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1 ÚVOD  

Financování sportu je velmi složitá záležitost. Problematika financování je 

každodenní starostí sportovců, sportovních svazů a klubů. Je tedy potřebné hledat zdroje, 

které by financování sportu zajistily. 

Oblast sportovního marketingu byla v minulém období v České republice 

zanedbávaná. V posledních letech se již sice objevují koncepty sportovního marketingu, 

bude to však potřebovat ještě čas, aby se sportovní marketing, jako jedinečný nástroj 

marketingové komunikace, mohl dostatečně rozvinout. Sportovní svazy a kluby by se měly 

chtít svým sponzorům, reklamním partnerů a dalším, hlavně ekonomicko-podnikatelským 

subjektům, předvést jako racionálně uvažující a z části i jako obchodní partneři. 

Téma bakalářské práce je „ Reklama a sponzoring v profesionálních fotbalových 

klubech v České republice“. Toto téma jsem si zvolil z důvodu osobního zájmu o sport, 

zvláště fotbal, kterému se aktivně věnuji.  

Cílem této práce je analyzovat problematiku reklamy a sponzoringu českých 

profesionálních fotbalových klubů. Zjistit, jak významnou roli hraje reklama  

a sponzoring v příjmové struktuře těchto klubů. Porovnat rozdíl v počtu partnerů 

mezi kluby první a druhé fotbalové ligy. Dozvědět se, kdo v těchto klubech vyhledává 

sponzory a reklamní partnery a jedná s nimi. A na základě všech těchto zjištění 

potvrdit nebo vyvrátit domněnku, že je důležité, aby se této činnosti naplno věnoval 

marketingový pracovník, popř. marketingové oddělení. 

V teoretické části jsou vymezeny pojmy sport, fotbal, sponzoring a reklama. 

Obsahem této části je i historie fotbalu a počátky fotbalu v České republice, ekonomická 

specifika profesionálních klubů a jejich financování.  

V marketingovém výzkumu jsou popsány metody výzkumu a marketingový 

výzkum ve fotbale. Představen je systém fotbalových soutěží v České republice a uveden 

způsob získání údajů pro praktickou část. 

V praktické části jsou zpracovány, na základě výsledků z dotazníku, informace 

týkající se sponzoringu a reklamy v prvoligových a druholigových fotbalových 

klubech České republiky.  
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Následuje shrnutí výsledků vlastního šetření a doporučení týkající se lepšího 

využití reklamy a sponzoringu v profesionálních fotbalových klubech České republiky. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 SPORT 

Pojem sport je odvozen od latinského „disportare“ a starofrancouzského 

„le désporter“, což v překladu znamená bavit se, příjemně trávit volný čas [15]. 

 Význam pojmu sportu je obecně znám, jeho všeobecně uznávaná a přesná definice 

však neexistuje.  

 Durdová (2012, s. 15) definuje sport jako „všechny formy tělesné činnosti, které, ať 

již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení 

tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovních“ [4]. 

Sport je součástí tělesné kultury a dotýká se širokého okruhu lidí. Nachází si pevné 

místo ve volnočasových aktivitách lidí, od aktivně sportujících, přes rekreační sportovce až 

po pasivní konzumenty [5]. 

Sport můžeme členit dle nejrůznějších hledisek. Rozlišujeme sporty kolektivní 

a individuální, kontaktní a bezkontaktní, amatérské a profesionální a jiné [17]. 

Sport má svým postavením a funkcemi ve vztahu k ostatním oblastem 

společenského života své specifické vlastnosti. Jeho vazby na různé vědní obory 

a disciplíny se odrážejí v politice státu, má vliv na výchovu, vzdělání a umění, ovlivňuje 

tělesný a psychický rozvoj jedince. S rozvojem sportu se vytváří celá řada pracovních míst, 

která jsou bezprostředně nebo zprostředkovaně spjata se sportovním prostředím. 

Se zvyšujícím se zájmem populace o sport se objevují nové druhy sportů. S tím je 

spojena potřeba budování nových nebo rekonstrukce stávajících sportovních zařízení. 

Narůstá konkurence zařízení nabízejících tytéž nebo podobné pohybové aktivity. 

Z materiálních produktů vyráběných v oblasti tělesné výchovy a sportu je to hlavně 

sportovní nářadí a náčiní (výzbroj) a sportovní oblečení (výstroj). Existuje celá řada 

nemateriálních produktů, jako jsou sportovní služby, sportovní akce různého zaměření, 

nabídka služeb v oblasti relaxace a regenerace aj. 
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S rostoucím zájmem o sport a sportování dochází k rozvoji sportu jako významné 

ekonomické a politické aktivity se společenských a celosvětovým podtextem, který 

sbližuje národy [5]. 
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2.2 FOTBAL 

Fotbal je kolektivní míčová hra, která je nejpopulárnějším kolektivním sportem na 

světě. Hrají ji dvě jedenáctičlenná družstva na obdélníkovém hřišti, nejčastěji travnatém. 

Hráči se snaží, aby míč dostali dovoleným způsobem do soupeřovy branky, a zároveň 

brání soupeři, aby dopravil míč do jeho branky. Snahou je dosáhnout více branek (gólů) 

než soupeř. Hraje se hlavně nohama, ale hráči mohou k hraní míčem používat libovolné 

části těla kromě rukou a paží. Pouze brankář (tzn. jeden z hráčů, odlišený barvou dresu) 

může v blízkosti vlastní branky hrát i rukama. 

2.2.1 Historie fotbalu 

Mnoho zemí světa si i osvojuje právo nazývat se kolébkou nejpopulárnějšího 

sportu. Fotbal vznikal z různých míčových her a jeho přesný původ není znám. Doklady 

o míčových hrách se nacházejí již v dávném starověku (4000 let př. n. l.). Zřejmě 

nejstarším zobrazením míče je jeho kresba v chrámu egyptského Karnaku. O oblíbenosti 

míčových her u starých Egypťanů svědčí obrazy míčů na stěnách hrobek v Bani Hasan, 

Sakkáře i jinde a kožené nebo hliněné míče v hrobkách v Memfisu. Čínský panovník 

Chuang-ti (2679 př. n. l.) rozšiřoval míčovou hru Cchu-ťü. S míčovými hrami se 

setkáváme u starých Řeků, kteří provozovali hru zvanou episkyros (považuje se za 

předchůdce rugby – fotbalu) i Římanů, u nichž nacházíme podobnou hru pod názvem 

harpastum. Ta se rozšířila díky tažení římských legií do Francie a Anglie. 

Počátky moderního fotbalu lze nalézt na počátku 19. století na prestižních 

anglických školách. Pravidla však byla nejednotná. První oficiální pravidla vyšla v tisku 

v roce 1848 v Cambridgi, ale nedochovala se. Na jejich základě však vypracoval roku 1862 

uppinghamský rektor Edward Thring pravidla, která jsou nestaršími dochovanými. V roce 

1863 se sešli v Londýně zástupci škol a klubů a založili první fotbalový klub na světě – 

Football Association. Nedlouho potom (v roce 1872) se hrál první ročník nejstarší klubové 

soutěže FA Cup, známý též jako Anglický pohár. 

Z Velké Británie se fotbal na evropskou pevninu rozšířil přes Holandsko, Německo 

a Švýcarsko do střední Evropy a dalších evropských zemí. První fotbalové svazy vznikly 

v roce 1889 v Dánsku a Holandsku. Od roku 1900 se hrály fotbalové zápasy na 

II. olympijských hrách v Paříži a o čtyři roky později na III. olympijských hrách v St. 
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Louis. První oficiální olympijský fotbalový turnaj se uskutečnil v roce 1908 v Londýně. 

Od roku 1904 vede fotbal na celém světě Mezinárodní fotbalová federace – FIFA [13]. 

Dnes hrají fotbal po celém světě profesionální fotbalisté a řada dalších lidí se mu 

věnuje na amatérské či rekreační úrovni. Podle průzkumu, uspořádaného v roce 2001 

mezinárodní fotbalovou federací FIFA, hraje pravidelně fotbal nejméně 240 miliónů lidí ve 

více než 200 zemích světa. Mezi hlavní příčiny jeho popularity patří bezesporu jednoduchá 

pravidla a naprosto minimální náročnost na vybavení [20].  

2.2.2 Počátky fotbalu v ČR 

Počátky české kopané můžeme najít už v devatenáctém století. První fotbalové 

utkání na českém území se odehrálo 29. 9. 1887. O šest let později, v roce 1893, vznikl 

nejúspěšnější český klub – AC Sparta Praha. 

Odvěký rival z hlavního města naší republiky – SK Slavia Praha – se rekrutoval ze 

studentského literárního a řečnického spolku Slavia. Příznivci kopané si po sporech ve 

spolku založili v roce 1895 samostatný klub. 

V roce 1901 byl založen Český fotbalový svaz. Do pravomocí této zastřešující 

organizace přešla správa všech fotbalových soutěží. Po šesti letech byl svaz přijat za člena 

Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). V současnosti nese název Fotbalová asociace 

České republiky. 

Na jaře roku 1896 vznikla první soutěž – Mistrovství Čech a Moravy. V roce 1925 

byla založena oficiální ligová soutěž. Fotbal přežil i bídná léta obou válek.  

V meziválečném období a v letech po 2. světové válce se stal českou fotbalovou legendou 

Josef Bican, který během své kariéry nastřílel 644 ligových branek. Nejvyšší fotbalová 

soutěž byla obnovena hned po druhé světové válce. 

Československý a později český fotbal si díky své historii i nedávným výsledkům 

vydobyl ve světě velké renomé. Mezi největší úspěchy patří 2. místo na mistrovství světa 

1934 v Itálii, stříbrná medaile ze světového šampionátu 1962 v Chile nebo titul mistrů 

Evropy z roku 1976. Největšími úspěchy samostatné České republiky jsou stříbrná medaile 

z mistrovství Evropy v Anglii 1996 a 3. místo na EURU 2004 v Portugalsku. 

