena zákonem. Oprávnění valné hromady nesmí být přeneseno na jiný orgán. 

Její působnost však mohou o daná oprávnění rozšířit. Pokud společenská smlouva 

neurčí jinak, jednatelé svolávají valnou hromadu nejméně jednou za rok. Do její 

kompetence patří: 

- Schvalování stanov a jejich změn 

- Schvalování roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát 

- Vyloučení společníka 

- Rozhodování o změně společenské smlouvy 

- Jmenování a odvolání členů dozorčí rady a jednatelů 

Jednatelé 

Jeden nebo více jednatelů představují statutární orgán společnosti. Jednatelem 

se může stát některý ze společníků nebo jiná fyzická osoba a jsou jmenováni valnou 

hromadou. Mají oprávnění jednat jménem společnosti. Jednatelé jsou povinni zajistit 

řádné vedení přepsané evidence a účetnictví, vedou seznam společníků a informují je 

o záležitostech společnosti. 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů. Kontroluje údaje v účetních knihách 

a jiných dokladech. Přezkoumává roční účetní uzávěrku a podává zprávy valné 

hromadě. 

Orgány prof. Managementu jsou u každého sportovního klubu s.r.o. rozdílná [9]. 

2.3.3 Občanské sdružení 

Mezi hlavní orgány občanského sdružení se považuje valná hromada 

(konference), prezident klubu, dozorčí rada. Tuto strukturu znázorňuje obr. 2.3. 
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Obr. 2.3 Obecné schéma občanského sdružení, zdroj: Durdová (2002, str.97). 

 

 

Valná hromada 

Valná hromada má za úkol projednávat zprávu o činnosti a hospodaření klubu. 

Projednává zprávu dozorčí rady, rozpočet klubu pro následující období, stanovuje výši 

příspěvku pro zájemce o členství a výši ročních příjemců již stávajících členů. Volí 

členy výboru klubu atd. 

Prezident klubu 

Prezident klubu je oprávněn svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu, 

řídí se zasedáním klubu, uzavírá pracovně právní smlouvy a uzavírá písemně právní 

úkony jménem klubu.  

Dozorčí rada 

 Dozorčí rada se stará o všechny finanční a účetní operace klubu a podávají 

zprávy výboru klubu a valné hromadě, navrhují nápravná opatření. 

Výbor klubu 

Přijímá rozhodnutí, které nejsou svěřeny valné hromadě, nebo projednává věci 

svěřené valnou hromadou výboru. [9] 

2.4 Možnosti financování sportovních klubů a organizací 

V České republice se velmi často využívají pro financování tělovýchovných a 

tělocvičných jednot tyto zdroje financování: 

Členské příspěvky 

Členské příspěvky patří asi k nejvyužívanějším finančním prostředkem pro 

fungování organizace. Příspěvky můžeme rozdělit na tři základní skupiny: 

- Zápisné 

- Členské příspěvky 
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- Oddílové příspěvky 

Každá organizace má členské příspěvky nastaveny v jiné výši, děje se tak 

z jednoho důvodu a to že, výši členského příspěvku určuje valná hromada. Nejvyšší 

členské příspěvky můžeme najít tradičně v pražských sportovních oddílech a dalších 

větších městech. Členské příspěvky na vesnicích jsou naopak nejnižší.  

Dary 

Dary mohou mít dvě formy a to formu peněžní i nepeněžní. Ve většině případů 

jsou dárci dlouholetí členové klubu. 

Patronáty 

Jedná se o velkou sumu peněz, kterou poskytne velká firma na podporu 

sportovního klubu. 

Příspěvky municipalit 

Jsou to příspěvky od měst a obcí, které se snaží pomáhat sportovním klubům. 

Nejčastěji se jedná o příspěvky z rozpočtu měst a obcí, klub ale může využívat 

nepeněžní formu příspěvku jako je například poskytnutí prostorů, nebo náčiní 

potřebného pro činnost klubu.  

Dotace od státu 

Musí se jednat o účelovou dotaci. Sportovní klub musí předem doložit, na co 

bude dotace využita.  

Vstupné na sportovní akce 

Výše vstupného se odvíjí od úrovně soutěže, kterou sportovní klub hraje a taky 

na atraktivnosti zápasu, nemůžeme proto srovnávat vstupné na vesnický fotbal a 1. 

ligu. Navíc se u vesnických a malých sportovních klubů využívá vstupné dobrovolné, 

neboť zde existuje možnost daňového osvobození.  

Zdroje financování z doplňkových činností 

- Příspěvky od sponzorů 

- Prodej klubových předmětů a suvenýrů 

- Nájem ze sportovních zařízení 

- Restaurace a ubytovací zařízení patřící klubu 
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- Bankovní a nebankovní půjčky. [11] 

2.5 Marketing 

Ve volném překladu marketing znamená „práci s trhem, činnosti na trhu“. Pojem 

marketing je v dnešní době velmi oblíbeným a užívaným termínem, avšak neexistuje 

jednotná definice tohoto pojmu. Setkáváme se s mnoha odbornými publikacemi, které 

se marketingem zabývají, ale každá z publikací pojem definuje rozdílně. Například 

Philip Kotler (2004) definoval tento ekonomický proces. „Marketing je uspokojení 

potřeb zákazníka na jedné straně, a tvorba zisku na straně druhé. Cílem marketingu 

je vyhledávat nové zákazníky s příslibem získání výjimečné hodnoty a udržet si 

stávající zákazníky uspokojením jejich potřeb, a současně vytvářet zisk.“. 

2.5.1 Sportovní marketing 

Toto slovní spojení nám dává dohromady dvě odvětví marketing a sport. 

Pojmem sportovní marketing se velmi často rozumí jen sportovní reklama a sponzoring 

sportu. Termín sportovní reklama je relativně nepřesný, neboť si pod tímto pojmem lze 

představit i upoutávku na sport. Sportovní marketing zahrnuje však i další oblasti jako 

jsou licence a merchandising. [21] 

B. G. Pitts a D. K. Stolar definovali sportovní marketing následovně: „Sportovní 

marketing je proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, 

propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání 

zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ [4] 

 Podle paní docentky Ireny Durdové (2005) sportovní marketing umožňuje 

sportovním organizacím upravit nabídku sportovního produktu do určité podoby a řídit 

ji v souladu s požadavky trhu. K tomuto účelu je však potřeba zvolit optimální systém 

nástrojů, pomocí kterých stanovených cílů dosáhneme. [4] 

2.6 Marketingový výzkum 

Nejdůležitějším úkolem marketingového výzkumu je pomocí managementu 

firmy, je předpovídat chování a jednání zákazníků a tím snižovat podnikatelské riziko. 

Firmy potřebují, aby marketingoví pracovníci zjišťovali, jak bude produkt žádaný u 

zákazníků a jak je schopen se prosadit mezi konkurencí. Pokud firmy své 

marketingové pracovníky nemají, mohou si najmout externí pracovníky, nebo si data 

koupit od firem, které se výzkumem zabývají.  
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Marketingový výzkum je často zaměňován s pojmem průzkum trhu, to ale 

ovšem není pravda, protože průzkum trhu je jen jednou z částí marketingového 

výzkumu.  Marketingový výzkum je souhrn všech aktivit, které zkoumají všechny části 

marketingové praxe včetně trhů, cen, výrobků, distribučních cest a chování zákazníka. 

[13] 

 Podle Philipa Kotlera je cílem marketingového výzkumu systematické 

plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování informací, potřebných pro 

účinné řešení konkrétních marketingových problémů.  

Marketingový výzkum probíhá ve čtyřech částích: 

- Definování problémů a cílů výzkumu 

- Příprava plánu výzkumu a návrh metodiky  

- Realizace výzkumu – shromažďování a analýza dat 

- Vypracování zprávy a prezentace výsledků[8] 

2.7 Marketingový mix 

Marketingový mix byl definován a pojmenován v roce 1948 N. H. Bordnem. Je 

to systém nástrojů, které vycházejí z prodejní politiky. Mohou se navzájem ovlivňovat 

a doplňovat. Nejznámějším členěním marketingového mixu v současnosti je členění 

podle E. J. McCartyho, který marketingové nástroje uspořádal do čtyř základních 

skupin, které nazýváme čtyři „P“. 

- Produkt (product) 

- Cena (price) – cena v marketingu 

- Místo (place) – distribuce, prodej 

- Marketingová komunikace (promotion) – propagace [4]  

2.7.1 Produkt 

Produkt je první část marketingového mixu, kterou se bude firma zabývat. Za 

produkt považujeme vše, co se dá koupit nebo prodat. Je to nejdůležitější složka 

marketingového mixu.  

„V marketingu se produkt chápe jako cokoli, co slouží k uspokojení určité lidské 

potřeby, ke splnění přání a co lze nabízet ke směně.“. 

Produkt dělíme na tři úrovně: jádro produktu, reálný produkt a rozšířený produkt.  



19 
 

Jádro produktu chápeme jako hlavní hodnotu a užitek, proč jsme si zrovna tento 

produkt koupili.  

Reálný produkt souvisí s kvalitou produktu a my jako zákazníci ho vnímáme 

spíše než jádro produktu. 

Rozšířený produkt zahrnuje sekundární faktory. Jsou to služby, které 

prodávající nabízí společně s produktem. Každý z produktů prochází životním cyklem. 

