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1 Úvod  

V dnešní době lze říci, že sport je neoddělitelnou součástí našeho všedního života. Většina lidí 

si život beze sportu zkrátka nedokáže představit. Pro někoho to může být zdroj psychického 

uvolnění, pro někoho zdroj pro udržení fyzické kondice a pro někoho obojí.  

Co je to vlastně sport? Všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované 

i neorganizované účasti kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, 

upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní. [12] 

Bakalářská práce je tedy zaměřená na organizovanou složku sportu, konkrétně pak na analýzu 

trhu potenciálních sponzorů pro futsalový klub KFV Roub Vítkovice. Tento klub má poslední 

léta velké ambice spojené s příchody nadějných hráčů a také profesionálních trenérů, a proto 

je nutné klub finančně a materiálně zajistit tak, aby mu nic nebránilo v přechodu do vyšších 

soutěží. Klub sice sponzory má, ti se však podílejí na financování přibližně jedné třetiny 

klubových výdajů, zbytek tvoří členské příspěvky členů klubu. Je tedy nezbytné zajistit 

dlouhodobou a finančně výhodnou spolupráci s firmou, nebo firmami, které by dokázaly 

zabezpečit klub pro přechod do vyšších soutěží. 

Klub KFV Roub Vítkovice nepoužívá všechny možné komunikační prostředky pro 

navazování jednání se sponzory, a proto přichází o potenciální možnosti navázaní kontaktů. 

Cílem bakalářské práce je na základě výsledků dotazníkového šetření analyzovat trh 

potenciálních sponzorů, zjistit jejich názory, preference, podněty a požadavky a ty pak využít 

při návrhu zlepšení komunikace klubu KFV Roub Vítkovice. 

Celá práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické a z části praktické. V teoretické části 

jsou definovány základní pojmy a souvislosti, které se týkají sponzoringu jednak z hlediska 

sponzora a jednak z hlediska sponzorovaného klubu. Praktická část je pak zaměřena na 

zjišťování názorů, preferencí a požadavků firem na sponzorování pomocí dotazování 

a zjištěná data jsou použita při zpracování výsledných komunikačních návrhů klubu. 
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2 Charakteristika futsalového klubu KFV Roub Vítkovice 

Klub KFV Roub Vítkovice je futsalový tým z Ostravy, který má v sezóně 2011/2012 

v oficiálních soutěžích 4 týmy, jehož „domovskou“ a tréninkovou halou je hala Vítek 

v Ostravě-Hrabůvce. 

2.1 Historie klubu 

Klub byl založen v roce 1986. Na podzim tohoto roku se rozhodl Zdeněk Tomčal s několika 

nadšenci přihlásit se do nově vzniklých soutěží malé kopané. Týmu byl dán název KFV Roub 

Vítkovice a Zdeněk Tomčal byl zvolen jako vedoucí.  

Do oficiální soutěže se tým poprvé zapojil na jaře roku 1987. V květnu 1989 tým pořádal 

první ročník Roub Cupu, který je pořádán dodnes (pod názvem Rychlý míč). 23. května 1990 

vyšlo nulté číslo klubového zpravodaje. Na podzim roku 1990 založil Zdeněk Tomčal s pár 

dalšími hráči z klubu soutěž DIMAKO (Divize Malé Kopané), která se také pořádá dodnes. 

Během let 1990-91 Roub uspořádal dalších 10 již halových turnajů a výrazně se tak podílel na 

rozvoji malé kopané v Ostravě. Do té doby se většina zápasů hrála na venkovních hřištích, 

a proto se tyto turnaje staly průkopníky hry v krytých halách. 16. srpna 1991 pak došlo 

k prvnímu oficiálnímu zaregistrování klubu u Ministerstva vnitra.  

Od podzimu 1992 byl zaveden přísnější a organizovanější chod klubu. Na valné hromadě byl 

zvolen čtyřčlenný výbor a předseda výboru. Před sezonou v roce 1995 byl na valné hromadě 

klubu volen nový předseda, kterým se stal zakladatel Zdeněk Tomčal. Ten je předsedou klubu 

dodnes.  

Na podzim 1996 Roub oslavil 10. výročí založení klubu uspořádáním VII. ročníku klubového 

turnaje, tentokrát pod názvem Rupro Vítkovice Cup, který byl výborně propagován v denním 

tisku a sami novináři si zahráli v týmu „Buml a spol.“ Od roku 1997 pak došlo k oficiální 

změně názvu sportu z malého fotbalu na futsal.  