Mezi nejslavnější hráče české fotbalové historie patří, kromě již zmíněného Josefa 

Bicana, František Plánička, Svatopluk Pluskal, Josef Masopust, Ivo Viktor či Antonín 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1896
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_%C4%8Cech_a_Moravy_(1896-1902)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asocia%C4%8Dn%C3%AD_liga_1925
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Panenka. Českými fotbalovými esy současné éry jsou Pavel Nedvěd, bývalý záložník 

Juventusu Turín, který získal v roce 2003 Zlatý míč, cenu pro nejlepšího fotbalistu 

působícího v Evropě nebo kapitán české reprezentace Tomáš Rosický, který patří 

k oporám anglického velkoklubu Arsenalu Londýn. České brankoviště v reprezentaci střeží 

brankář anglického klubu Chelsea Petr Čech, který byl za své výkony vyhlášen nejlepším 

fotbalovým brankářem světa za rok 2005. Jeho dalšími oceněními jsou nejlepší brankář 

Ligy mistrů za ročníky 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007. Mezinárodní asociace 

sportovních novinářů AIPS vyhlásila Petra Čecha také nejlepším brankářem světa za rok 

2007 [19]. 

2.2.3 Ekonomická specifika profesionálních klubů 

Samotný sportovní klub nemá pro fanouška smysl. Příznivce zajímá soupeření 

s dalšími týmy a vítězství jejich týmu. Tento důvod dal záminku k vytvoření dlouhodobé 

soutěže – ligy, která představuje důležitou instituci profesionálního sportu ve sféře 

kolektivních her. Soutěžení a podnikání v oblasti kolektivních her nemůže bez dlouhodobé 

soutěže fungovat. Existují evropský a americký systém soutěží.  

V Evropě nejdříve soutěžily mezi sebou amatérské týmy, ze kterých ty nejlepší se 

staly profesionálními. Proto dodnes existuje v Evropě celá škála hierarchizovaných soutěží. 

Princip soutěživosti v tomto systému je v tom, že nejlepší týmy z nižších soutěží postupují 

do vyšších a naopak nejhorší týmy z vyšších soutěží sestupují do nižší.  

V USA je nastaven systém jinak. Sport se původně provozoval a rozvíjel hlavně na 

školách. Později se několik investorů domluvilo a založilo sportovní soutěže pro podnikání 

v kolektivních sportovních hrách. V těchto soutěžích se neuplatňuje princip sestupovaní  

a postupování, ale jsou uzavřené. Za vstup do soutěže se platí poplatek, počet klubů 

v soutěži je pevně dán a nižší soutěže (na rozdíl od evropského systému) zde neexistují. 

Podnikání v tomto systému se tak od evropského liší především tím, že se kluby vzájemně 

podporují. Konkurence zde má jiný charakter. Nejde o eliminování nejslabšího a nakonec 

jeho vytlačení ze soutěže a trhu. V tomto systému potřebuje jeden druhého, a proto se musí 

vzájemně podporovat. 
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2.2.4 Financování profesionálních fotbalových klubů 

Existuje řada prostředků, kterými může být klub financován: 

 prostředky z veřejných rozpočtů (státní rozpočet, rozpočet krajů měst a obcí), 

 finanční prostředky ze zdrojů ČSTV, 

 příjmy z reklamy a sponzoringu, 

 příjmy z vybraných členských příspěvků,  

 příjmy z prodeje vstupného, 

 příjmy z prodeje vysílacích práv 

 příjmy z vlastní podnikatelské činnosti 

 prostředky z fondů Evropské unie, 

 příjmy plynoucí z odstupného, výchovného a hostování, 

 příjmy z prodeje propagačních materiálů, 

 bankovní úvěry [4]. 

Problematikou příjmové struktury fotbalových klubů se zabýval Andreff, který 

rozlišuje dva profesionální modely financování. 

Model SSSL (Spectateurs-Subventions-Sponsors-Local), neboli profesionální 

model tradiční, byl uplatňován zhruba do 70. – 80. let 20. století. Hlavním zdrojem příjmů 

bylo vstupné. Například v první francouzské lize v sezóně 1970/1971 tvořily příjmy ze 

vstupného 81 % z celkových příjmů, zatímco příjmy z reklamy a sponzoringu tvořily jen 

1 %. Sponzoři byli výhradně regionální. Dalším zdrojem příjmů byly příspěvky od 

místních samosprávných orgánů. Příjmy z televizních práv v tradičním modelu nehrály 

v příjmové struktuře významnou roli. Ligy a kluby se obávaly, že vysílání přímých 

přenosů povede ke snížení příjmů ze vstupného. 

Současný profesionální model MMMMG (Médias-Magnats-Merchandising-

Marchés-Global) překonal model tradiční během 80. a 90. let 20. století, kdy v evropském 

profesionálním fotbalu nabyly na významu nové zdroje financování, a došlo k výraznému 

přeskupení ve struktuře příjmů. Kluby již nebyly odkázány jen na příjmy z regionu. Klesl 

podíl tržeb ze vstupného. Snížil se také podíl příspěvků od místních samosprávných orgánů 

přímo do místních profesionálních klubů, v některých zemích to bylo i zakázáno. Naopak 

vzrostl podíl z reklamy a sponzoringu. Značně vzrostl význam televize a mediálních 
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společností. Díky zvýšené konkurenci na trhu médií si mohly začít profesionální ligy 

a kluby vyjednávat mnohem výhodnější podmínky prodeje přenosových práv.  

Objevuje se také nový jev ve struktuře příjmů ve formě vstupu velkých korporací 

jako investorů. Úspěšní podnikatelé chtějí využít klubu jako globální značky pro vylepšení 

svojí image a zhodnotit vložené prostředky skrze vlastnictví a kontrolu v profesionálních 

klubech. To s sebou přináší několik zásadních změn. Řízení klubu přechází do rukou 

profesionálních manažerů, což často přináší i finanční stabilitu. Dále investoři využívají svých 

schopností přeměnit vložené prostředky do dalšího růstu a lepší konkurenceschopnosti. 

Dochází k silnějšímu propojení obchodu se sportem.  

Dalším novým prvkem ve strategii profesionálních fotbalových klubů je práce 

s talenty. Nakupování kvalitních hráčů stojí obrovské peníze. Řada klubů si tak spočítala, že je 

pro ně výhodnější starat se o nové mladé hráče. Ti pak mohou přispět ke sportovním úspěchům 

klubu a kluby je také mohou prodat a vylepšit si své příjmy. 

Dalším významným okamžikem, který vedl ke zvýšení příjmů klubů, byl jejich vstup 

na kapitálové trhy. Průkopníkem této varianty financování se stal anglický klub Tottenham 

Hotspur, který v roce 1983 nabídl veřejnosti 38 % majetku klubu a získal prostředky 

v hodnotě 3,3 milionu liber. Klub může prostředky z prodeje akcií použít na rekonstrukci 

a zvýšení kapacity stadiónu, platby dluhů, trénink nebo nákup hráčů. 

České profesionální fotbalové kluby působí ve formách obchodních společností 

a.s., respektive s.r.o. Doposud žádný český klub nepřistoupil k veřejné nabídce akcií. 

Akcie českých profesionálních fotbalových klubů jsou vydávány na jméno, případně mají 

omezenou převoditelnost.  

Příjmy českých klubů pochází většinou z regionálních zdrojů a v mnoha případech 

jsou spoluvlastníky samosprávy měst. V příjmové struktuře českých klubů hraje 

významnou roli reklama a sponzoring. Jako jedna z dalších příjmových položek českých 

fotbalových klubů jsou prostředky získané od společnosti STES, která je oficiálním 

marketingovým zástupcem Fotbalové asociace České republiky. Výše příjmů od 

společnosti STES závisí na konečném umístění týmu v lize a stanovuje se zvlášť pro každý 

nový ligový ročník. Dále jsou české kluby závislé na příjmech z prodejů hráčů. Naopak 

podíl z příjmů za domácí televizní práva a příjmy ze vstupného je oproti prestižním 

zahraničním fotbalovým ligám velmi malý. Tyto zdroje příjmů mohou hrát významnější 

roli, jen pokud se klub probojuje do evropských pohárových soutěží. V roce 2003 byla 
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podle Novotného struktura příjmů českých profesionálních klubů přibližně taková: 

z celkových příjmů tvořily 60 % příjmy od sponzorů, 20 % příjmy z prodeje hráčů, 10 % 

příjmy z prodeje práv televize, 5 % příjmy ze vstupného a dalších 5 % ostatní příjmy 

včetně prodeje klubových suvenýrů [15]. 
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2.3 SPONZORING 

Sponzoring je významným specifickým prostředkem k zabezpečení dostatečných 

finančních zdrojů, které slouží k realizaci kulturních, vědeckých, charitativních a dalších 

aktivit v různých sférách života společnosti. Výjimkou nejsou ani tělovýchovné, sportovní 

a turistické organizace, spolky, kluby i jednotlivci, kteří usilují o získání finančních 

prostředků pro jejich činnost [3]. 

Podle Mullina, Hardyho a Suttona (2007, s. 315) „sponzor využívá sponzorský 

vztah k získání práv přičleněných nebo přímo spojovaných s produktem nebo akcií s cílem 

získat užitek z tohoto spojení. Sponzor pak používá tento vztah k dosažení svých 

propagačních cílů nebo k podpoře širších marketingových cílů. Práva získaná z tohoto 

vztahu mohou zahrnovat maloobchodní příležitosti, nákup práva na užití jména ve 

vysílacích časech nebo programu hospitality“ [14]. 

Každý sponzorský vztah by měl být založen na oboustranně známých cílech, 

vzájemně prospěšných přínosech a mravně-etických principech. 