Životní cyklus produktu se skládá ze čtyř fází: zavedení, růst, zralost a úpadek. [6] 

2.7.2 Cena 

V marketingovém mixu rozumíme cenou to, co požadujeme za námi nabízený 

produkt. Je vyjádřením jeho směnné hodnoty. Cena je jediným prvkem 

marketingového mixu, který pro firmu představuje zdroj příjmu.  Správné stanovení 

ceny je jedním z nejdůležitějších a nejzávažnějších kroků manažerského rozhodování. 

Cena je ovlivněna nejen vnitřní činností podniku a podmínkami na trhu, ale i pohledem 

zákazníka na daný produkt. Svou roli zde hraje spousta faktorů. Jako hlavním faktorem 

je poptávka po produktu, ceny konkurenčních výrobků nebo fáze životního cyklu 

výrobku. Při stanovení ideální ceny musíme vědět, co daná cílová skupina preferuje. 

Zda jde zákazníkovi především o kvalitu výrobku, jeho image, nebo je hlavní právě 

cena. [6] 

2.7.3 Místo 

Místo (place) lze definovat jako proces distribuce produktu. V dnešní době 

globálního obchodování představuje mimořádně náročnou, složitou, ale také účinnou 

složku marketingového mixu. Je to proces, který nám ukazuje cestu produktu z místa 

vzniku, do místa prodeje. Cílem distribuce je dostat daný produkt k zákazníkovi na 

správné místo, v daném čase a množství. Pro hladký průběh procesu se budují tzv. 

distribuční cesty, které jsou velmi nápomocné při překonávání bariér s distribucí 

spojených. Distribuční síť je tvořena třemi skupinami. Tyto skupiny jsou tvořeny 

z výrobců, distributorů a podpůrných organizací. Na začátku všech distribučních cest 

stojí producenti a na jejich konci zákazníci popřípadě spotřebitelé. Mezičlánky 

distribučních cest tzv. Zprostředkovatelé, působí mezi výrobcem a konečným 

zákazníkem. Distribuci můžeme rozdělit na přímou a nepřímou.  

Přímá distribuce se obejde bez jakéhokoliv zprostředkovatele, je to 

nejjednodušší forma distribuce, při které výrobce prodává svůj produkt přímo 
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konečnému zákazníkovi. Dochází k bezprostřednímu kontaktu mezi výrobcem a 

zákazníkem. 

Nepřímá distribuce zde vstupuje mezi výrobce a zákazníka jeden nebo více 

zprostředkujících mezičlánku. Podle počtu těchto mezičlánků se nazývá 

jednoúrovňová, dvouúrovňová distribuce. V případě nepřímé distribuce neztrácí 

výrobce jen přímý kontakt se zákazníkem, ale také kontrolu nad svým výrobkem před 

jeho předáním zákazníkovi. Naopak ale od přímé distribuce má schopnost uspokojit 

potřeby více zákazníků najednou klidně po celém světě. [6] 

2.7.4 Propagace 

Propagace (promotion) je nejviditelnější složkou, která působí v marketingovém 

mixu. Hlavním cílem propagace je prodej produktu potencionálnímu zákazníkovi. Pod 

pojmem propagace si většina z nás představí reklamu, ale reklama není jediný možný 

prostředek propagace. V současnosti používáme kromě reklamy další nástroje, jako 

je podpora prodeje, vztahy s veřejností (public relations), osobní prodej, přímý 

marketing (direct marketing).  

Všechny nástroje propagace dělí profesor M. Foret na dvě základní kategorie, 

jako nadlinkové a podlinkové propagační nástroje. Hlavním rozdílem je jejich zatížení 

finančními prostředky. V dnešní době stoupá oblíbenost podlinkové propagace a 

odchází ke zvýšení podpory prodeje, osobního prodeje nebo direct marketingu. [6] 

2.8 Marketingová komunikace 

V dnešní době je mnohem jednodušší komunikovat se zákazníky, než to bylo 

v dobách dřívějších. Firmy jsou schopny oslovovat zákazníky prakticky na každém 

kroku, vděčí za to internetu a nespočtu sdělovacích medií. Prodejce má více možností 

jak nabízet svůj produkt, nemusí se spoléhat jen na reklamu. Může využít i další 

nástroje jako jsou public relations, podpora prodeje a osobní prodej. Marketingová 

komunikace se stala nedílnou součástí sportu, a proto nesmíme zapomenout i na 

reklamu ve sportu a sponzoring. 

2.8.1 Reklama 

Reklama je nejstarší a nejznámější složka marketingové komunikace. Slouží 

k masové propagaci produktu. Setkáváme se s ní v každodenním životě, máme ji 

nejvíce na očích a proto si pod pojmem propagace jako první vybavíme reklamu. Jak 

již jsem výše zmiňovala reklama je pouze jeden z několika nástrojů komunikace se 
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zákazníky. Podle profesora M. Foreta je reklama „placená, neosobní a jednosměrná 

forma komunikace“, která má v podstatě vždy za úkol prodat produkt. Může být 

uskutečňována pomocí tiskovin, internetu, rozhlasu televize či billboardů. Reklama plní 

informační funkci, informuje zákazníka o novém produktu nebo při změně ceny 

produktu. V případě, že chceme posílit image firmy nebo zvednout preference zboží, 

reklama může plnit funkci přesvědčovací. A poslední funkcí, kterou má reklama je 

funkce upomínací, pomocí níž připomínáme již zákazníkovi dobře známý produkt. [6] 

2.8.2 Sportovní reklama 

Podle Evy Čáslavové (2009) je pojem sportovní reklama vztahován k reklamě, 

která využívá specifických medií z oblasti sportu.  

Známe několik druhů sportovní reklamy, která se může vyskytovat: 

 Na dresech a sportovních oděvech 

 Na startovacích číslech 

 Na mantinelu 

 Na sportovním načiní 

 Na výsledkových tabulích 

Reklama ve sportu se stává čím dál tím více zajímavější pro sponzory, jelikož 

je sport oblíbený snad na celém světě. Potenciální sponzoři mohou vidět velkou 

perspektivu zviditelnění a zvýšení image společnosti. [2] 

2.8.3 Osobní prodej 

V dnešní době je osobní prodej velmi rozvinutý. Je jedním z nejnákladnějších 

nástrojů, ale zato je velmi efektivní. Při osobním prodeji jde o přímý kontakt prodejce 

se zákazníkem. Prodejce může díky okamžité zpětné vazbě reagovat na požadavky 

konkrétního zákazníka a přizpůsobit mu obsah sdělení. 

2.8.4 Public relations 

Publik relations volně překládáno jako „vztahy s veřejností“. Hlavním úkolem je 

budování dobrého jména a dobrých vztahů mezi okolím a společností. Komunikace 

s veřejností má dvě roviny, komunikaci s vnitřním prostředím podniku a komunikaci 

s vnějším prostředí, tedy subjekty mimo podnik. Při komunikaci s vnitřním prostředí se 

společnost snaží pozitivně působit na zaměstnance, vyvolávat v něm důvěru, aby se 

dokázali ztotožnit s jejich zájmy a cíli a o firmě hovořil vždy kladně. 
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Společnost se snaží budovat vztahy se svým okolím, s místními obyvateli  

správními orgány, se sportovními a kulturními organizacemi a dalšími pomocí 

komunikace s vnějším prostředím. Mezi hlavní činnosti PR patří pořádání tiskových 

konferencí, spolupráce s médii, sponzorování kulturních, sociálních a sportovních akcí. 

PR hrají velmi důležitou roli při krizových situacích. 

2.8.5 Podpora prodeje 

Podpora prodeje si klade za cíl zvýšit prodej a služeb pro konečné spotřebitele. 

Podpora prodeje využívá pro dosažení svého cílů velké množství vhodných stimulů, 

jako jsou ochutnávky, dárkové poukazy, různé množstevní slevy, doprava zdarma, 

slevy atd. Hlavním cílem je tedy dostat se do podvědomí zákazníka, kdy se zákazník 

na základě těchto stimulů začne o výrobek zajímat pátrat po dalších informacích. Tato 

forma komunikace je v dnešní době využívanější více než reklama, která má 

dlouhodobý účinek a její výsledky se dostavují daleko později. [13] 

2.8.6 Sponzoring 

„Sponzorování představuje významný specifický prostředek k zabezpečení 

dostatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména kulturních, vědeckých, 

charitativních a dalších aktivit v různých sférách života společnosti.“1   

Sponzoringu se využívá především v neziskových organizacích, jde o finanční 

příspěvek především na rozvoj v oblasti sportu, kultury, vzdělání apod. Musíme si ale 

uvědomit, že sponzoring je určitý druh obchodu, který přináší užitek jak straně 

poskytující příspěvek, tak straně přijímající. Žadatelé o sponzoring musí mít co 

sponzorům nabídnout. Sponzoři poskytující příspěvky, se snaží o dosažení určitých 

komunikačních cílů. Jejich hlavním zájmem může být snaha o zviditelnění své firmy či 

výrobku. Mohou se dostávat do podvědomí například zviditelněním jejich loga při 

sponzorování různých kulturních, charitativních a sportovních akcí. Mezi další cíle 

sponzorů patří sponzorování akce, která by mohla zprostředkovat kontakty mezi 

obchodními partnery, nebo zástupci politických stran s možností lobování. Pro 

sponzorování projektu musí být sponzor dokonale seznámen s projektem. Firma musí 

posoudit, zda je projekt vhodný pro oslovení cílové skupiny a bude v souladu s jejich 

marketingovou strategií. Aby byl pro firmu sponzoring účinným nástrojem je více než 

                                                 
1 1 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha, 2009, str. 190) 
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vhodné doplnit strategii sponzoringu o komunikační program v mediích. Média se však 

ke sponzoringu stavějí negativně a to z důvodu skryté reklamy.  