31. 5. 2003 se uskutečnila valná hromada klubu, na níž byl zvolen nový výbor a poprvé 

v historii klubu byly zavedeny členské příspěvky, pro každého člena klubu stanoveny na 250 

Kč měsíčně. V roce 2003 byly také prováděny první nábory žáků a dorostu. V létě pak do 

klubu přišel žáky a dorost trénovat Radim Křižák, bývalý brankář Roubu, s prvoligovými 

futsalovými zkušenostmi, který navíc absolvoval trenérský kurs pro 1. ligu futsalu. V této 
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sezóně poprvé za „C“ tým v nejnižší soutěži mužů nastoupili nejmladší žáci a dorostenci 

samostatně, protože v Ostravě se na nižší úrovni soutěže žáků a dorostu zatím nehrály.  

Na další valné hromadě bylo poprvé v historii klubu odsouhlaseno, že členem klubu nemusí 

být jen hráči, ale i další občané, kteří mohou být klubu nějak prospěšní. Členství v klubu jim 

umožní hlasovat a rozhodovat o dění v klubu, také mohou být voleni do řídících orgánů. 

Členský poplatek jim byl určen na symbolických 50 Kč ročně.  

V létě 2006 byla navázána spolupráce s nováčkem 1. celostátní ligy, týmem VŠB Ostrava. 

Nejmladším hráčům bylo nabídnuto hrát od nové sezóny 06/07 pod hlavičkou VŠB 

1. juniorskou ligu futsalu (U-16 a U-18). Tým VŠB totiž musel mít i kategorii U-16 a U-18, 

aby mohl 1. futsalovou ligu hrát.  

Od podzimu 2006 byly spuštěny webové stránky http://www.futsalvitkovice.wz.cz/ a 11. 

listopadu 2006 klub oslavil 20. výročí založení, které bylo oslaveno turnajem bývalých 

a současných hráčů, po kterém byla také pokřtěna knížka „20 let KFV ROUB Vítkovice aneb 

od malé kopané k futsalu“, jejímž autorem je předseda klubu Zdeněk Tomčal.  

Na podzim 2008 se uskutečnil jubilejní 20. ročník soutěže DIMAKO. V oficiální soutěži hrál 

„A“ tým pod dohledem hlavního trenéra Radima Křižáka a asistentů Josefa Ruty a Milana 

Nováka. Trenér Milan Novák v průběhu sezóny absolvoval v Praze specializovaný trenérský 

kurz, obdržel trenérskou futsalovou licenci, a tím stal s Radimem Křižákem již druhým 

odborným trenérem futsalu v klubu. Dále byl klub přijat do struktury ČSTV (Český svaz 

tělesné výchovy).  

Před začátkem oficiálních soutěží v roce 2009 se klubu podařilo rozšířit realizační tým o další 

trenéry Jana Tesaře a Viktora Josifidise. V druhé části probíhající sezony 2011/2012 s klubem 

spolupracoval bývalý reprezentační trenéra Stanislav Wonka, který by mohl být nadějí Roubu 

do budoucnosti. 

Obrázek č. 2. 1 zobrazuje vývoj nákladů za jednotlivé roky, ve kterých je výše nákladů 

známa. 

Přes hranici 100 000 Kč se náklady dostaly poprvé v roce 2006 a v následujícím roce 2007 se 

zatím vyšplhaly na rekordní částku 196 117 Kč.  
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Obr. 2. 1: Vývoj nákladů klubu KFV Roub Vítkovice 

 

Zdroj: upraveno dle [17] 

Obrázek č. 2. 2 zobrazuje počty týmů v klubu v jednotlivých letech. V prvních letech 

působení měl klub pouze jeden tým, ale spolu s nově příchozími členy bylo nutné rozšířit klub 

na dva, popřípadě tři týmy mužů. Mezi roky 2007 a 2010 měl klub dokonce šest týmů, 

přičemž tři z nich byly mládežnické týmy hrající pod hlavičkou VŠB Ostrava. Po skončení 

spolupráce v roce 2011 se mladí hráči vrátili zpátky do Roubu a vedle třech týmů mužů vznikl 

jeden tým dorostu a jeden tým žáků.  

Obr. 2. 2: Vývoj počtu týmů v klubu 

 

Zdroj: upraveno dle [17]  

Od počátku působení Roubu v oficiálních soutěžích dosáhl klub nejvyššího úspěchu v letech 

1994 a 1995, kdy hrál druhou nejvyšší soutěž, tehdy Krajský přebor. V následujících letech až 

do roku 2008, hrál soutěž třetí, pak však sestoupil do čtvrté nejvyšší soutěže. V aktuální 

sezoně se však povedlo znovu postoupit a tak by měl „A“ tým Roubu v sezoně 2012/2013 
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nastoupit ve třetí nejvyšší soutěži – Divizi (start v soutěži záleží na dostatku klubových 

financí).  