Sponzoring je právním vztahem mezi sponzorem a sponzorovaným, kde každý 

dosáhne cílů s pomocí druhého. Základním principem sponzoringu je vztah: 

služba x protislužba. Sponzor poskytuje peněžní, věcné prostředky a služby 

a sponzorovanému z toho plynou vůči sponzorovi určité povinnosti a závazky definované ve 

sponzorské smlouvě. Tím se sponzoring liší od reklamy, kdy zadavatel (plátce) reklamy 

sleduje úmysl přímo propagovat své podnikatelské aktivity. U sponzoringu je účelem spíše 

vytvořit kladný obraz podnikatelského subjektu u veřejnosti [6]. 

2.3.1 Sponzoring ve sportu 

Sponzoring se stává stále výraznější součástí činnosti jednotlivých subjektů 

působících v oblasti sportu. Během desetiletí, na přelomu tisíciletí, vzrostlo globálně 

sponzorství ve sportu z 10 miliard dolarů na téměř 30 miliard dolarů [16].  

Sponzoring ve sportu chápeme jako partnerský vztah mezi hospodářstvím na straně 

jedné a sportem na straně druhé. Sponzor poskytuje peněžní, věcné prostředky a služby 

osobám a organizacím ve sportu [15]. 
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Sponzor se rozhoduje pro sponzorování sportu například z těchto důvodů: 

 snaha dát najevo dobré „občanské vystupování“, 

 snaha dát najevo zájem o společnost a o dění ve společnosti, 

 snaha zviditelnit produkty, 

 snaha vytvořit příznivé podmínky pro publicitu a zájem médií [4]. 

2.3.2 Vývoj sponzoringu ve sportu 

Počátky sponzorství lze nalézt již ve starověkém Řecku. Vítězové olympijských 

soutěží byli odměňováni čestnými dary, čestným občanstvím nebo doživotním 

zabezpečením v rámci městského státu. Tato podpora jim umožňovala nejen snazší 

přípravu, ale také pozdější životní zabezpečení. Her se tak mohli účastnit i méně majetní, 

pokud byli talentovaní. 

Za římského císařství se objevila další forma podpory zvaná mecenášství, 

pojmenovaná po bohatém římském občanovi G. C. Maecenatovi, který podporoval členy 

svého literárního kroužku. Mecenášství je jednostranný akt, kde mecenáš podporuje sport, 

kulturu nebo vědu bez očekávání protislužeb. Jeho největším potěšením je to, že sportovec, 

umělec nebo vědec může vykonávat svoji činnost. 

Dalším pojmem vyskytujícím se v oblasti podpory sportu je dárcovství. Dárce 

nemusí mít, na rozdíl od mecenáše, trvalý vztah k podporované aktivitě a oproti 

mecenášské podpoře nemusí být opakovaná. Veřejnost však dárcovství a mecenášství 

nerozlišuje.  

Poslední pojem ve vývoji sponzorství je podnikatel se sportem. U nás tento pojem 

často splývá se sponzorem nebo mecenášem. Stejně jako u mecenášství je vztah také 

jednostranný, ale poručníkovský. Podnikatelé podporují sport za účelem příjmu, ať již ve 

formě peněz nebo věhlasu jejich jména tak, aby jim to přineslo další zisk. Oproti 

mecenášům a sponzorům tvrdě zasahují do řízení chodu podporovaného oddílu. 

U nás se můžeme setkat se sportovním sponzorstvím již v době socialismu. 

Socialistické podniky například podporovaly výstavbu i provoz tělovýchovných zařízení. 

Vrcholové sportovce podporovaly tím, že je zaměstnávaly, aniž by museli pracovat. Tento 

způsob podpory můžeme označit jako skrytý profesionalismus a přispěl také k rozvoji 

sponzorství v západních státech [15]. 
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2.3.3 Typy sponzoringu ve sportu 

Sponzorství ve sportu může mít různé podoby a formy. Lze je rozdělit podle několika 

kritérií. 

A. Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku: 

a) titulární sponzor – firma je spojena s názvem sponzorované aktivity, 

b) spolusponzor – několik sponzorů, kteří mají podobná práva za podobnou 

cenu, 

c) sponzor – dodavatel, který upřednostňuje dodání hotových výrobků před 

penězi.
 1

 

B. Podle typu sponzora: 

a) sponzor je se sportem těsně spojen prostřednictvím nabízených produktů 

a služeb, 

b) sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu a využívá ho jen jako 

komunikační nástroj. 

C. Podle specializace na určitý druh sportu či konkrétní klub: 

a) jednostranné, 

b) mnohostranné sponzorství. 

D. Podle objektu sponzorství: 

a) sponzorství jednotlivců – tato forma je rozšířena hlavně ve vrcholovém 

sportu, 

b) sponzorství sportovních kolektivů – u nás nejrozšířenější u fotbalu, hokeje 

a basketbalu, 

c) sponzorství sportovních akcí – tento typ je velmi populární a pro sponzora 

lákavý, protože většina sportovních akcí je dnes spojena se jménem určitého 

sponzora, 

d) sponzorství sportovních institucí (svazů, federací, jednot) [15]. 

  

                                                
1
 Čáslavová uvádí ve své publikaci takovéto členění sponzorů podle rozsahu a úrovně nabízených protivýkonů: 

 exkluzivní sponzor – sponzor je spojen s titulem oficiální sponzor, za vysokou cenu přejímá veškeré 

protivýkony, 

 hlavní sponzor – hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, 

 vedlejší sponzor – vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti, 

 kooperační sponzor – jednotlivé protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, přičemž se dá 
využít rozličné doby platnosti sponzorských smluv [3]. 
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2.3.4 Sponzorské dary 

Ve sportu v ČR se kromě klasického sponzorování využívá podpora formou daru. 

V praxi se používá termín „sponzorský dar“, ale přitom o sponzorování vůbec nejde. 

Darování je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti 

s právním úkonem. Dary mohou mít peněžní i nepeněžní formu. Dárce neočekává za dar 

protihodnotu (protivýkon) a obdarovaný tuto hodnotu neposkytuje. Tím se liší darování od 

sponzorování. Existuje tu i podstatný rozdíl v účtování a zdaňování [3]. Při sponzoringu 

vzniká sponzorovi náklad a sponzorovanému výnos. Naproti tomu při darování si dárce 

může odečíst hodnotu daru od základu daně, maximálně však do výše 10 % základu daně 

u fyzických osob a 5 % základu daně u právnických osob [22]. 

2.3.5 Sponzoring ve fotbale 

Fotbal je celosvětově nejpopulárnějším sportem a podle odhadů ho sleduje nebo 

hraje přes tři miliardy lidí po celé planetě. Proto je z oblasti sportu nejčastěji sponzory 

vyhledáván právě fotbal. Můžeme to vidět na následujícím grafu: 

Graf 2.1 Sportovní sponzoring celosvětově v letech 2004–2005 

 

Zdroj: Mullin, Hardy a Sutton, 2007 [14] 

Graf 2.1 znázorňuje rozdělení 80 miliard dolarů, které sport získal během let  

2004–2005 díky sponzoringu. Největší podíl (33,5 %) má fotbal, do kterého sponzoři, 

v průběhu těchto let, vložili částku přibližně 26,8 miliard dolarů. 
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Příjmy ze sponzoringu a reklamy bývají u profesionálních fotbalových klubů 

jedním z nejvýznamnějších zdrojů příjmů ve světě i u nás. Například v soutěžním ročníku 

2008/2009, podle výročních zpráv klubů, tvořily příjmy ze sponzoringu u klubu 

FK Teplice 55 % [23] a u klubu SK Dynamo České Budějovice dokonce 70 % z jejich 

celkových příjmů [24]. 

Sportovní úspěchy klubu jsou významným faktorem při rozhodování sponzora pro 

jeho vstup do klubu. Úspěchy klubu s sebou přinášejí větší možnosti zviditelnění sponzora. 

Úspěšné kluby se častěji objevují v televizních přenosech a více se o nich píše v tisku. Při 

postupu klubu do evropských pohárů se navíc jméno sponzora může rozšířit i v zahraničí. 

Naopak o neúspěšný klub ztrácí zájem media i fanoušci, tudíž takový klub už není pro 

sponzora tak atraktivní. 

Pět hlavních sponzorů investuje do českého fotbalu každým rokem kolem 250 mil. 

Kč, z toho reprezentaci připadne asi 100 mil. Kč. Těmito sponzory jsou český Gambrinus, 

nizozemský pojišťovací ústav ING, německý T-Mobile, Puma dodávající komplexní 

výstroj a výzbroj, Opel poskytující auta [18]. 

2.3.6 Nabídka pro sponzora od fotbalového klubu 

Práce se sponzorem a nabídka ze strany klubu pro něj závisí na mnoha okolnostech, 

jako je například požadovaná částka, postavení fotbalového klubu z hlediska úspěšnosti, 

plánovaná délka spolupráce a jiné. 

Kluby mohou sponzorům nabízet 4 druhy produktů: 

 nabídka sportovních produktů, kterými sportovní klub disponuje 

o nabídka prostor klubu pro sportovní činnost zaměstnanců sponzora (např. 

hrací plochy, posilovna, regenerační zařízení), 

o zvláštní akce (např. pořádání přednášek a seminářů pro sponzory), 

 nabídka reklamních produktů 

 nabídka produktů společenského charakteru 

o volné vstupenky na zápasy klubu, 

o nabídka lóží a VIP prostor, 

o parkovací prostory, 

o účast na významných akcích sezony a oslavách činností klubu, 
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 nabídka image klubu a jeho hráčů 

o využití image klubu nebo jeho hráčů v reklamní kampani sponzora. 

Při vytváření nabídky pro sponzora je důležité získat co nejvíce informací 

o sponzorovi. Je nutné brát v úvahu oblast, ve které sponzor podniká, jaké jsou jeho 

dosavadní sponzorské aktivity v oblasti sportu i mimo něj a další aspekty [3]. 
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2.4 REKLAMA 

Pojem reklama vznikl z latinského slova „reclamare“, které v překladu znamená 

opakovaně křičet či znovu křičet [7]. 

Podle Kobery a Šece (1991, s. 6) „je reklama placená forma neosobní prezentace 

výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) 

prostřednictvím komunikačních médií“ [9]. 