2.8.6 Sponzoring ve sportu 

Sponzoring ve sportu je velmi důležitý. Pro mnohé sportovní organizace, kluby 

a spolky je sponzoring hlavním příjmem finančních prostředků, důležitých pro 

financování svých činností. 

Paní docentka I. Durdová (2005) sportovní sponzoring definuje jako „partnerský 

vztah mezi hospodářstvím (firmou nebo podnikem) na jedné straně a sportem, při 

čemž dochází k uspokojování zájmu obou zúčastněných stran.“.  

Podle docentky Evy Čáslavové existuje pět základních forem sponzorování ve 

sportu. Patří zde sponzorování jednotlivých sportovců, sponzorování sportovních 

týmů, sportovních akcí, sportovních klubů a sponzorování ligových soutěží. [1] 

2.9 Marketingové strategické plánování 

Pro každou firmu, snažící se o úspěch v budoucnu je jedním z hlavních a 

nejdůležitějších kroků plánování a strategie. Jde především o plány a vize, kterých 

chceme dosáhnout při zakládání podniku. Strategické plánování se týká všech aktivit 

podniku. Zahrnuje analýzu prostředí, vyhodnocení zdrojů, stanovení strategie a priorit. 

Podle docenta J. Světlíka můžeme strategické plánování definovat jako systematickou 

analýzu firmy a jejího prostředí a formulování strategických cílů, které firmě umožní 

naplnit vizi v kontextu jejich hodnot a vnitřního potenciálu. [13] 

2.9.1 SWOT analýza 

Swot analýzu řadíme mezi situační analýzy. Hodnotí systematicky a objektivně situaci 

firmy. Analyzuje vlivy, působící na podmínky prostředí s vnitřního a vnějšího prostředí. 

SWOT analýza je složená ze 4 částí: 

- S- Strenghts (Silné stránky) 

- Weakneesses (Slabé stránky) 

- Opportunities (Příležitosti) 

- Threats (Hrozby) 
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3. Analýza a komparace marketingové strategie zkoumaných klubů 

V této části práce bych ráda představila dva vybrané fotbalové kluby. Popíšu 

stručně historii a současný stav a fungování klubu. Nastíním organizační strukturu a 

fungování jednotlivých klubů. Po částech rozebereme 4 P marketingového mixu. Na 

závěr sestavím SWOT analýzu, která nám poukáže všechny stránky klubu. 

3.1 Fotbalový klub 1. FC Slovácko 

3.1.1 Základní údaje společnosti 

Název společnosti:   1. FC Slovácko, a.s. 

 Právní forma:         akciová společnost 

Sídlo:      Uherské Hradiště, Městský fotbalový stadion 

Miroslava Valenty, Stonky 566, PSČ 68601 

Vznik:     26. 4. 2000 

Základní kapitál:   73 000 000,-  

Předmět podnikání:     

- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fotbalu 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Statutární orgán: 

Předseda představenstva: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 

Místopředseda představenstva: Bc. Vladimír Krejčí 

Člen představenstva: Mgr. Petr Pojezný 

Člen představenstva: Ing. Josef Kolář 

Člen představenstva: František Čapek 

Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva 

nebo alespoň tři členové představenstva společně. Člen představenstva, který není 

předsedou, může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li  

k takovému zastoupení zmocněn.  
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Dozorčí rada: 

Člen dozorčí rady: Miroslav Kadlec 

Jediný akcionář: ČSAD Invest, a.s., IČ: 253 08 106 

           Vsetín, Ohrada 791, PSČ 75501 

Akcie: 73 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1 000 000,- Kč 

Zdroj: výpis z obchodního rejstříku dostupný z www.justice.cz 

3.1.2 Historie klubu 1. FC Slovácko 

Fotbalový klub 1. FC Slovácko, tak jak ho známe dnes, vznikl v roce 2000. Ke 

vzniku došlo sloučením dvou fotbalových klubů a to FC Slovácká Slávie Uherské 

Hradiště, který byl založen již v roce 1894, a FC Synot Staré město, založeným v roce 

1927. Po sloučení měl klub název 1. FC Synot podle jména hlavního sponzora.  

V sezóně 2000/2001, kdy došlo ke sloučení již zmiňovaných klubů a tím také 

vzniku 1. FC Synot se klub dočkal postupu do nejvyšší fotbalové soutěže v České 

republice. V letech 2001 až 2004 klub bojoval v poháru Intertoto. Intertoto Cup byla 

letní fotbalová soutěž, kterou pořádala evropská fotbalová asociace UEFA v letech 

1995 až 2008. Do poháru se mohl zapojit nejlepší tým z každé evropské fotbalové ligy, 

který se neprobojoval do Ligy mistrů ani Poháru UEFA. Klub v české nejvyšší soutěži 

pohyboval ve středu tabulky.  

V roce 2003 se klub, který měl ambice hrát vyšší soutěže, přestěhoval ze 

zastaralého stadionu Širůch, který se nachází ve Starém Městě do zcela nového 

moderního stadionu. Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty disponoval 8121 

místy, z toho bylo 6 371 míst krytých.  Po korupční aféře v roce 2004 opustila firma 

Synot klub a došlo k prodeji klubu finanční skupině Fotbal Invest Group. S odchodem 

firmy Synot a prodejem klubu je spojeno jeho přejmenování na 1. FC Slovácko. Klub 

se potýkal s finančními problémy a tak po sedmi úspěšných sezónách v nejvyšší lize 

sestoupil v sezoně 2006/2007 do druhé ligy.  

Klub od zániku se podařilo zachránit v roce 2007, kdy se změnil majitel klubu. 

Po dvou sezónách strávených ve druhé lize, 2009 odkoupilo 1. FC Slovácko licenci na 



26 
 

první ligu od Čáslavi, která neměla dostatečné zázemí a finanční prostředky, aby 

splňoval podmínky pro nejvyšší soutěž. 

Po prvních dvou sezónách, kdy 1. FC Slovácko bojovalo o záchranu, se zase 

pohybuje ve středu tabulky. V současné době klub je na 7. místě Synot ligy cože je 

nejvyšší česká fotbalová liga. [18] 

 

Obrázek č.3.1. Historické znaky klubu 

 

Zdroj: webové stránky 1. FC Slovácko, dostupné z www.fcslovacko.cz 

3.1.3 Organizační struktura klubu 

Společnost je řízena pětičlenným představenstvem klubu. V čele s předsedou 

a zároveň i majitelem klubu Zdeňkem Zemkem. Aby všechno fungovalo podle plánů, 

stojí v čele klubu výkonný ředitel a má pod sebou lidi, kteří odpovídají za sportovní, 

ekonomický, technický a marketingový úsek.  

Management: 

- Výkonný ředitel:   Bc. Vladimír Krejčí 

- Asistentka ředitele:  Ing. Michela Abrhámová 

- Generální sekretář:  Mgr. Petr Pojezný 

- Šéftrenér mládeže:  Mgr. Zdeněk Botek 

- Technický úsek:   Martin Knot  

- Hlavní účetní:    Ing. Veronika Pavlíčková 

- Obchodní manažer a mluvčí: František Uhříček 
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3.1.4 Fotbalová akademie  

Fotbalová akademie je projekt, který je založen na výchově mladých 

talentovaných hráčů, vznikl v roce 2001. Vedení 1. FC Slovácka klade na výchovu 

mladých hráčů velký důraz už kvůli ekonomické situaci regionu. Cílem projektu je 

výchova mladých a talentovaných hráčů, kteří by mohli v budoucnu mít velkou roli 

v nejvyšších soutěžích. Odchovanci tvoří většinu hráčů. 

Zakladatel akademie Miroslav Valenta řekl, že:  

„Budoucnost fotbalu, a to nejen v 1. FC Slovácku, vidím ve vytvoření špičkových 

podmínek pro talentovanou mládež.“   

Hlavním vzorem pro fotbalovou akademii bylo monacké Monte Carlo, protože 

zde byl systém akademie a výchovy dokonale propracován. Fotbalová akademie 1. 

FC Synot byla vytvořena s cílem podchytit největší talenty z okolí regionu už 

v žákovském věku a nabídnout jim optimální podmínky pro fotbalový a profesní růst.  

Po korupční aféře v roce 2004, ve které zmíněný klub figuroval, se holding Synot 

stáhnul z vrcholového fotbalu, přesto ale mládež vždy podporoval. 

3.1.5 Marketingový mix 1. FC Slovácko 

Tato kapitola se zabývá rozborem 4P marketingového mixu vybraného 

fotbalového klubu. 

3.1.6 Produkt  

Známe nespočet produktů, které může fotbalový klub produkovat. Jako hlavní 

a nejdůležitějším, produktem a důvodem proč se o něj vůbec zajímáme ze strany 

fanouška a diváka je fotbalové utkání. V jedné sezóně může divák navštívit až 15 

domácích utkání Synot ligy. Samozřejmě, že stejné množství zápasů může vidět na 

venkovních hřištích. Samozřejmě se fotbal netočí jen kolem ligových utkání, fanoušek 

má možnost shlédnout přípravné zápasy, zápasy fotbalové reprezentace atd. 

Fanoušci mohou svému klubu fandit i při pohárových utkání, při kterých si tým může 

zajistit místo v předkole Evropské ligy. Počet pohárových utkání záleží čistě jen na 

úspěšnosti týmu, protože se jedná o vyřazovací utkání. 

Aspektů, které mohou kvalitu a úroveň fotbalového zápasu ovlivnit je nespočet. 