2.2 Současná situace klubu 

Klub se nyní nachází v progresivním stadiu, kdy je často vyhledáván hráči rozpadlých klubů 

z Ostravy a okolí a díky svým mládežnickým týmům taky mladými hráči se zájmem o futsal. 

Stoupl tedy počet členů jednotlivých týmů a zároveň se podařilo angažovat nové trenéry, kteří 

se o hráče starají. V současnosti má klub celkem 5 trenérů. 

2.2.1 Struktura 

Klub je řízen výborem klubu, který tvoří 7 členů. Tento výbor je volený valnou hromadou, 

která se schází jednou ročně, většinou na konci sezóny na přelomu jara a léta. Členové výboru 

si pak volí svého předsedu. Předsedou výboru je zakladatel klubu, Zdeněk Tomčal. Členové 

výboru jsou hráči Josef Ruta, Jan Ťápal a Jan Bárta, dále trenér „A“ týmu Milan Novák 

a trenéři „B“ týmu Viktor Josifidis a Jan Tesař. 

Za rok 2011 činily náklady klubu 190 810 Kč, přičemž byly tvořeny startovným, poplatkem 

za vedení účtu, spotřebním materiálem, službami (MHD, mobilní tarif, cestovné, startovné 

ostatních mužstev, aj.) a pronájmy sportovišť. Příjmy klubu byly v hodnotě 194 289 Kč 

a zahrnovaly členské příspěvky, dotace od města, příjmy ze sponzoringu a úroky z účtu. 

Celkový výsledek hospodaření byl za rok 2011 ve výši 3 479 Kč. 

2.2.2 Soutěže 

Nejvyšší futsalová soutěž je celorepubliková, hraje ji 12 týmů a vítěze určuje play-off, 

do kterého postupuje 8 nejlepších a hraje se vyřazovacím způsobem na tři vítězné zápasy. 

Druhá nejvyšší soutěž je rozdělena na Východ a Západ, obě soutěže hraje také 12 celků, 

vítěze jednotlivých lig určí také play-off, do kterého postupují 4 nejlepší z každé ligy. Divize 

je 3. nejvyšší soutěž a je rozdělena na 6 částí (A až F), nejméně členů je 8 a nejvíce 13. Další 

výkonnostní soutěže už se nehrají „klasickým“ způsobem (jeden tým v jednom kole hraje 

pouze jedno utkání), ale hrají se systémem tzv. „malých“ turnajů, kde se schází 3 až 4 týmy, 

které spolu odehrají vzájemné zápasy, jejichž výsledky se pak počítají do celkové průběžné 

tabulky. Čtvrtou výkonnostní soutěží jsou tedy Krajské přebory, kterých je aktuálně 14, 

v každém kraji jeden. Každý kraj má pak ještě své okresní soutěže, kde je hlavní Okresní 

přebor a poté Okresní třídy. Do Krajského přeboru lze postoupit jen z Okresního přeboru, 

do něj pak jen z 1. okresní třídy, atd.  
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V aktuální sezoně 2011/2012 má Roub celkem 4 týmy v oficiálních soutěžích. „A“ tým 

nastupuje ve 4. výkonnostní soutěži (Moravskoslezský krajský přebor), „B“ tým v 5. 

výkonnostní soutěži (Okresní přebor – Ostrava a Opava), „C“ tým v 6. výkonnostní soutěži 

(Okresní přebor – Ostrava a Opava, 1. třída) a nakonec „Dorost“, hrající v 8. výkonnostní 

soutěži (Okresní přebor – Ostrava a Opava, 3. třída). 

Obr. 2. 3: Futsalové soutěže v ČR 

 

Zdroj: upraveno dle [15]  

2.2.3 Počty členů klubu 

Registrovaných členů je aktuálně 210, z toho však Roub aktivně reprezentuje necelá stovka. 

Počet registrovaných členů se také neustále zvyšuje a to hlavně kvůli příchozím mladým 

hráčům a hráčům, kteří přicházejí z okolních rozpadlých klubů. Za 26 let činnosti prošlo 

klubem přes 500 hráčů, z nichž někteří ani nebyli registrováni. 

V tabulce č. 2. 1 je uveden přehled jednotlivých týmů a počtu jejich hráčů na soupiskách. 