Reklama je chápána jako propagace. Smyslem reklamy je cíleně informovat 

a ovlivňovat potencionální zákazníky za pomoci nenucených prostředků. Využívá se jako 

přesvědčovací komunikace s konečnými spotřebiteli a širokou veřejností [7]. 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny cíle reklamy podle Kaňovské. 

Obr. 2.1 Cíle reklamy 

 
Zdroj: Kaňovská, 2009 [7] 

 

Podle Boučkové (2003, str. 224) je reklama „záměrná činnost, která 

potencionálnímu zákazníkovi přináší relativní informace o výrobku, o jeho vlastnostech  

a přednostech, jeho kvalitě apod. Racionálními nebo emocionálními argumenty se snaží 

vzbudit zájem o výrobek a posléze spotřebitele přimět, aby učinil kupní rozhodnutí“ [2].  

Cíle reklamy 

stimulování 
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Generalizace reklamy je kvůli existenci mnoha forem a využití obtížná. Charakterizují ji 

tyto vlastnosti: 

 pronikavost – sdělení je možno opakovat mnohokrát, což umožňuje kupujícímu 

srovnávat sdělení konkurentů; reklama ve velkém měřítku pozitivně hodnotí 

velikost, sílu a úspěch prodejce,  

 zesílená působivost – rafinované využívání slov, zvuků a barev slouží k dramatizaci 

společnosti a jejich výrobků a služeb, 

 neosobnost – spotřebitel není povinen věnovat reklamě pozornost; reklama 

představuje monolog, nikoli dialog se spotřebitelem [11]. 

Prostřednictvím masových medií dokáže reklama rychle zasáhnout velké segmenty 

populace. Zároveň zvyšuje atraktivitu a v mnohých případech i kredibilitu značek. 

Reklama je uskutečňována prostřednictvím tiskových médií, rozhlasu a televize, 

reklamních tabulí, plakátů, výloh, firemních štítů atp. [8]. 

Přestože reklama zasáhne vysoký počet osob, její působení je neosobní  

a jednostranné (směrem k publiku) a nedokáže přinutit k pozornosti a reakci. Je také 

finančně nákladná, hlavně se to týká televizních spotů [10]. 

2.4.1 Funkce reklamy 

Reklamní sdělení může plnit mnoho funkcí, které vycházejí z pozice výrobku na 

trhu. Základní funkce reklamy jsou znázorněny v následující tabulce. 

Tab. 2.1 Funkce reklamy 

 

Zdroj: Moudrý, 2008 [12] 

Funkce reklamy 

informativní 

Potencionální zákazník se 
prvotně dovídá o existenci 
produktu. Tato reklama je 

mířena na rozum zákazníka, jde 
o tzv. racionální reklamu.  

ovlivňovací 

Reklama má získat zákazníka, 
aby využil nabídku produktu 
výrobce. Jedná se o získání 
zákazníka pro zboží, které 

nabízí více firem. Je působeno 
na emoce zákazníka (např. 

slevy). Hovoříme o tzv. 
emocionální reklamě. 

upomínací 

Výrobek je již v podvědomí 
zákazníků, ale reklama má 

upozornit jen na to, že stále 
existuje na trhu.  
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2.4.2 Reklama ve sportu 

Sportovní reklama je reklama, která využívá specifických médií komunikace 

z oblasti sportu. Jedná se o dynamicky se rozvíjející odvětví, jehož posláním je efektivně 

přispívat k ekonomické prosperitě sportovních organizací [3]. 

Reklama hraje ve sportu stále významnější roli. Příjmy z reklam tvoří velmi 

významnou položku všech příjmů sportovních organizací. Hlavně ty, které jsou vybaveny 

právní subjektivitou, nabízejí sportovní reklamu jako svůj protivýkon sponzorovi za 

smluvně dohodnutých finančních a dalších podmínek [6]. 

Za hlavní reklamní média lze považovat televizi, rozhlas, denní tisk, internet, kino, 

časopisy, plakáty, venkovní reklamu a další. 

2.4.3 Reklama ve fotbale 

Fotbalové kluby nejčastěji nabízejí sponzorům jako protislužbu právě reklamu.  

Nejčastěji se vyskytujícími druhy reklamy ve fotbalovém prostředí jsou: 

 reklama na dresech, tréninkovém a vycházkovém oblečení, 

 reklama na panelech kolem hřiště, budovách a jiných objektech klubu, 

 reklama na vstupenkách, plakátech, časopisech, programech k utkání, 

 reklama na internetových stránkách klubu, 

 jméno sponzora obsažené v názvu týmu, 

 jméno sponzora obsažené v názvu stadionu. 

Reklama na dresech, tréninkovém a vycházkovém oblečení 

Fotbalové dresy jsou v současném profesionálním sportu nejlukrativnější mediální 

plochou. Reklama na dresech zaujme velkou masu lidí při sledování zápasů přímo 

na stadionech nebo v televizi. Reklama na vycházkovém a tréninkovém oblečení dává 

možnost prezentace sponzora i mimo zápasy, například při rozhovorech nebo trénincích. 

Reklama na panelech kolem hřiště, budovách a jiných objektech klubu  

Do této kategorie lze zařadit reklamní panely kolem fotbalového hřiště, reklamní 

plakáty umístěné na klubových budovách, reklamu zobrazenou na výsledkových tabulích 

aj. Dnes existují i videopásy s pohyblivou reklamou nebo pásy, kde se pravidelně mění 

více reklam. Úspěch této reklamy závisí na její velikosti a umístění. Její účinnost se 

zvyšuje například při interwiev poskytovaném před mantinelem s reklamou. 
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Reklama na vstupenkách, plakátech, časopisech, programech k utkání 

Tuto reklamu nelze vidět prostřednictvím televizních přenosů, a má proto většinou 

regionální charakter.  

Reklama na internetových stránkách klubu 

Výhodou tohoto média je možnost celodenní prezentace sponzora. Klub může uvést 

odkaz na internetové stránky sponzora, kde potencionální zákazník najde více informací 

o firmě sponzora a může si od něj prostřednictvím internetu koupit produkt. 

Jméno sponzora obsažené v názvu týmu 

Jméno sponzora v názvech klubu je v západní Evropě neobvyklé. U nás se však 

tento systém pojmenování sportovních klubů podle sponzorů prosadil a objevuje se  

i ve fotbale. Co se týká profesionálních českých fotbalových klubů, je jméno sponzora 

součástí názvu jednoho prvoligového (FK Baumit Jablonec) a čtyř druholigových klubů 

(FC MAS Táborsko, MFK OKD Karviná, FC Graffin Vlašim, FC Tescoma Zlín). 

Jméno sponzora obsažené v názvu stadionu 

Pojmenování stadionu podle sponzora se stává v českém fotbale čím dál častějším 

jevem. Z 16 účastníků první české fotbalové ligy je 6 stadionů pojmenováno podle 

sponzora (1. FK Příbram, AC Sparta Praha, FK Baumit Jablonec, Bohemians 1905, 

FK Viktoria Žižkov, SK Slavia Praha), v druhé lize je pojmenován podle sponzora jeden 

stadion 1. SC Znojma [3]. 
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3 MARKETIGOVÝ VÝZKUM VE FOTBALOVÝCH KLUBECH 

3.1 METODY A NÁSTROJE 

Cílem marketingového výzkumu je cílevědomé, systematické a organizované 

plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování dat potřebných pro řešení 

konkrétních marketingových situací.  

Metody výzkumu: 

 metoda pozorování 

 metoda dotazování 

 experimentální výzkum 

Metoda pozorování 

Tato metoda zahrnuje získávání informací sledováním příslušné skupiny lidí, akcí 

či situací. Pozorováním můžeme získat data, která lidé nejsou ochotni nebo schopni 

poskytnout jiným způsobem. Některé informace však získat touto metodou nemůžeme: 

pocity, postoje, pohnutky nebo soukromé chování. 

Metoda dotazování 

Tato metoda je nejrozšířenější metodou. Slouží zejména k získávání popisných 

informací, např. vědomostí lidí o nějaké skutečnosti, preferencí či nákupního chování. 

Největší výhodou metody dotazování je její flexibilita. Můžeme ji použít k získávání 

mnoha druhů informací v nejrůznějších situacích. Má však i své nevýhody. Respondent 

například nemusí chtít odpovídat neznámému tazateli na otázky, které považuje za čistě 

osobní. Někdy se také vyjadřuje k věcem, kterým nerozumí, jen proto, aby vypadal 

chytřejší. Jindy se zase snaží zavděčit tazateli tím, že mu poskytuje jen pozitivní a milé 

odpovědi. 

Experimentální výzkum 

Cílem této metody je shromažďování dat u vybraných skupin respondentů, 

zkoumaných v různých podmínkách. Při experimentech je nutné vybrat odpovídající 

skupinu subjektů, kterým jsou poskytovány různé způsoby zacházení. Následně 

experimenty zahrnují kontrolu souvisejících faktorů a ověřování rozdílů v jednotlivých 

skupinách respondentů. 
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Při shromažďování dat lze využít dvou hlavních výzkumných nástrojů - dotazníku 

a mechanických zařízení. 

Dotazník 

Dotazník je velmi flexibilní nástroj. Je tvořen souborem otázek, kladených 

respondentům. Před aplikací dotazníku je třeba jeho pečlivé sestavení. Je důležité správně 

zvolit otázky, jejich formu, slovní podobu a sled. Dotazník může být tvořen uzavřenými 

nebo otevřenými otázkami. Uzavřené otázky zahrnují všechny možné odpovědi 

a respondent si vybírá jednu nebo více z nich. Otevřené odpovědi umožňují dotazovaným 

subjektům odpovídat svými slovy. 

Mechanická zařízení 

Jedná se například o peoplemetry či snímače dat v supermarketech. Jiné druhy 

mechanických zařízení mohou měřit fyzické reakce sledovaných subjektů (např. sílu zájmu 

či emocí vyvolaných u subjektu různými stimuly – inzerátem, obrázkem apod.) [10]. 