Hlavním a asi nejdůležitějším faktorem je výkon samotných hráčů, ať už se jedná o 

hráče domácí či soupeře. Mezi další ovlivňující faktory můžeme zařadit např. atraktivitu 
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soupeře, atmosféru na stadionu, práci domácích vlajkonošů a samozřejmě i třeba 

klimatické podmínky.  

3.1.7 Cena 

Velmi důležitým krokem pro dobré fungování klubu je nastavení optimální 

cenové politiky. Klub by měl pečlivě stanovit ceny vstupenek na jednotlivá fotbalová 

utkání, ceny permanentek, ale také prodej reklamních ploch, prodejem klubových 

suvenýrů a doplňkových služeb dostupných na stadionu. Ceny jednotlivých vstupenek 

můžete vidět v následující tabulce. [17] 

Tabulka č. 3.1. Přehled cen vstupenek  

MÍSTO CENA 

Tribuna A 250 - 300Kč na zápas 

Tribuna B 150 - 200 Kč na zápas 

Tribuna C 150 - 200Kč na zápas 

Tribuna D 150 - 200 Kč na zápas 

Zdroj: 1.FC Slovácko 

Děti od 6 do 15 let mají 50 % slevu, která neplatí pro tribunu A. 50% slevu mají 

držitelé ZTP a platí pouze pro vymezené sektory. Registrovaní členové fanclubu mají 

zvláštní slevu, která se týká sektorů B2 a B3. Fanoušci ZTP/P mají slevu 100% ve 

vymezených sektorech tribuny B. 
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Obrázek č.3.2. Plán městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty 

Zdroj: webové stránky 1.FC Slovácko, dostupné z www.fcslovacko.cz 

Jednotlivé vstupenky si fanoušci mohou zakoupit na pokladnách stationu v den 

zápasu nebo si zarezervovat eVstupenku na stránkách klubu.  

Fanoušek má ale možnost si koupit před začátkem nové sezony permanentku, 

která mu umožní navštívit všechny domácí zápasy a ještě k tomu může ušetřit. Ceny 

permanentek můžete vidět v následující tabulce.  
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Tabulka č. 3.2. cenový přehled permanentek  

MÍSTO CENA 

Tribuna A 2700 Kč 

Tribuna B 1650 Kč 

Tribuna C 1650 Kč 

Tribuna D Na tuto tribunu nelze 

koupit permanentka 

Modrá VIP 5000 Kč 

Zdroj 1. FC Slovácko 

Slevy na permanentku: 

Děti 6 – 15 let 850,- Kč sleva neplatí pro A tribunu 

ZTP 50% sleva ve vymezených sektorech, neplatí pro A tribunu 

ZTP/P 100% sleva ve vymezených prostorech B tribuny 

Důvodů proč si raději koupit permanentku je mnoho. Fanoušek koupí 

permanentky získává automaticky až 5 ligových utkání zdarma, má zdarma vstup na 

všechna utkání odehraná na domácím fotbalovém stadionu, vstup na utkání poháru 

FAČR. Fanoušek se nemusí dohadovat o své místo, má stálé místo na stadionu, je 

automaticky zařazen do slosování o podepsaný dres 1. FC Slovácko. Držitel 

permanentky je také automaticky zařazen do slosování o modrou VIP vstupenku před 

každým domácím zápasem a v neposlední řadě nákupem permanentky podporuje svůj 

klub. 

Modrá VIP zóna se nachází v sektorech A5 a A6. Oproti běžných návštěvníků 

má držitel výhodu v samostatném vchodu na tribunu, v zóně se nachází VIP stan 

s občerstvením, dostáv zdarma zápasový zpravodaj a SMS informace o aktuálním 

dění v 1. FC Slovácko. [19] 
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3.1.8 Místo 

Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty byl slavnostně otevřen v roce 2003 

zápasem mezi 1. FC Synot a německou Borusií Mönchengladbach. Prvním hráčem, 

který nový stadion pokřtil, byl Michal Meduna. Fotbalový stadion je součástí městského 

sportovního areálu a investice do celého areálu činila 251,5 milionů. Fotbalový stadion 

Miroslava Valenty je velmi moderní stadion splňující velmi přísné podmínky UEFA pro 

pořádání mezinárodních zápasů a proto jsme mohli být svědky několika 

reprezentačních utkání. Momentálně Stadion prochází rekonstrukcí, jelikož v červnu 

bude hostit ME hráčů do 21 let a musí splňovat specifické požadavky UEFA pro 

závěrečný turnaj. Úpravami by měli projít prostory hlavní tribuny, prostor pro média, 

vstupní a kontrolní systémy, rozšíření VIP prostor, zdokonalení kamerového systému 

a rovněž dochází k celkové rekonstrukci hrací plochy.  

Velmi výhodné je taky místo, kde Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty 

leží. Stadion se nachází v centru města Uherské Hradiště. V sousedství stadionu 

můžeme najít nově zrekonstruovaný Aquapark a zimní stadion. Velkou výhodou pro 

fanoušky je nedaleko ležící autobusové a vlakové nádraží a také velké množství 

parkovacích míst v okolí stadionu. Přímo v areálu návštěvník neumře hlady ani žízní, 

protože přesně pro tyhle případy najdeme na stadionu pod tribunami nespočet stánků 

s občerstvením. [20] 
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Obrázek č. 3.3. přístupové cesty na tribuny stadionu 

 

Zdroj: webové stránky 1. FC Slovácko, dostupné z www.fcslovacko.cz 

 

3.1.9 Propagace 

 

Fotbalový Klub 1. FC Slovácko si velmi dobře uvědomuje problematiku 

komunikace klubu s veřejností. Při analýze poslední části marketingového mixu se 

budu zabývat aplikací komunikačních nástrojů na zmíněný fotbalový klub. Budu zde 

řešit problematiku okolo reklamy, podpory prodeje a public relations. 

Klub ze Slovácka má velké množství mediálních partnerů. Zaznamenávat 

můžeme například propagaci klubu v rádiích jako je Kiss Publikum či Rádio Zlín. 

Výsledky, komentáře a rozhovory k předchozím utkání a reklamy na nadcházejíc í 

zápas máme téměř neustále v novinách Dobrý den s kurýrem. Prostřednictvím 

Regionální Televize Slovácko můžeme zaznamenávat informace o klubu v televizi. 

Můžeme zde vidět jednotlivé reportáže z utkání, rozhovory s trenéry, hráči či mluvčím 

1. FC Slovácka. 
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V poslední době je podle mě velmi významným médiem je předzápasový 

zpravodaj Slovácko Forever, který je prodáván na stadionu v den utkání za cenu 25 

Kč. Fanoušek se v něm dozví nejnovější informace z vnitřního prostředí klubu, najde 

zde detailní informace a statistiky o následujícím utkání. A samozřejmě i informace o 

všech hráčích A - týmu. 

 

Obrázek č.3.4. Slovácko Forever 

  

Zdroj: webové stránky 1. FC Slovácko, dostupné z www.fcslovacko.cz 

 

Nástrojem tvořícím asi 0,5% celkových příjmů je ve Slovácku tzv. 

merchandising. Jde tady o prodej propagačních předmětů se znakem klubu. Tyto 
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výrobky si mohou fanoušci koupit ve Fanshopu, který najde na Městském fotbalovém 

stadionu Miroslava Valenty otevřený každý pátek od 14:00 – 18:00 hod. a v den zápasu 

dvě hodiny před začátkem zápasu a půl hodiny po jeho skončení. Fanoušek si tak 

může koupit dresy hráčů, mikiny, trička, čepice, rukavice, klíčenky a jiné drobnosti buď 

v barvách klubu, nebo přímo s jejich logem.  

Dalším nezbytně nutným nástrojem v dnešní době jsou webové stránky klubu. 

Ty najdeme na adrese www.fcslovacko.cz a fanoušci se tak mohou dozvědět jak 

aktuální, tak i historické informace týkající se klubu. Fanoušci na stránkách mohou 

mezi sebou diskutovat pomocí diskuzního fóra. Před začátkem a po konci sezony 

pořádá klub sezení s hráči, sezení s vedením klubu bývá pořádáno jen ve výjimečných 

případech. Fotbalisté samozřejmě pomáhají i v rámci charitativních projektů, 

navštěvují dětské oddělení v místní nemocnici, navštěvují dětské domovy a zdravotně 

postižené děti. Pro fanoušky je na stadionu pod tribunou, kde sídlí domácí vlajkonoši 

tzv. Slovácká dědina. Ve Slovácké dědině fanoušek najde nespočet stánků 

s občerstvením a LCD televizory s obrazem toho, co se děje na hřišti. 

3.1.10 Sponzoring  

Fotbalový klub 1. FC Slovácko nabízí obchodní spolupráci s cílem propagace 

značky společnosti. Při propagaci značky se fotbalový klub snaží využívat veškerých 

reklamních možností, které mu sportoviště umožňují, včetně aktivního podílu a 

spolupráce s marketingovým oddělením firmy. 1. FC Slovácko chce oslovit a vyzvat 

k zapojení do podpory sportu větší počet ekonomických činitelů. Realizaci investic 

obchodních partnerů v oblasti sportovního marketingu představuje nejen umístění 

reklamních ploch přímo na stadionu, ale i mnoho dalších možností prezentace. 

 

Reklamní a PR možnosti 

Logo na dresu 1. FC Slovácko 

Reklama na dresech z většiny vyhrazena pro generálního partnera klubu. 