 

 V bakalářské práci byla použita metoda dotazování - dotazník. Dotazník obsahuje 

otevřené, polouzavřené i uzavřené otázky.  



27 

 

3.2 MARKETINGOVÝ VÝZKUM A INFORMAČNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM VE 

FOTBALE 

Aby fotbalový klub učinil důležitá rozhodnutí a stanovil svoji strategii, potřebuje 

nashromáždit rozhodující informace, které následně přemění v kvalifikovaná data. 

K nejdůležitějším úlohám marketingového výzkumu patří: 

 odvození určitých charakteristik daného fotbalového trhu, zejména odhad poptávky 

po fotbale, analýza podílu na trhu, rozbor tržeb z prodeje (vstupné, hráči, 

merchandising apod.), hledáni forem reklamy, propagace a možností uplatnění 

v médiích a prodeje televizních práv, testování nových hráčů, 

 charakterizování spotřebitele, tedy diváka, fanouška daného fotbalového klubu. 

Především jde o charakteristiky demografické, ekonomické, sociální a geografické, 

o rozbor jeho obvyklého chování. 

V marketingovém výzkumu se pracuje se dvěma zdroji informací, z nichž je následně 

budován informační řídicí systém klubu: 

 primární 

 sekundární 

Primární informace a data získává marketingový pracovník nově pro potřeby 

daného projektu, a to tak, že si je buď pořizuje sám, nebo tento průzkum zadá 

specializované agentuře. 

Sekundární informace a data dělíme na vnitřní, které pramení ze sledování běžné 

činnosti klubu, a vnější, které již existují, jsou veřejně přístupné, a to zdarma nebo za 

úplatu. Tyto informace získává marketingový pracovník v různých statistických ročenkách, 

výkazech, odborných textech, výročních zprávách společností apod. 

Sekundární informace bývají k dispozici rychleji a jsou méně nákladné než zdroje 

primárních informací. 

Při vytváření informačního řídicího systému v profesionálním fotbalovém klubu se 

nejprve zařazují vnitřní, pak vnější sekundární informace a nakonec primární informace. 

Význam informačního řídicího systému je pro profesionální fotbalový klub dnes již 

naprosto nezpochybnitelný. Je tomu tak nejen proto, že došlo vskutku k revolučnímu 
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vývoji informačních technologií záznamových médií, přenosu a zpracování dat, ale hlavně 

k novým tendencím ve fotbale. Mezi ně zejména patří zvýšení medializace fotbalu, 

tendence globalizace fotbalu spojená s přesuny hráčů, trenérů, nové promyšlené 

propagační a reklamní kampaně ve fotbale [21].  
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3.3 PŘEDSTAVENÍ FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ 

Systém fotbalových soutěží v České republice určuje rozdělení soutěží mužských 

fotbalových klubů do několika úrovní. Na nejvyšší úrovni jsou celostátní profesionální 

soutěže (1. a 2. liga). Třetí soutěž je rozdělena na českou a moravskoslezskou část (ČFL 

a MSFL). Následují divize, krajské soutěže a na nejnižší úrovni jsou soutěže organizované 

okresními fotbalovými svazy. Mezi jednotlivými úrovněmi neexistují žádné bariéry, takže 

každý klub má možnost vystoupat z nejnižší úrovně až do nejvyšší (a ovšem také naopak). 

3.3.1 První česká fotbalová liga  

První liga je pořádána Fotbalovou asociací České republiky a nese název 

1. Gambrinus liga. Soutěž je zimní přestávkou rozdělena na dvě hrací období. První hrací 

období (podzimní část) probíhá ve druhé polovině kalendářního roku. Začíná v červenci  

a končí na přelomu listopadu a prosince. Druhá část sezony (jarní část) trvá od konce února 

do druhé poloviny května (termín konce sezony se může lišit v závislosti na konání 

evropského nebo světového šampionátu). Soutěže se účastní 16 celků. Hraje se systémem 

každý s každým, jednou na domácím hřišti a jednou na hřišti soupeře. Celkem se tedy hraje 

30 kol, dohromady obsahujících 240 zápasů. Za vítězství se udělují tři body, za remízu 

jeden. Tým s nejvíce body na konci sezony získává Mistrovský titul. Předposlední  

a poslední tým ročníku sestupují do druhé ligy a jsou nahrazeny vítězem a druhým týmem 

této soutěže. 

3.3.2 Druhá česká fotbalová liga 

Druhá liga je druhou nejvyšší fotbalovou soutěží v České republice a je taktéž 

pořádána Fotbalovou asociací České republiky. Systém soutěže a počet účastníku je stejný 

jako u první ligy. Do první ligy postupují týmy umístěné na prvních dvou místech druhé 

ligy. Naopak do druhé ligy sestupují poslední a předposlední celek první ligy. Z druhé ligy 

sestupují poslední dva týmy do ČFL nebo MSFL podle toho, do kterého regionu klub patří.  
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3.4 ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

Údaje byly získány z dotazníku pomocí otevřených, polozavřených a uzavřených 

otázek. Dotazník byl vypracován a následně rozeslán prostřednictvím e-mailu zástupcům 

jednotlivých prvoligových a druholigových fotbalových klubů v České republice. 

Vyplněné dotazníky poskytlo 9 zástupců prvoligových fotbalových celků a 10 zástupců 

klubů druhé fotbalové ligy. V příloze č. 1 je uveden seznam všech klubů, které byly 

osloveny, a následně seznam klubů, jejichž zástupci dotazník vyplnili (dále jen dotazované 

kluby). 

Metoda dotazníku byla zvolena přesto, že skupina respondentů nesplňuje množství, 

které by mělo odpovídat zvolené metodě. Důvodem je jednak omezené množství 

respondentů, jimiž jsou účastníci první a druhé české fotbalové ligy, a jednak to, že 

rozhovor s nimi byl z důvodu dostupnosti a časového zaneprázdnění představitelů těchto 

klubů pro ně nerealizovatelný.  

Znění dotazníku je součástí přílohy č. 2.  
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4 ANALÝZA A KOMPARACE FOTBALOVÝCH KLUBŮ 

Z HLEDISKA REKLAMY A SPONZORINGU 

Praktická část bakalářské práce je věnována analýze a komparaci fotbalových klubů 

první a druhé české ligy z hlediska reklamy a sponzoringu. Každá z 13 otázek dotazníku je 

zpracována a získané údaje jsou vyhodnoceny a zaznamenány do tabulky a grafů, které 

byly následně analyzovány. Některé otázky byly vyhodnoceny souhrnně pro kluby 1. a 2. 

ligy a v některých byly srovnávány výsledky pro 1. a 2. ligu. 

Otázka č. 1: Kolik máte sponzorů a reklamních partnerů (dále jen partnerů)? 

Tab 4.1 Počet partnerů klubů první a druhé ligy. 

 1. liga 2. liga Celkem 

Min Max Počet Průměr Min Max Počet Průměr Počet Průměr 

Hlavní 3 17 65 7,22 1 10 39 3.9 104 5,47 

Vedlejší 12 129 519 57,67 3 90 216 21,60 735 38,68 

Mediální 1 10 49 5,44 1 10 33 3,3 82 4,32 

Celkem  642 71,33  298 29,8 940 49,47 

Zdroj: Vlastní 

Analýza: 

Všechny kluby mají jednoho generálního partnera. Kluby první ligy mají v průměru 

7 hlavních, 58 vedlejších a 5 mediálních partnerů. U 9 dotazovaných klubů první ligy je 

celkový počet partnerů 642, což činí v průměru více než 71 partnerů na klub. U klubů 

druhé ligy jsou čísla podstatně menší. Tyto kluby mají v průměru 4 hlavní, 22 vedlejších 

a 3 mediální partnery. Celkový počet 298 partnerů u 10 druholigových klubů činí průměr 

přibližně 30 partnerů na klub, což je o 58 % méně než u prvoligových klubů.  
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Otázka č. 2: Jaké máte partnery? 

 A. Regionální B. Národní C. Nadnárodní 

V následujícím grafu je uvedeno, jakou působnost mají společnosti, které jsou 

partnery dotazovaných klubů první a druhé ligy a znázorněno jejich zastoupení  

v klubech. 

Graf 4.1 Společnosti, které jsou partnerem klubů první a druhé ligy 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

Z uvedeného grafu lze zjistit, že všech 19 respondentů má regionální partnery, 

17 z nich má národní partnery a jen 7 má partnery nadnárodní. I společnosti s působením 

na nadnárodních trzích však většinou využívají komunikaci s klubem pouze v rámci 

českého trhu. Výjimku mohou tvořit partneři klubů, které hrají evropské soutěže. 
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Otázka č. 3: Jaké prostředky od partnerů získáváte? 

 A. Finanční B. Materiální C. Služby D. Jiné 

Graf 4.2 Prostředky získávané kluby od jejich partnerů 

 

Zdroj: vlastní 

Následně v grafech 4.3, 4.4 a 4.5 jsou podrobně znázorněny konkrétní materiální 

prostředky, služby a další prostředky, které dotazované kluby od partnerů získávají. 

Graf 4.3 Materiální prostředky 

 

Zdroj: vlastní 
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Graf 4.4 Služby 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.5 Jiné prostředky 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

Profesionální kluby získávají od partnerů v drtivé většině všechny druhy prostředků 

– finanční, materiální i služby. Finanční prostředky získávají všechny dotazované kluby. 

Materiální prostředky nezískává pouze jeden a služby pouze dva kluby. Nejčastějším 

materiálním prostředkem jsou sportovní vybavení, výživa a pitný režim, kancelářské 

potřeby a občerstvení do VIP prostor. Dále jsou to prostředky na údržbu trávníku, 

automobily, ceny do poločasové soutěže, stavební materiál, IT vybavení a jiná elektronika. 

Mezi nejčastěji poskytované služby patří údržba trávy, doprava, catering a ubytování.  