Umístění loga na dresu souvisí s výší sponzorského příspěvku. Podle umístění a 

velikosti loga se výše příspěvku pohybuje od 0,5 mil. Kč až do výše 10 mil. Kč za 

sezonu. 
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Otočné reklamní panely 

Otočné reklamní panely tzv. roll postery jsou umístěny okolo fotbalového hřiště 

a jsou v případě TV přenosu ve viditelném dosahu kamer. Celkový čas viditelnosti za 

zápas je 12 minut, kdy se pozice střídají v půlminutových intervalech.  

Pevné reklamní panely 

Panely jsou umístěny okolo fotbalového hřiště tak, aby byly dostatečně viditelné 

při utkání a TV přenosu. Jejich cena se odvíjí od viditelnosti. Při televizním přenosu je 

nejvíce viditelná tribuna C, a proto panely podél této tribuny jsou nejdražšími panely. 

Mezi další velmi atraktivní pozice jsou podél tribun B a D. Jelikož tribuna B slouží pro 

domácí fanoušky. Fanoušci 1. FC Slovácko tzv. Fanaticos jsou dvanáctým hráčem 

týmu a svým dokonale připraveným choreem pro každý zápas vzbuzují velkou 

pozornost. Panely podél tribuny D jsou pro sponzory taky velmi lákavé, protože na 

tribunu je vidět z celého stadionu.  Ceny panelů se pohybují od 48 000 Kč až do výše 

72 000 Kč za sezonu.  

Reklamní rádiový spot  

Během mistrovského utkání moderátor uvádí dané reklamní sdělení. 

Reklamní sdělení na světelné tabuli 

Pomocí světelné tabule lze prezentovat své obchodní sdělení během utkání. Ve 

většině příkladů se logo či jiné reklamní sdělení zobrazuje až 6x za zápas a cena se 

pohybuje okolo 3000 Kč. 

Reklamní plocha ve Slovácké dědině 

Dalším výhodným místem pro umístění reklamy je Slovácká dědina. Slovácká 

dědina se nachází bod tribunou B a je jedním z nejfrekventovanějších míst na stadionu, 

jelikož se nachází přímo za vstupní branou do areálu stadionu a je zde umístěno velké 

množství stánků s občerstvením.  

Reklama na stránkách klubu  

Jelikož oficiální stránky klubu mají návštěvnost přes 50 000 lidí měsíčně, je i 

tato varianta reklamy vhodným výběrem. Banner na oficiálních stránkách sponzora 

vyjde na 2000 Kč za měsíc. 
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Reklamní sdělení v rámci oficiálním profilů 

V dnešní době internetu a sociálních sítí ani 1. FC Slovácko nezahálí a 

v současné době nabízí oslovení 19 620 fanoušků.  

Zápasový zpravodaj 

Zápasový zpravodaj je vydávaný při všech domácích zápasech v počtu 1000 – 

1600 výtisků. Domácích zápasů za sezonu je 15 a prezentace je možná na několik 

časových období. 

Partneři klubu 

Fotbalový klub 1. FC Slovácko rozlišuje z hlediska spolupráce a velikosti  

příspěvků investovaných do klubu několik druhů partnerů: 

Generální partner 

V této době má 1. FC Slovácko tři generální partnery (Z–   group Steel Holding 

a.s., HESCO s.r.o., ČSAD Invest a.s.). Jak jsem již výše zmínila, rozdělení závisí na 

velikosti finanční částky, kterou se partneři podílejí na sponzorování klubu. Generální 

partneři se podílejí největší finanční částkou, a proto jsou pro klub prioritními sponzory. 

Samozřejmě mají taky spoustu výhod. Mezi výhody patří nejatraktivnější reklamní 

místa na stadionu, možnost prezentace v tiskovinách na dresech, internetových 

stránkách a dokonce na všech tiskových konferencích. Generální partner automaticky 

získává členství ve VIP a 10 VIP karet, které jsou spojeny s exkluzivními místy na 

hlavní tribuně, zápasový zpravodaj zdarma a možnost občerstvení v prostorách zlaté 

VIP zóny, kde se mohou setkat s dalšími významnými partnery klubu.  

Hlavní partner 

V současné době má 1. FC Slovácko 12 hlavních partnerů, kteří dlouhodobě 

s klubem spolupracují. Hlavní partneři ač přispívají méně do rozpočtu klubu, mají také 

velké množství výhod. Umístění reklamy na jeden či více otočných panelů, prezentace 

v tiskovinách klubu, logo na dresech atd. Hlavní partner získá 2 VIP karty, vstupenky 

na fotbalový ples a další akce pořádané fotbalovým klubem. 

Partner 
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Partner klubu získá možnost rozmístění reklamy na jeden či více panelů, 

možnost prezentovat se prostřednictvím určitých tiskovin a mediálních konferencích 

po ligovém utkání. Automaticky získává VIP kartu a další 4 běžné permanentky, dva 

lístky na fotbalový ples a další možnosti po individuální dohodě.  

3.2 Fotbalový klub FC Baník Ostrava 

3.2.1 Základní údaje společnosti 

Název společnosti:  FC Baník Ostrava a.s. 

Právní forma:   Akciová společnost 

Sídlo:   Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

Vznik:   8. ledna 1996 

Základní kapitál:  20 000 000 Kč 

Předmět podnikání:   

- Masérské služby 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fotbalu 

Statutární orgán: 

Předseda představenstva: Mgr. Petr Šafarčík 

Člen představenstva: Michal Šafarčík 

Člen představenstva: Ing. Matouš Hába 

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně 

nebo dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda 

představenstva. 

Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí rady: Dr. Martina Mannová 

Člen dozorčí rady: Mgr. Lubor Žalman 

Člen dozorčí rady: Mgr. Pavel Filipčík 
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Akcie: 500 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

10 000Kč 

Akcionáři:  

- 95% akcií vlastní Baník Invest a.s. 

- 5% akcií vlastní Tělovýchovná jednota FC Baník Ostrava 

Zdroj: výpis z obchodního rejstříku dostupný z www.justice.cz 

3.2.2 Historie fotbalového klubu FC Baník Ostrava 

Fotbalový klub pod názvem SK Slezská Ostrava vznikl v hostinci U Dubu 8. září 

1922. Jelikož většina mužů, kteří se zasloužili svým podpisem na prezenční listinu o 

založení klubu, byli horníci, bylo víc než jasné, že klub bude velmi chudým klubem. 

Klub byl oficiálně zaregistrován 14. října 1922. Na první dresy si hráči museli vydělat 

sami. Tým neměl vlastní hřiště, proto všechny zápasy až do roku 1925 byl nucen 

odehrát na soupeřově hřišti. V roce 1925 se konečně dočkali vlastního hřiště 

v Kamenci.  SK Slezská Ostrava začínala v nejnižší soutěži a to III. Třídě 

Moravskoslezské župy. Tým se v roce 1934 dostal do moravskoslezské divize a začala 

se o něj stále více zajímat veřejnost. Tým se divizi pohyboval ve středu tabulky až do 

sezony 1936/1937 kdy vyhrál divizi a postoupil tak do kvalifikačního turnaje o první 

ligu. V nejvyšší soutěži tým setrval tři roky, potom následoval sestup. Sezona 

1942/1943 byla opět postupová, avšak kvůli válce následující sezona nezačala. 

 V poválečném období se z SK Slezské Ostravy stal TJ Sokol Trojice Slezska, 

tím že byl nucen vstoupit do jedné z jednot. O rok později dochází k další změně názvu 

a to na OKD Trojice, klub na rok soutěž opouští. V roce 1952 opět došlo ke změně 

názvu na DSO Baník Ostrava. O dva roky později dosahuje klub nejlepšího umístění, 

když končí druhý za Spartou Praha. Dalším důležitým rokem pro klub byl rok 1959, 

kdy se klub stěhuje na Bazaly. V sezoně 1974/1975 se dostal až do čtvrtfinále poháru 

UEFA.  

Prvního ligového triumfu dosáhl v roce 1975/1976, tím se taky kvalifikoval do 

Poháru mistrů, kde ve druhém kole vypadl. Baník od roku 1979 byl téměř 

neporazitelným týmem, jak jinak si vysvětlujeme, že dokázal neprohrát 74 domácích 

zápasů a díky tomu se až do semifinále Poháru mistrů. Tuto dobu považujeme za 
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zlatou éru klubu pod vedením trenéra Hadamczika. Až do sezony 1990/1991 se klub 

pohyboval mezi průměrnými kluby, tuto sezonu dokázal Baník vyhrát Český pohár.  

1995 byla občanskými sdruženími FC Baník Ostrava, OKD, MCHZ a Pivovar 

Radegast založena akciová společnost s názvem FC Baník Ostrava a.s. Klub se však 

záhy dostal do finančních potíží, které se podařilo stabilizovat až prodejem velkých 

hvězd, Milana Baroše a Marka Jankulovského do zahraničních klubů. Pod vedením 

trenéra Komňanského se Baníku podařilo v sezoně 2003/2004 získat titul. Do dnešní 

doby se jim opět titul nepodařilo vyhrát. Největším úspěchem od té doby byl titul 

v Poháru ČMFS v sezoně 2004/2005. [14] 

3.2.3 Organizační struktura klubu 

Společnost je řízena tříčlenným představenstvem klubu. V čele představenstva 

stojí Mgr. Petr Šafarčík. Pro správný chod a funkci má klub své obchodní, sportovní a 

tiskové oddělení a oddělení pro správu a administrativu. 

Obchodní oddělení: 

Obchodní a marketingový ředitel:   Ing. Jan Broda 

Obchod a marketing:     Roman Fiala 

Obchod a marketing:     Jan Kukula 

Vedoucí produkce:      Mgr. Alena Bergerová 

Manažerka ticketingu:     Monika Matulová 

Obchod a marketing (externí spolupráce):  Ing. Jiří Vojkovský 

Sportovní oddělení: 

Sportovní manažer:      Radek Slončík 

Vedoucí „A“ týmu a „U21“:    Tomáš Bernady 

Metodik a šéftrenér mládeže:    Mgr. Rostislav Helštýn 

Manažer pro strategii a rozvoj:    Michal Šafarčík 

Manažer mezinárodních vztahů a scoutingu:  David Balda 

Sekretář mládeže:      Marek Šárka 
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Tiskové oddělení: 

Ředitelka komunikace:     Ing. Regina Jandová 

Redaktor a fotograf:      Mgr. Tomáš Svoboda 

Redaktor:       David Kubáň  

Provoz a administrativa: 

Provozní ředitel a bezpečnostní manažer:  Petr Konderla 

Zdroj: FC Baník Ostrava 

3.2.4 Fotbalová akademie 

V Oblasti výchovy mládeže a systému sportovní přípravy je FC Baník Ostrava 

symbolem silné tradice. Komplexně začal klub s mládeží pracovat na  přelomu 70. až 

80. let. Základy fotbalové školy založil Evžen Hadamczik, budoval systém práce 

s mládeží po vzoru německých celků. Cílem akademie je pracovat s co nejširší 

základnou mládeže za účelem jejich komplexního vzdělání.  

Fotbalová akademie FC Baník Ostrava probíhá v úzké spolupráci se ZŠ J. 

Šoupala, kterou hráči Baníku navštěvují. Na této škole hráči navštěvují předmět, který 

je povinně volitelný a je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj. FC Baník Ostrava 

spolupracuje i se středními školami jako je například Sportovní gymnázium v Ostravě, 

které navštěvují hráči nejen z Ostravy a jejího blízkého okolí.  

Stejně jako fotbalová akademie 1. FC Slovácko, tak i FC Baník Ostrava má 

zastoupení ve všech věkových kategoriích od školičky, přípravky až po žáky a 

dorostence. 

3.2.5 Marketingový mix 

Stejně jako u analýzy marketingového mixu fotbalového klubu 1. FC Slovácko 

se u analýzy marketingového mixu FC Baníku Ostrava se budu snažit o rozbor a 

analýzu 4P marketingového mixu. 

3.2.6 Produkt 

Hlavním produktem ve fotbalovém klubu jsou výkony hráčů. I když se FC Baník 

Ostrava momentálně pohybuje na 11. místě v nejvyšší české soutěži Synot ligy, věrní 

fanoušci svůj klub neopouštějí a podporovali ho i v letech, kdy hráli o udržení v nejvyšší 
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soutěži. Ostravský fotbalový celek se může pyšnit fanoušky, kteří ho podporují i na 

hřištích soupeřů. 

Pro fanoušky je taky mnohem lákavější, když do týmu zavítá nějaký na naše 

poměry slavnější hráč. Návštěvnost a atraktivitu zápasů v roce 2013 zvedl svým 

návratem za účelem udržení klubu v I. Lize Milan Baroš, odchovanec FC Baníku 

Ostrava.  

Za materiální produkt můžeme považovat dresy hráčů a další předměty, 

spojené s fotbalovým klubem FC Baník Ostrava, které můžeme pořídit ve fanshopu. 

Klubový fanshop najdeme přímo na stadionu Bazaly, nebo na internetových stránkách. 

Nabídka fanshopu je velmi pestrá, najdeme zde již zmiňované dresy se jmény 

oblíbených hráčů nebo si na dres můžeme nechat natisknout jméno vlastní, věci do 

domácnosti, školní potřeby, dárkové poukazy a mnoho dalšího.  

3.2.7 Cena 

Fotbalový klub FC Baník Ostrava myslí na své fanoušky, a proto ceny 

vstupenek nejsou extrémně vysoké. Při zakoupení FCB karty mají slevy jak na 

vstupenky tak permanentky. Tato karta stojí 100 Kč, pro fanoušky, kteří vlastní 

permanentku je tato karta zdarma. Karta má více výhod, nejen slevy na vstupné. Jako 

další výhody můžeme počítat přístup na utkání bez čekání, volný vstup na vybrané 

tréninky A mužstva, přátelské a pohárové utkání a další slevy na akce klubu.  Přehled 

cen jednotlivých vstupenek můžete vidět v následující tabulce. 
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Tabulka č. 3.3.Přehled cen vstupného 

MÍSTO VSTUPENKA FCB 

KARTA 

KRYTÁ TRIBUNA 240 Kč 180 Kč 

OCHOZY S1, S2, 

S3 

160 Kč 120 Kč 

OCHOZY P1, P2 120 Kč 90 Kč 

VLAJKONOŠI 

DOMÁCÍ 

80 Kč 60 Kč 

VLAJKONOŠI 

HOSTÉ 

80 Kč  

Zdroj: FC Baník Ostrava 
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Obr. 3.5 Orientační plán stadionu 

 

Zdroj: oficiální stránky FC Baník Ostrava dostupné z www.fcb.cz 

Jednotlivé vstupenky si fanoušci mohou zakoupit ve Fanshopu na Bazalech, 

který je otevřen ve všední dny od 9:00 – 17:00 a v sobotu od 9:00 – 12:00. V den utkání 

zde končí prodej vstupenek dvě hodiny před výkopem. Další místa, kde lze vstupenky 

zakoupit je OC Futurum a OC Nová Karolina od 9:00 – 18:00 a v den utkání jsou lístky 

prodávány do konce prvního poločasu. Taky Ostravský informační systém má po celé 

Ostravě 7 poboček, kde lze lístky na fotbalové utkání FC Baníku Ostrava zakoupit. 

Samozřejmě klub pro prodej vstupenek nezapomíná využívat internetu, proto si 

můžete svůj lístek koupit online na oficiálních stránkách klubu.  

Pokud se chce fanoušek vyhnout neustálému nakupování vstupenek na 

jednotlivá utkání a má snahu ještě více ušetřit, může si koupit na začátku sezony 

permanentku. Přehled cen permanentek v následující tabulce. [24] 
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Tabulka č. 3.4.Přehled cen permanentek 

MÍSTO S FCB 

KARTOU 

BEZ FCB 

KARTY 

TRIBUNA KRYTÁ 1800 Kč 840 Kč 

OCHOZY S1, S2, 

S3 

1200 Kč 560 Kč 

OCHOZY P1, P2 900 Kč 420 Kč 

VLAJKONOŠI 

DOMÁCÍ 

600 Kč 280 Kč 

Zdroj: FC Baník Ostrava 

3.2.8 Místo 

Baník má svůj domovský stadion na Bazalech, který byl otevřev v roce 1959. 

Stadion se nachází v městské části Slezská Ostrava. Leží na pravém břehu řeky 

Ostravice.  Fotbalový stadion Bazaly má v současnosti kapacitu 17 372 míst. Ovšem 

v 70. a 80. letech se na stadion dokázalo dostat až třicet tisíc fanoušků. Bohužel 

stadion nevyhovuje požadavkům FIFA a UEFA, proto se zde nekonají žádné 

mezistátní zápasy. Stadion je mezi fanoušky velmi oblíben i přesto, že přes několik 

rekonstrukcí z něj stále sálá historie. 

Stadion nacházející se v blízkosti centra města Ostravy má velkou výhodu 

v napojení na městskou hromadnou dopravu a proto není složité se na stadion 

dopravit. Fanoušci dojíždějící do Ostravy mohou využít taky vlakového spojení, jelikož 

hlavní vlakové nádraží je od stadionu vzdáleno pouhé 3 kilometry.  

Fotbaloví nadšenci, kteří se na utkání dopravují vlastním vozem, to mají ovšem 

složitější, protože stadion nedisponuje žádným velkým parkovištěm. Své automobily 

mohou nechat v postranních uličkách. Problém s parkováním patří mezi hlavní 

problémy, proč Bazaly jsou nevyhovujícím stadionem pro fotbalový svaz. Na další 

sezonu plánuje klub stěhování na městský stadion ve Vítkovicích. 
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3.2.9 Propagace 

Hlavní funkcí propagace je informovat o službách klubu. Fotbalový klub 

z Ostravy úzce spolupracuje s Moravskoslezským deníkem, který pravidelně informuje 

o utkáních a dění v klubu. Pokud fanoušek poslouchá Hitrádio Orion, může i zde 

zaslechnout reklamní sdělení Baníku.  

FC Baník Ostrava se nejvíce zaměřuje na reklamu pomocí internetu. Zde se 

Baník nejvíce věnuje oficiálním webovým stránkám klubu, které denně aktualizuje. Na 

stránkách se můžeme dozvědět o historii klubu, o dění a plánech klubu, výsledky jak 

A mužstva, tak mužstev mládeže. V dnešní době, která hraje do karet sociálním sítím, 

klub nezapomíná ani na fanoušky zde aktivní. Na svém oficiálním profilu se ke klubu 

hlásí více jak 68 000 fanoušků.  

Fotbalový klub FC Baník Ostrava se snaží hlavně o kontakt s fanoušky, a proto 

pořádá tradičně setkání vedení klubu s fanoušky, kde se fanoušek může na cokoliv 

vedení zeptat. Často pořádá autogramiády hráčů „A“ mužstva, hráči chodí navštěvovat 

dětské nemocnice a turnaje. Každoročně se volí Miss Baník, pořádá mikulášský den 

na Bazalech. Konají se taky různé soutěže například o večeři s hráčem „A“ týmu.  