Následuje tisk a výroba reklamních materiálů, bezpečnostní služby, úklidové služby 

a poskytování internetového připojení. Dalšími prostředky jsou slevové karty, jak uvedlo 

7 respondentů. 
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Otázka č. 4: Jaké druhy sportovní reklamy můžete partnerům nabídnout? 

A. Reklama na dresech, tréninkovém a vycházkovém oblečení 

B. Reklama na internetových stránkách klubu 

C. Reklama na panelech kolem hřiště, budovách a jiných objektech klubu 

D. Reklama na vstupenkách, plakátech, časopisech, programech k utkání 

E. Audiovizuální reklama 

F. Reklama na klubových vozidlech 

G. Jméno partnera v názvu klubu 

H. Jméno partnera v názvu stadionu 

I. Reklama na turnajích mládeže 

 

Graf 4.6 Druhy sportovní reklamy nabízené partnerům klubů 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

S reklamou na dresech, tréninkovém a vycházkovém oblečení, na internetových 

stránkách klubu a na panelech kolem hřiště, budovách a jiných objektech klubu se setkáme 

na všech stadionech dotazovaných klubů a jen jeden z dotazovaných klubů nemá reklamu 

na vstupenkách, plakátech, časopisech a programech k utkání. Audiovizuální reklama je na 

12 stadionech a reklamu na klubových autech a jméno partnera v názvu klubu mají 

4 z dotazovaných klubů. Jméno partnera v názvu stadionu se objevuje u 3 dotazovaných 

klubů. U jednoho klubu máme možnost se setkat s reklamou na turnajích mládeže. 
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Otázka č. 5: Jaké jiné protislužby partnerům nabízíte? 

A. Volné vstupenky a permanentky na zápasy 

B. Možnost využití vašich hráčů v reklamní kampani partnera 

C. Možnost využití klubových prostor pro sportovní činnost zaměstnanců 

partnera (např. tréninkové plochy, posilovna, regenerační prostory atd.) 

D. Obchodní propojení partnerů 

E. Prezentace a prodej zboží v areálu stadionu 

F. Zájezdy na zahraniční utkání a tréninkové kempy 

G. Semináře se sportovní tématikou 

 

Graf 4.7 Další protislužby nabízené partnerům klubů 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

Volné vstupenky a permanentky na fotbalová utkání jsou nabídkou osmnácti klubů, 

15 dotazovaných klubů umožňuje využití hráčů v reklamní kampani partnera a 10 nabízí 

možnost využití klubových prostor pro sportovní činnost zaměstnanců partnera (např. 

tréninkové plochy, posilovna, regenerační prostory atd.). Obchodní propojení partnerů 

nabízí 6 klubů. Prezentaci a prodej zboží v areálu stadionu mohou provozovat partneři 

u dvou fotbalových klubů a jeden fotbalový klub pořádá pro partnery zájezdy na zahraniční 

utkání a tréninkové kempy. Jeden klub také pořádá semináře se sportovní tématikou. 
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Otázka č. 6: a) Získáváte od partnerů i sponzorské dary? 

  A. Ano B. Ne 

Graf 4.8 Sponzorské dary 

 

Zdroj: vlastní 

 b) Jakou motivaci mají partneři nejčastěji při sponzorském darování 

vašemu klubu? 

 A. Vztah ke sportu/klubu B. Úleva na dani C.  Jiné 

Graf 4.9 Důvody sponzorského darovaní 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

Z 19 dotazovaných klubů jich 13 (68 %) dostává sponzorské dary. Sponzorské dary 

jsou nejčastěji motivovány osobními zájmy, kdy darující má buď vztah ke sportu, fotbalu 

zvlášť, nebo má v klubu rodinného příslušníka, přítele nebo známého. Tento důvod 

označilo 7 respondentů (54 %). Dále pak 4 respondenti (31 %) uvedli jako důvod 

sponzorského daru úlevu na dani a 2 respondenti (15 %) neuvedli žádný důvod. Jinou 

motivaci žádný z klubů neuvedl. 

68% 

32% 

Ano Ne 

54% 31% 

15% 

Vztah ke sportu/klubu Úleva na dani Neuvedli 
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Otázka č. 7: Jaký je rozpočet vašeho klubu? 

  1. liga:     2. liga 

 A. 30 – 50 mil. Kč A. 8 – 14 mil. Kč 

 B. 51 – 75 mil. Kč B. 15 – 21 mil. Kč 

 C. 76 – 100 mil. Kč C. 22 – 30 mil. Kč 

  D. 101 mil. Kč a více D. 31 mil. Kč a více 

Graf 4. 10 Rozpočet klubů - 1. liga Graf 4.11 Rozpočet klubů - 2. liga 

 

Zdroj: vlastní  Zdroj: vlastní 

Analýza:  

Z 9 prvoligových klubů má jeden klub rozpočet 30 – 50 mil. Kč, čtyři kluby 

rozpočet 51 – 75 mil. Kč, dva kluby rozpočet 76 – 100 mil. Kč a dva kluby rozpočet 

100 mil. Kč nebo více. Z 10 klubů druhé ligy mají dva kluby rozpočet 8 – 14 mil. Kč, 

jeden klub rozpočet 15 – 21 mil. Kč, čtyři kluby rozpočet 22 – 30 mil. Kč a dva kluby 

rozpočet 31 mil. Kč nebo více. Jeden druholigový klub odmítl uvést výši svého rozpočtu. 

11% 

45% 22% 

22% 

30 - 50 mil. Kč 51 - 75 mil. Kč 

76 - 100 mil. Kč 101 mil. Kč a více 

22% 

11% 

45% 

22% 

8 - 14 mil. Kč 15 - 21 mil. Kč 

22 - 30 mil. Kč 31 mil. Kč a více 
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Otázka č. 8: Jaký je procentuální podíl příjmů z reklamy a sponzoringu na celkovém 

rozpočtu klubu? 

 A. Méně než 30 % C. 56 – 75 % 

 B. 30 – 55 % D. 76 % a více 

Graf 4.12 Podíl reklamy a sponzoringu na rozpočtu klubů 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

Příjmy z reklamy a sponzoringu hrají v příjmové struktuře českých klubů 

významnou roli. U žádného klubu netvoří tyto příjmy méně než 30 % z celkového 

rozpočtu klubu. Nejvíce se příjmy z reklamy a sponzoringu pohybují v rozmezí 56 – 75 %, 

což označilo 11 respondentů. U dvou klubů tyto příjmy tvoří podíl 30 – 55 % a u dalších 

dvou klubů je tento podíl dokonce 76 % nebo více.  

0% 

21% 

58% 

21% 

Méně než 30 % 30 - 55 % 56 - 75 % 76 % a více 
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Otázka č. 9: Podílí se některý z partnerů v zastoupení klubu? 

 A. Ano B. Ne 

4.13 Zastoupení partnera ve vedení klubu 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

Při pohledu na tento graf je zřejmé, že zastoupení partnera ve vedení klubu je 

u českých fotbalových klubů poměrně častým jevem. Z 19 dotazovaných klubů má 

9 (47 %) ve vedení klubu osobu, která zastupuje některého z partnerů a společně 

s ostatními členy klubu se podílí na řízení a chodu klubu. Partner se nepodílí v zastoupení 

klubu u 10 dotazovaných klubů (53 %). 

 

47% 

53% 

Ano Ne 
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Otázka č. 10: Projevuje se tlak partnera při špatných výsledcích klubu? 

 A. Ano B. Ne 

Graf 4.14 Tlak partnera při špatných výsledcích 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

Na otázku, zda klub pociťuje při špatných výsledcích tlak od partnera, odpovědělo 

11 respondentů, že tento tlak ze strany partnerů vnímají. 8 respondentů naopak žádný tlak 

ze strany partnera kvůli špatným výsledkům nepociťuje. 

58% 

42% 

Ano Ne 



42 

 

Otázka č. 11: a) Existuje ve vašem klubu osoba (popř. oddělení), která/které se 

výhradně věnuje vyhledávání a jednání s partnery a další 

marketingové činnosti? 

  A. Ano B. Ne 

Graf 4.15 Osoby/oddělení věnující se výhradně práci s partnery 

 

Zdroj: vlastní 

 b) Které další osoby (popř. oddělení) ve vašem klubu se těmto činnostem 

věnují? 

  A. Management/vedení klubu B. Obchodní oddělení 

  C. Jiní 

Graf 4.16 Další osoby/oddělení věnující se práci s partnery 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

U 11 klubů (58 %) existuje osoba (popř. oddělení), jejíž hlavní náplní práce je 

vyhledávání a jednání s partnery a další marketingové činnosti (všechny prvoligové 

a pouze dva druholigové kluby). Management, popřípadě vedení klubu, se angažuje ve 

vyhledávání partnerů u 14 klubů, obchodní oddělení u 9 klubů a ve 3 klubech obstarávají 

vyhledávání partnerů a jednání s nimi jiné osoby (např. trenéři aj.). 

58% 

42% 

Ano Ne 
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Otázka č. 12: Jaké jsou podle Vašeho názoru faktory, které mohou pozitivně ovlivnit 

partnery při rozhodování o vstupu do fotbalu? 

Graf 4.17 Faktory pozitivně ovlivňující partnery 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

Při rozhodování partnerů o vstupu do klubu hrají podle názorů respondentů největší 

roli úspěšné sportovní výsledky. Se sportovními úspěchy přichází také zvýšený divácký 

i mediální zájem, z čehož mohou těžit i partneři klubu. Jako další pozitivně ovlivňující 

faktory při rozhodování partnerů o vstupu do klubu respondenti uvedli pětkrát velkou 

fanouškovskou základnu a silné ekonomické zázemí. Dále třikrát uvedli úspěšnou mládež  

a regionální výjimečnost, kdy v regionu neexistuje další klub nebo sportovní odvětví 

působící na nejvyšší úrovni. Dalšími faktory mohou být průhledná akcionářská struktura, 

moderní stadion nebo nepoškozená pověst klubu při korupční aféře. 
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Nepoškozená pověst klubu 

Stadion 

Průhledná akcionářská struktura 
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Regionální vyjímečnost 

Silné ekonomické zázemí 

Velká fanouškovská základna 

Dobré sportovní výsledky 
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Otázka č. 13: Jaké jsou podle Vašeho názoru faktory, které mohou negativně ovlivnit 

partnery při rozhodování o vstupu do fotbalu? 