3.2.10 Sponzoring 

FC Baník Ostrava jako historicky nejslavnější a neúspěšnější sportovní klub 

města Ostravy nabízí spolupráci s cílem prezentace společnosti. Fotbalový klub 

umožňuje propagaci pomocí: 

- Loga na dresu A týmu 

- Reklamních ploch na stadionu Bazaly 

- Loga ve VIP zónách a Press centru 

- Reklama v předzápasovém zpravodaji 

- Na oficiálních stránkách a facebooku 

- Loga na autobusu  

Partner utkání 

Při tomto exkluzivním způsobu spolupráce partner utkání získává reklamní 

banner na stadionu Bazaly v pozici, která je nejvíce viditelná při televizním vysílání. 

Objeví se v předzápasovém zpravodaji, kde mu bude věnována celá inzertní stránka 

a jeho logo se objeví i na titulní stránce zpravodaje. V prostorách VIP zóny budou 
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umístěny reklamní prospekty, na oficiálních stránkách mu bude poskytnut banner 

týden před utkáním a facebooku se objeví PR článek o něm. Partner utkání bude také 

představen hlasatelem při utkání, jeho logo se objeví i na světelné tabuli.  

Firemní akce na Bazalech 

Fotbalový klub FC Baník Ostrava je ochoten poskytnout prostory na svém 

stadionu pro pořádání pracovních snídaní či obědů. V rámci je prohlídka stadionu a 

jeho zázemí. Účastníci tak budou moci nahlédnout do šatny hráčů a síně tradic. [15] 

4. SWOT analýza fotbalového klubu 1. FC Slovácko 

Vytvořená SWOT analýza nám poskytne pohled na silné a slabé stránky klubu 

1. FC Slovácko. Zároveň nám ukáže jaké příležitosti či hrozby se týkají námi 

zkoumaného klubu. Z velké části analýza ukazuje přehled prvků, kterým jsem se 

v předchozích kapitolách věnovala.  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- Ekonomická stabilita - Historie klubu 

- Nejvyšší soutěž - Vysoké vstupné 

- Moderní stadion  

- Návštěvnost  

- Fotbalová akademie  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- Nový sponzor - Ztráta sponzorů 

- Možnost mezinárodních zápasů - Sestup do nižší ligy 

 - Návrat FC FASTAV Zlín do 

nejvyšší soutěže 

  

Zdroj: vlastní práce 
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4.1.1 Silné stránky 

Ve SWOT analýze zkoumaného klubu silné stránky převažují nad stránkami 

slabými. Jako nejdůležitější považuji ekonomickou stabilitu klubu, kdy se novému 

majiteli podařilo klub dostat z dluhů, které zůstali po bývalých majitelích. 

Fotbalový klub z Uherského Hradiště disponuje velmi moderním stadionem, 

který vyhovuje podmínkám UEFA a FIFA, tudíž se na stadionu mohou pořádat i 

mezinárodní zápasy a reprezentační zápasy, které mohou zvednout již tak kvali tní 

návštěvnost a divácké zázemí. Stadion je majetkem města Uherské Hradiště, které 

klubu při pronájmu pomáhá a klub tak platí za nájem symbolickou 1 korunu.  

1. FC Slovácko hraje nejvyšší soutěž v České republice, přestože je v 1. lize 

Uherské Hradiště nejmenším městem, má vysokou průměrnou návštěvnost při 

domácích utkáních. S průměrnou návštěvností 4 581 fanoušků na utkání mu patří 

šestá příčka průměrné návštěvnosti 1. ligy v České republice.  

Fotbalový klub 1. FC Slovácko má velmi kvalitní fotbalovou akademii, o čemž 

svědčí zastoupení jejich hráčů v reprezentačních celcích ve všech věkových 

kategoriích. Do soutěže se snaží zapojovat mladé hráče a tím šetří na nákupu dražších 

a zkušenějších hráčů.  

4.1.2 Slabé stránky 

Jako slabé stránky stojí za zmínku krátká historie klubu. Klub byl založen až v 

roce 2000 sloučením dvou klubů a v očích veřejnosti tak působí jako uměle vytvořený 

klub.  

Další slabinou je určitě poměrně drahé vstupné. Vstupné na jednotlivé zápasy 

patří na Slovácku mezi jedny ze tří nejdražších v nejvyšší soutěži. Vstupné na jeden 

ligový zápas se pohybuje v rozpětí mezi 150 – 250 Kč. 

4.1.3 Příležitosti 

Fotbalový klub by mohl využít postavení jediného týmu, který hraje 1. ligu ve 

Zlínském kraji a nalákat tak ke spolupráci více partnerů. Jak už jsem výše zmíni la 

stadion v Uherském Hradišti je velmi moderní a proto se zde mohou konat mezinárodní 

zápasy a i z tohoto důvodu by spolupráce mezi sponzory a klubem mohla být velmi 

výhodná.  
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4.1.4 Hrozby 

Ztráta některého z významných sponzorů by mohla chod klubu značně narušit, 

a proto ztrátu sponzora považuji za největší hrozbu. Jako silnou stránku jsem výše 

uváděla, že pro diváky je velmi lákavá soutěž, která se na Slovácku hraje a proto by 

při sestupu do 2. ligy hrozil odliv fanoušků. Přestože se v letošní sezoně klub drží 

uprostřed tabulky, v předchozích letech tomu tak nebylo a klub hrál o záchranu. Další 

hrozbou, která by mohla významně ovlivnit klub, by byl návrat do nejvyšší soutěže 

klubu FC FASTAV Zlín. Klub by tak ztratil exkluzivní postavení ve Zlínském kraji. Tudíž 

by mohlo docházet k dalšímu odlivu sponzorů a fanoušků.  
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4.1.5 SWOT analýza fotbalového klubu FC Baník Ostrava 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

- Historie klubu - Fotbalový stadion 

- Cena vstupného - Finanční situace 

- Podpora fanoušků - Sportovní neúspěchy 

- Komunikace s fanoušky  

  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- Nový sponzor - Agresivita fanoušků 

- Fotbalová akademie - Stěhování do Vítkovic 

 - Hokej 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.6 Silné stránky 

FC Baník Ostrava má velmi velkou výhodu v jeho dlouholeté historii a tradici. 

Klub patří mezi nejstarší a nejúspěšnější kluby v České republice, letos oslaví své 

93. výročí.  

Jako další silnou stránku považuji v porovnání s ostatními celky, hrajícími 

nejvyšší fotbalovou soutěž v republice, velmi nízkou cenu vstupného. Kdy se cena za 

vstupné na jednotlivé utkání pohybuje v rozmezí 80 – 240 Kč.  

Ostravský klub disponuje taky velkou fanouškovskou základnou, s průměrnou 

návštěvností 4 344 fanoušků na domácích zápasech si zasloužili deváté místo 

v žebříčku průměrných návštěv v lize. Ovšem fanoušci Baníku nechodí podporovat 

svůj klub jen na domácí stadion, ve výjezdových statistikách si fanoušci drží čtvrté 

místo s 5 616 fanoušky. Baník se tak i na hřišti soupeře může cítit jako doma.  
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Klub je samozřejmě svým fanouškům vděčný za podporu i ve chvílích, kdy se 

týmu nevede úplně nejlépe a svou důvěru oplácí prostřednictvím výborné komunikace 

a spolupráce s fanoušky. Pořádá pro fanoušky různá setkání, autogramiády a 

nespočet soutěží. Nezapomíná ani na sociální sítě, kde je sleduje více jak 68 tisíc 

fanoušků.  

4.1.7 Slabé stránky 

Největší slabinou klubu je bezpochyby domácí stadion. Stadion je velmi 

zastaralý a i přes několik částečných rekonstrukcí nevyhovuje předpisům a regulím, 

které na klub klade FIFA a FAČR. Baník tak dostává každoročně výjimku při udělování 

prvoligové licence. V nadcházející sezoně čeká hráče A týmu čeká stěhování na nově 

zrekonstruovaný stadion ve Vítkovicích. 

Se stavem stadionu úzce souvisí momentální finanční situace fotbalového 

klubu, kdy po bývalých majitelích vznikly velmi vysoké dluhy. S velkými dluhy klubu 

pomohlo město Ostrava koupí fotbalového stadionu. Záchrana klubu se placením 

obrovských dluhů a zajištění provozu stálo více než 400 milionů korun. V  tomto roce 

se podařilo finančně klub stabilizovat. 

4.1.8 Příležitosti 

FC Baník Ostrava by mohl stejně jako 1. FC Slovácko využít svého exkluzivního 

postavení v kraji. Jelikož ani zde není klub, který by hrál nejvyšší fotbalovou ligu a ještě 

měl takovou tradici jako právě Baník.  

Jako další příležitost vidím v kvalitnější fotbalové akademii a větší příležitosti  

pro ostravské odchovance v týmu. Práce s mládeží byla již od 70. a 80. let velmi 

kvalitní, bohužel v posledních letech její úroveň velmi poklesla. Pro zlepšení kvality se 

při svém návratu v roce 2013 rozhodl Milan Baroš. Svůj plat, na kterém se s klubem 

dohodli, věnoval na rozvoj mládeže v Ostravě. 

4.1.9 Hrozby 

Největší hrozbou, se kterou se klub potýká již několik let, je špatná pověst 

fanoušků. Je jasné, že se nejedná o všechny fanoušky, ale i tato menší skupina 

agresivních fanoušků nepřispívá k dobrému jménu klubu. Na jaře loňského roku 

agresivní fanoušci také nepřidali na atmosféře na Bazalech. Při zápase se Spartou 

jejich jednání došlo až tak daleko, že Baník musel zaplatit statisícové pokuty. A došlo 

i na tvrdá opatření ze strany FAČR v čele s adresným ticketingem.  
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Jako další hrozbu vidím ve stěhování A týmu na nově zrekonstruovaný městský 

stadion ve Vítkovicích. Toto stěhování může mít dopad i na návštěvnost domácích 

utkání, protože stadion ve Vítkovicích nemá zdaleka takovou kapacitu jako stadion na 

Bazalech. 

Jako poslední a celkem velkou hrozbu vidím v hokejovém odvětví. Ostravský 

tým HC Vítkovice Steel je každoročně velmi úspěšným týmem a proto hrozí, že 

fotbalový fanoušci začnou fandit více hokeji.  
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4.2 Srovnání zkoumaných fotbalových klubů 

V této kapitole srovnám kluby z hlediska kapacity domácího stadionu, 

návštěvnosti. Porovnám vstupenek a permanentek v klubech a tržby za prodej výrobků 

a služeb. 

4.2.1 Porovnání z hlediska kapacity stadionu 

Domácí stadion fotbalového klubu FC Baník Ostrava má výhodu ve velikosti  

jeho kapacity, která je dvakrát větší než kapacita stánku v Uherském Hradišti. Stadion 

v Uherském Hradišti má naopak výhodu v tom, že se jedná o nový moderní stadion, 

který vyhovuje všem podmínkám a nařízením UEFA a FAČR. 

Graf 4.1 Kapacita domácího stadionu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Porovnání z hlediska průměrné návštěvnosti 

 

Na domácí zápasy fotbalového klubu 1. FC Slovácko, jak můžeme vidět v grafu, 

chodí více fanoušků než v Ostravě. Klub ze Slovácka má regionální podporu fanoušků 

a moderní dobře přístupný stadion. [22] 
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Graf 4.2 Průměrná návštěvnost domácích zápasů v Synot lize 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.3 Porovnání z hlediska cen vstupenek 

Ceny jednotlivých vstupenek na utkání Synot ligy je závislá na místě, na kterou 

vstupenku kupujeme. Nejdražší místa jsou na hlavní tribuně, kde má divák větší 

přehled o dění na trávníku a taky větší komfort. Nejlevnější místa naopak najde za 

fotbalovými brankami. Cenově lépe jsou na tom fanoušci FC Baníku Ostrava, kde jsou 

vstupenky levnější. 
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1.FC Slovácko FC Baník Ostrava
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Graf 4.3 Ceny vstupenek na jednotlivá utkání Synot ligy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.4 Porovnání z hlediska tržeb z prodeje 

Tržby z prodeje, které klub získá, tvoří podstatnou část sezonního 

rozpočtu. Dělíme je na tržby za prodej zboží, kam zahrnujeme výrobky 

s klubovou tématikou, a na tržby z prodeje služeb, kam můžeme zařadit 

tržby za reklamu, nájem, vstupné či hostování a přestupy hráčů. 
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 Graf 4.4 Tržby z prodeje služeb 

 

Zdroj: 1. FC Slovácko a FC Baník Ostrava 

 

 

Graf 4.5 Tržby za prodej zboží 

 

Zdroj: 1. FC Slovácko a FC Baník Ostrava 
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5. Shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení 

1. FC Slovácko 

Fotbalový klub, působící ve městě Uherské Hradiště patří mezi nejmenší kluby 

hrající nejvyšší fotbalovou soutěž na území České republiky. Pro tento klub je 

nejdůležitější se v nejvyšší soutěži udržet, protože sestupem do soutěží nižší třídy by 

mohl velmi ztratit. Sestupem by mohlo dojít k odlivu jak fanoušků, tak sponzorů a tím 

se dostat do finančních problémů. V dnešní době, kdy lidé moc nevěří v „čistotu“ 

fotbalu a ze všech stran hlásají, že je fotbal zkorumpovaný je pro fanouška as i 

nejdůležitější atraktivní hra, kterou hráči tohoto týmu mohou nabídnout. Čím více 

fanoušku bude pravidelně navštěvovat utkání celku, zvednou se tak nejen příjmy ze 

vstupného, ale taky bude větší prostor pro nabídku reklamy, která je pro klub velmi 

důležitou součástí. 

Velkou výhodu má klub na rozdíl od dalšího srovnávaného týmu v zázemí. Klub 

disponuje moderním stadionem, který může přilákat fanoušky z okolí na mezinárodní 

a reprezentační zápasy.  

Další silnou stránkou klubu je bezesporu fotbalová akademie, která produkuje 

velmi kvalitní hráče. V každé věkové kategorii reprezentačních výběrů najdeme hned 

několik hráčů z akademie 1. FC Slovácko. A mladým talentům dává celkem velký 

prostor i ve velkém fotbalu a zařazuje jej do A týmu. Fotbalový klub má taky velmi silné 

zastoupení v ženském fotbalu, kde tým 1. FC Slovácko ženy hrají taktéž nejvyšší 

fotbalovou soutěž.   

FC Baník Ostrava 

Fotbalový klub se sídlem v Ostravě má velmi významnou fotbalovou historii. 

Klub patřil v historii mezi jedny z nejúspěšnějších celků v republice. Bohužel se na 

výsledcích podepsala finanční situace klubu, kterou se doufejme, podařilo novým 

majitelům vyřešit a tak v dnešní době můžeme mluvit o finančně stabilním klubu.  

Jedním z největších problémů, se kterým se momentálně klub potýká, je 

fotbalový stadion. Domácí fotbalový stadion Bazaly je postaven od roku 1959 a i přes 

několik rekonstrukcí je zastaralý a nevyhovující podmínkám FAČR. Proto hráče A týmu 

čeká stěhování. Sezonu 2015/2016 by už hráči mohli odehrát na nově 

zrekonstruovaném městském stadionu ve Vítkovicích. Se stěhováním souvisí ale další 
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problém a to kapacita stadionu. Nový stadion by měl mít kapacitu 15 000 míst a to je 

o dost míň než kapacita stadionu na Bazalech.  

FC Baník Ostrava v posledních sezonách balancoval na hranici sestupu do nižší 

fotbalové soutěže, což by pro něho nebylo rozhodně nejlepší. S I. Ligou je spojen větší 

zájem fanoušků a taky sponzorů, kteří jsou pro financování klubu velmi potřební. 

Hlavním úkolem managementu je oživit klub a vrátit ho opět mezi českou elitu, kde se 

v historii pohyboval. Jelikož klub nemá finanční zázemí v natolik dobré situaci, aby si 

mohl dovolit nakoupit zkušené hráče, kteří by mu byli nápomocni, měl by klub více 

pracovat s mládeží. Talentovaní mladíci by mu určitě mohli určitě pomoc vrátit se na 

výsluní. 

Dobré jméno Baníku nedělají ani jeho agresivnější fanoušci. Kvůli agresivitě 

fanoušků byl klub v minulosti nucen platit vysoké pokuty, které mu taky nepomohly 

v ekonomické stabilizaci klubu. Tento problém je v řešení již delší dobu. Asi nejvíce by 

pomohlo, kdyby byly zpřísněné tresty pro takto agresivní fanoušky. Po loňském jaru, 

kdy se mezi sebou střetli fanoušci Sparty a Baníku, byl zaveden na Baníku adresný 

ticketing. Viditelně klesla návštěvnost klubu, protože mnoho fanoušků s tímto 

způsobem nakupování vstupenek nesouhlasí.  
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza a komparace marketingové strategie 

dvou fotbalových klubů. Oba zkoumané kluby hrají nejvyšší soutěž, která se v rámci 

České republiky hraje. Vybrala jsem si pro svou analýzu dva pro mě velmi zajímavé 

celky. Prvním zvoleným je fotbalový klub, který patří mezi nejmenší kluby hrající 1. ligu, 

1. FC Slovácko a druhým zvoleným klubem je FC Baník Ostrava, který má velmi 

významnou fotbalovou historii. 

V teoretické části bakalářské práce jsem vysvětlovala pojmy jako je 

management, sportovní management, sportovní manažer, organizační struktura apod. 

Druhá polovina teoretické části se věnuji marketingu a marketingovým aktivitám, které 

fotbalové kluby ve své strategii využívá.  

V praktické části bakalářské práce jsem se dostala k popisu organizační 

struktury a prostředí managementu obou zkoumaných fotbalových klubů. Popsala 

jsem historii a současnost obou zkoumaných klubů. Ve spolupráci s manažery 

vybraných klubů se podařilo analyzovat marketingový mix. Postupně rozebírat 

všechny dílčí části marketingového mixu. Dále jsem se věnovala sponzoringu a 

reklamou, která je se sportem spojená a popsala všechny možnosti, které se ve 

fotbalovém prostředí vyskytují. Pomocí sestavené SWOT analýzy jsem porovnala 

všechny silné a slabé stránky zkoumaných klubů, snažila jsem se poukázat na 

příležitosti a hrozby, které by mohly ovlivnit momentální situací klubů.  
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Seznam zkratek: 

ČMFS – Českomoravský fotbalový svaz 

ČR – Česká republika 

FAČR – Fotbalová asociace České republiky 

FC – Fotbalový klub 

FIFA –  

HDP – Hrubý domácí produkt 

ME – Mistrovství Evropy 

MS – Mistrovství světa 

OH – Olympijské hry 

PR – Vztahy s veřejností 

UEFA – Evropská fotbalová asociace 

VIP – velmi důležitá osoba 

ZTP – Zdravotně tělesně postižení 

ZTTP/P – Zdravotně tělesně trvale postižení 



 

 