Graf 4.18 Faktory negativně ovlivňující partnery 

 

Zdroj: vlastní 

Analýza: 

Jako největší překážku vidí zástupci dotazovaných klubů ekonomickou situaci 

v České republice. Společnosti mají často ekonomické problémy, které jsou důvodem toho, 

že o vstup do fotbalových klubů nemají zájem. Tuto odpověď uvedli zástupci jedenácti 

klubů. Korupční aféra se objevila v odpovědích třikrát. Úplatkářský skandál z roku 2004 

otřásl českým fotbalem. Snížil důvěryhodnost zainteresovaných osob a odradil případné 

partnery. Ti se obávali, že český fotbal, zasažený korupcí, jejich jméno poškodí namísto 

toho, aby jim dělal reklamu. V té době prokázala policie korupci u 4 klubů. Byly 

potrestány kluby, funkcionáři, rozhodčí i delegáti. Třikrát zástupci klubů uvedli jako 

překážku také legislativní změny, jež se týkají novely loterijního zákona, která začala platit 

1. ledna 2012. Dále respondenti uvedli další překážky, jako jsou například slabý zájem 

o fotbal u nás oproti jiným zemím, dlouhodobě neudržované a nárazové vztahy s partnery, 

nedostatečné vnímání sportovního sponzoringu a reklamy jako součásti komunikačního 

a marketingového mixu jednotlivých společností nebo konkurence módních sportů. 
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5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Cíle práce: 

1. analyzovat problematiku reklamy a sponzoringu v profesionálních fotbalových 

klubech v České republice, 

2. zjistit, jak významnou roli hraje reklama a sponzoring v příjmové struktuře těchto 

klubů, 

3. porovnat rozdíl v počtu partnerů mezi kluby první ligy a kluby druhé ligy, 

4. dozvědět se, kdo se v těchto klubech zabývá vyhledáváním sponzorů a reklamních 

partnerů. 

Z dotazníku, jehož výsledky jsem analyzoval a porovnával v předchozí kapitole, 

jsem zjistil několik poznatků.  

Ad. 1. 

Při analýze dotazníků jsem zjistil, že partnery vstupující do profesionálních 

fotbalových klubů České republiky ovlivňuje celá řada faktorů.  

Z pozitivních faktorů při rozhodování partnerů o vstupu do klubu hrají podle názorů 

respondentů největší roli úspěšné sportovní výsledky. Se sportovními úspěchy přichází 

také zvýšený divácký i mediální zájem, z čehož mohou těžit i partneři klubu. K dalším 

pozitivně ovlivňujícím faktorům patří silné ekonomické zázemí a velká fanouškovská 

základna. Také regionální výjimečnost, kdy v regionu neexistuje další klub nebo sportovní 

odvětví působící na nejvyšší úrovni, může být jedním z faktorů, proč se partneři rozhodnou 

podporovat profesionální fotbalový klub. 

Jako největší překážka, která může negativně ovlivnit partnery při rozhodování 

o vstupu do profesionálního fotbalového klubu, se jeví zástupcům dotazovaných klubů 

ekonomická situace v České republice. Partnery fotbalových klubů také ovlivnila 

úplatkářská aféra některých fotbalových klubů. Obávali se, že český fotbal, zasažený 

korupcí, jejich jméno poškodí namísto toho, aby jim dělal reklamu.  

A co od partnerů dotazované profesionální fotbalové kluby získávají? V drtivé 

většině jsou to všechny druhy prostředků – finanční, materiální i služby. Finanční 

prostředky získávají všechny dotazované kluby. Materiální prostředky nezískává pouze 

jeden a služby pouze dva kluby. Nejčastějším materiálním prostředkem jsou sportovní 
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vybavení, výživa a pitný režim, kancelářské potřeby a občerstvení do VIP prostor. Jako 

další prostředky uvedli respondenti slevové karty, které lze použít například k nákupu 

výrobků nebo služeb partnera. 

Svým partnerům, kteří jsou regionální, národní, popřípadě nadnárodní, nabízí 

fotbalové kluby první a druhé české ligy reklamu a jiné protislužby.  

S reklamou se setkáváme na dresech, tréninkovém a vycházkovém oblečení, na 

internetových stránkách klubu a na panelech kolem hřiště, budovách a jiných objektech 

klubu na všech stadionech dotazovaných klubů; jen jeden z dotazovaných klubů nemá 

reklamu na vstupenkách, plakátech, časopisech a programech k utkání. Také audiovizuální 

reklama je velmi rozšířená. Reklamu můžeme vidět i na některých klubových autech. 

Jméno partnera se objevuje také v názvu stadionu nebo v názvu klubu.  

Nejčastější protislužbou jsou volné vstupenky a permanentky na zápasy. Značná 

část dotazovaných klubů umožňuje využití hráčů v reklamní kampani partnera a přibližně 

polovina dotazovaných klubů umožňuje využití klubových prostor pro sportovní činnost 

zaměstnanců partnera (např. tréninkové plochy, posilovna, regenerační prostory atd.). 

Jeden klub také pořádá semináře se sportovní tématikou. 

Ad. 2. 

Z výsledků dotazníků vyplývá, že příjmy z reklamy a sponzoringu jsou pro české 

profesionální kluby velmi důležité. U 79 % dotazovaných klubů tvoří tyto příjmy více než 

56% podíl na celkovém rozpočtu klubu, z toho u 21 % klubů činí tento podíl na rozpočtu 

více než 76 %. Žádný z dotazovaných klubů nemá podíl reklamy a sponzoringu na 

celkovém rozpočtu menší než 30 %. 

Z 19 dotazovaných klubů jich 13 (68 %) dostává i sponzorské dary. Tyto dary jsou 

nejčastěji motivovány osobními zájmy, kdy darující má buď vztah ke sportu, fotbalu 

zvlášť, nebo má v klubu rodinného příslušníka, přítele nebo známého. Tento důvod 

označilo 7 respondentů (54 %). Dále pak 4 respondenti (31 %) uvedli jako důvod 

sponzorského daru úlevu na dani. 
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Ad. 3. 

Zkoumal jsem, jak velký rozdíl v počtech partnerů je mezi fotbalovými kluby první 

ligy a kluby druhé ligy. Zjistil jsem, že tento rozdíl je značný. Kluby druhé ligy mají 

v průměru o 58 % méně partnerů než kluby první ligy. Vidím dva hlavní důvody tohoto 

rozdílu. 

Prvním důvodem je velký rozdíl diváckého a mediálního zájmu mezi soutěžemi. 

Na utkání první ligy v minulé sezoně chodilo v průměru 4492 diváků, což je čtyřikrát více 

než na zápasy druhé ligy (1108 diváků). Navíc lze vidět v televizi každý týden tři přímé 

přenosy fotbalových zápasů nebo utkání první ligy a také souhrn celého kola. Tyto faktory 

logicky zapříčiňují i nižší zájem partnerů o vstup do klubů druhé ligy.  

Druhým důvodem, proč mají fotbalové kluby druhé ligy výrazně menší počet 

partnerů, by podle mého názoru mohla být nedostatečná práce zástupců fotbalových klubů 

s partnery. 

Ad. 4.  

U všech zkoumaných prvoligových fotbalových klubů existuje osoba nebo 

oddělení, jejichž hlavní náplní práce jsou hledání partnerů a jednání s nimi a další 

marketingové činnosti klubu. U druholigových fotbalových klubů jsou to ale pouze dva 

z deseti těchto klubů, u kterých se této činnosti věnuje vyčleněná osoba (popř. oddělení). 

Často se v klubech problematice reklamy a sponzoringu věnují osoby z vedení klubu nebo 

z managementu, které však mají na starosti plno dalších činností, a proto se jí nemohou 

věnovat tak intenzivně, jak by bylo potřeba. Hledání partnerů a správné jednání s nimi jsou 

činnosti náročné na čas i na odborné znalosti, proto si myslím, že by profesionální 

fotbalové kluby měly angažovat odborníky nebo investovat do vzdělávání svých 

pracovníků, kteří se problematikou reklamy a sponzoringu budou cíleně zabývat. 

Návrhy a doporučení 

Na základě shrnutí výsledků šetření jsem potvrdil domněnku, že je důležité, aby 

marketingová činnost v oddíle byla hlavní náplní práce určeného pracovníka, popř. 

oddělení, který/které se bude této činnosti věnovat. 

Navrhuji, aby i všechny druholigové kluby měly marketingového pracovníka, popř. 

marketingové oddělení, který/které se bude věnovat převážně reklamě a sponzoringu, 

protože hledání partnerů a správné jednání s nimi jsou činnosti náročné na čas i na odborné 
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znalosti. Proto je potřeba angažovat odborníky nebo investovat do vzdělání pracovníků, 

kteří se těmito činnostmi budou cíleně zabývat.  

Dále doporučuji rozšířit reklamní nabídku a další protislužby, které mohou kluby 

svým partnerům nabízet. Podle mého názoru by partneři mohli mít zájem například  

o uvedení jejich jména v názvu stadionu nebo klubu. Zároveň se ale musí přihlížet k tomu, 

zda není název klubu nebo stadionu významný z historického hlediska, aby se klub vyhnul 

případné negativní reakci ze strany fanoušků. Mezi další protislužby nabízené partnerům, 

které jsou podle mého názoru málo využívané, patří jejich obchodní propojení, které nabízí 

jen zhruba třetina dotazovaných klubů. Získání nových kontaktů by podle mého názoru 

mohlo být pro partnery lákavé.  
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6 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem analyzoval problematiku reklamy a sponzoringu 

českých profesionálních fotbalových klubů. Zkoumal jsem, jak významnou roli hraje 

reklama a sponzoring v jejich příjmové struktuře a porovnával jsem, jak výrazný je rozdíl 

v počtu sponzorů a reklamních partnerů mezi kluby první ligy a kluby druhé ligy. Také 

jsem se snažil zjistit, kdo má v těchto klubech v náplni práce vyhledávání sponzorů 

a reklamních partnerů a jednání s nimi. 

Pro svůj výzkum jsem si zvolil metodu dotazníku, který jsem vypracoval a následně 

rozeslal prostřednictvím e-mailu zástupcům jednotlivých prvoligových a druholigových 

fotbalových klubů v České republice.  

Na základě výsledků výzkumného šetření jsem dospěl k závěru, že by reklama  

a sponzoring měly být významnou činností ve fotbalových klubech. Práce s reklamou 

a sponzoringem je důležitá pro získávání nových sponzorů a reklamních partnerů. 

České prostředí se od věhlasných evropských lig odlišuje především v příjmech 

ze vstupného a prodeje suvenýrů a reklamních předmětů. Proto hlavní položkou příjmů 

českých profesionálních fotbalových klubů bývají příjmy z reklamy a sponzoringu.  

Období hospodářské nejistoty se dotýká také fotbalu. Mnoho firem při náznaku 

zhoršující se ekonomické situace omezuje své sponzorské aktivity, což může mít za 

následek až existenční problémy některých českých klubů. Proto je třeba se reklamě  

a sponzoringu ve fotbalových klubech věnovat intenzivněji a kvalitněji než dříve. 

V profesionálních fotbalových klubech je podle mého názoru nezbytné, aby se vyhledávání 

sponzorů a reklamních partnerů a jednání s nimi věnovala v klubu osoba nebo oddělení na 

„plný“ úvazek.  Pokud takováto osoba nebo oddělení v klubu není, považuji to za 

nedostatek, který by mohl být jedním z hlavních důvodů velkého rozdílu v reklamě  

a sponzoringu mezi kluby první ligy a kluby druhé ligy, který jsem zjistil z výzkumného 

šetření.  

Tato práce nabízí také další informace českých profesionálních fotbalových klubů 

týkající se reklamy a sponzoringu, které jsem získal a zpracoval z dotazníků zaslaných 

zástupcům těchto klubů. Do budoucna by tato práce mohla sloužit jako inspirace 
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manažerům a studentům pro další a rozsáhlejší výzkumy problematiky reklamy 

a sponzoringu ve fotbale i v jiném sportovním odvětví. 
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SEZNAM ZKRATEK 

a. s.  akciová společnost 

AC  Atletický klub (z angl. Athletic Club) 

AIPS  Mezinárodní asociace sportovních novinářů (z fr. Association Internationale 

  De La Presse Sportive) 

ČFL  Česká fotbalová liga 

ČSTV   Český svaz tělesné výchovy 

FC, FK fotbalový klub (z angl. Football Club) 

FIFA Mezinárodní fotbalová federace (z fr. Fédération Internationale de Football 

Association) 

IT  informační technologie 

MFK  Městský fotbalový klub 

MSFL  Moravsko-slezská fotbalová liga 

SK, SC sportovní klub (z ang. Sports Club) 

SSSL   Spectateurs-Subventions-Sponsors-Local 

MMMMG Médias-Magnats-Merchandising-Marchés-Global 

VIP  velmi důležitá osoba (z angl. Very Important Person) 

VŠB-TU Vysoká škola Báňská - Technická universita 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM KLUBŮ 

Kluby první ligy Kluby druhé ligy 

1. 1. FC Slovácko 

2. 1. FK Příbram 

3. AC Sparta Praha 

4. Bohemians 1905 

5. FC Baník Ostrava 

6. FC Hradec Králové 

7. FC Slovan Liberec 

8. FC Viktoria Plzeň 

9. FK Baumit Jablonec 

10. FK Dukla Praha 

11. FK Mladá Boleslav 

12. FK Teplice 

13. FK Viktoria Žižkov 

14. SK Dynamo České Budějovice 

15. SK Sigma Olomouc 

16. SK Slávia Praha 

1. 1. SC Znojmo 

2. AC Sparta Praha B 

3. Bohemians Praha 

4. FC Graffin Vlašim 

5. FC MAS Táborsko 

6. FC Tescoma Zlín 

7. FC Vysočina Jihlava 

8. FC Zbrojovka Brno 

9. FC Zenit Čáslav 

10. FK Baník Most 

11. FK Baník Sokolov 

12. FK Fotbal Třinec 

13. FK Ústí nad Labem 

14. FK Varnsdorf 

15. MFK OKD Karviná 

16. Slezský FC Opava 

Prvoligové kluby, které vyplnily dotazník Druholigové kluby, které vyplnily 

dotazník 

1. AC Sparta Praha 

2. Bohemians 1905 

3. FC Baník Ostrava 

4. FK Baumit Jablonec 

5. FK Dukla Praha 

6. FK Mladá Boleslav 

7. FK Teplice 

8. SK Dynamo České Budějovice 

9. SK Sigma Olomouc 

10. FC Graffin Vlašim 

11. FC MAS Táborsko 

12. FC Tescoma Zlín 

13. FC Vysočina Jihlava 

14. FC Zbrojovka Brno 

15. FC Zenit Čáslav 

16. FK Baník Most 

17. FK Baník Sokolov 

18. FK Ústí nad Labem 

19. Slezský FC Opava 
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PŘÍLOHA Č. 2: DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

jsem studentem VŠB-TU Ostrava oboru Sportovní management a ve své bakalářské práci 

se zabývám tématem: 

„REKLAMA A SPONZORING V PROFESIONÁLNÍCH FOTBALOVÝCH 

KLUBECH V ČESKÉ REPUBLICE“ 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat problematiku sponzoringu a reklamy v klubech 

první a druhé české ligy, a proto si dovoluji Vás tímto požádat, zda byste mi mohli 

odpovědět na následující otázky. Při vyplňování dotazníku postupujte, prosím, tak, že 

Vámi zvolené odpovědi zvýrazněte tučným písmem (případně zakroužkujte). K  některým 

otázkám lze přiřadit i více odpovědí. Odpovědi na některé otázky vyplňte, prosím, 

písemně. Jedná se o anonymní dotazník a všechna Vámi podaná data budou použita k 

vypracování mé bakalářské práce. 

 

1. Kolik máte sponzorů a reklamních partnerů (dále jen partnerů)? (Prosím, vypište) 

A. Hlavní:   

B. Vedlejší:     

C. Mediální:   

2. Jaké máte partnery? (lze označit více odpovědí) 

A. Regionální 

B. Národní 

C. Nadnárodní 

3. Jaké prostředky od partnerů získáváte? (lze označit více odpovědí) 

A. Finanční 

B. Materiální (prosím, vypište) 

 

C. Služby (prosím, vypište) 

 

D. Jiné (prosím, vypište) 
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4. Jaké druhy sportovní reklamy můžete partnerům nabídnout? (lze označit více 

odpovědí) 

A. Reklama na dresech, tréninkovém a vycházkovém oblečení 

B. Reklama na internetových stránkách klubu 

C. Reklama na panelech kolem hřiště, budovách a jiných objektech klubu 

D. Reklama na vstupenkách, plakátech, časopisech, programech k utkání 

E. Jiné (prosím, vypište) 

 

5. Jaké jiné protislužby partnerům nabízíte? (lze označit více odpovědí) 

A. Volné vstupenky a permanentky na zápasy 

B. Možnost využití vašich hráčů v reklamní kampani partnera 

C. Možnost využití klubových prostor pro sportovní činnost zaměstnanců 

partnera (např. tréninkové plochy, posilovna, regenerační prostory atd.) 

D. Jiné (uveďte, prosím, jaké) 

 

6. a) Získáváte od partnerů i sponzorské dary? 

A. Ano 

B. Ne 

 b) Jakou motivaci mají partneři nejčastěji při sponzorském darování vašemu klubu? 

A. Vztah ke sportu/klubu 

B. Úleva na dani 

C. Jiné (uveďte, prosím, jaké) 

 

7. Jaký je rozpočet klubu pro sezónu 2011/2012? 

A. 30 – 50 mil. Kč A. 8 – 14 mil. Kč 

B. 51 – 75 mil. Kč B. 15 – 21 mil. Kč   

C. 76 – 100 mil. Kč C. 22 – 30 mil. Kč  

D. 101 mil. Kč a více (první liga) D. 31 mil. Kč a více (druhá liga) 
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8. Jaký je procentuální podíl příjmů z reklamy a sponzoringu na celkovém rozpočtu 

klubu?  

A. méně než 30 % 

B. 30 – 55 % 

C. 56 – 75 % 

D. 76 % a více  

9. Podílí se některý z partnerů v zastoupení klubu? 

A. Ano 

B. Ne 

10. Projevuje se tlak partnera při špatných výsledcích klubu? 

A. Ano 

B. Ne 

11. a) Existuje ve vašem klubu osoba (popř. oddělení), které se výhradně věnuje 

vyhledávání a jednání s partnery a další marketingové činnosti? 

A. Ano 

B. Ne 

 b) Které další osoby (popř. oddělení) ve vašem klubu se těmto činnostem věnují? 

A. Management/vedení klubu 

B. Obchodní oddělení (osoby) 

C. Jiní 

12. Jaké jsou podle Vašeho názoru faktory, které mohou pozitivně ovlivnit partnery při 

rozhodování o vstupu do fotbalu? (prosím, vypište) 

 

 

13. Jaké jsou podle Vašeho názoru faktory, které mohou negativně ovlivnit partnery při 

rozhodování o vstupu do fotbalu? (prosím, vypište) 

 

 

Za odpovědi a Váš čas strávený při vyplňování dotazníku Vám velmi děkuji. 

S pozdravem Ladislav Derych. 