Hráči do 21 let mohou hrát za jakýkoliv tým, a proto jsou hráči mezi 18 a 21 lety napsáni 

na soupisce „C“ týmu. Soupiska „A“ týmu má pak nejméně hráčů proto, že pro zápasy není 

omezen pohyb hráčů směrem nahoru (z „C“ do „B“, z „B“ do „A“, atd.). Omezen je pouze 

přesun hráčů směrem dolů. 

Tab. 2. 1: Počty hráčů jednotlivých týmů 

Tým Počet hráčů na soupisce 

„A“ tým 8 

„B“ tým 12 

„C“ tým 24 

dorost  25 

žáci 10 

Celkem 79 
Zdroj: upraveno dle [19] 
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2.2.4 Vize do budoucnosti 

Tým Roubu je stále amatérský a vše se v něm odvíjí od dostatku financí (členské příspěvky, 

sponzoři, dotace). Bude-li mít klub dostatek financí, bude jeho ambicí hrát Divizi a podle 

hlavního trenéra Milana Nováka by tým do šesti let mohl hrát 2. ligu. [19] 

2.2.5 Současní sponzoři 

Při oslovování sponzorů rozesílal předseda klubu Zdeněk Tomčal dopisy (cca 100), na které 

však odpověděla pouze firma Mittal a to tak, že nemá zájem. Jako nejúčinnější se pak ukázala 

metoda, kdy členové klubu oslovovali své známé, rodiče, příbuzné, atd. Touhle formou 

se také podařilo získat všechny sponzory pro sezónu 2010/2011.  

V sezóně 2010/2011 klub spolupracoval se čtyřmi firmami, které dohromady přispěly na jeho 

chod jednak celkovou finanční částkou 50 000 Kč, která tvoří zhruba jednu třetinu rozpočtu 

klubu (zbytek tvoří dotace města Ostravy a největší část rozpočtu je tvořena členskými 

příspěvky členů klubu) a jednak dvěma sadami dresů.  

Svarservis 

Firma vznikla v roce 1995. Její hlavní činností jsou služby v oblasti tepelného zpracování 

kovů, předehřevů a žíhání kovových materiálů, vysušování vyzdívek kotlů a těles. Dále 

se zaměřuje na poloautomatické přivařování trnů a svorníků dle ČSN EN ISO 14 555, výrobu 

žíhacích zařízení, sušicích pecí a termopouzder na elektrody. [18] 

Klub s firmou Svarservis spolupracuje již 5 let na základě smlouvy o reklamě. Firma v roce 

2011 přispěla částkou 30 000 Kč. 

Žilinský 

Firma Žilinský vznikla v roce 2007 a specializuje se na přípravné práce, velkoobchod 

a zprostředkování obchodu a služeb v oboru stavebnictví. [17]  

S klubem spolupracovala v roce 2011 na základě smlouvy o reklamě a přispěla částkou 

10 000 Kč. 

Areka 

Firma Areka vznikla v roce 2008 a působí v odvětví úklidových prací.  

S klubem spolupracovala v roce 2011 na základě smlouvy o reklamě a přispěla částkou 

10 000 Kč. 
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ING 

Firma ING je finanční instituce, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, 

správy aktiv a důchodového zabezpečení. [14] 

S klubem spolupracovala v roce 2011, kdy mu poskytla 2 sady dresů s logem firmy. 
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3 Teoretická východiska sponzorství  

Podle Pelsmackera [4, s. 46] je marketing definován takto: „Marketing je proces plánování 

a realizace cenové politiky, podpory a distribuce zboží a služeb, s cílem vytvořit a směňovat 

hodnoty a uspokojovat cíle jednotlivců i organizací“. Těchto cílů má být dosaženo pomocí 

marketingového mixu, který se dělí na tzv. 5P (Product, Price, Place, Promotion a People). 

Sponzoring jako takový je nedílnou součástí komunikačního mixu (Promotion) [4] a podle 

Nagyové [9, s. 64] je vnímán jako samostatný nástroj: „Sponzorování patří mezi jeden 

z prostředků marketingu. Je nástrojem propagace. Jedná se o určitý způsob prodávání 

informací spotřebiteli o výrobcích a službách firmy, nebo o firmě samotné.“  

V rámci marketingu však můžeme sponzoring zařadit také mezi Public relations, tzn. vztahy 

s veřejností. PR je definováno takto: „PR se překládá jako činnost organizace, která vede 

k vytváření dobrých vztahů k veřejnosti. Základem PR jsou vztahy a komunikace mezi lidmi. 

PR je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení 

a soulad mezi organizacemi a veřejností. PR jsou jedním z nejvýkonnějších nástrojů 

integrovaného komunikačního mixu.“ [5, s. 43] 

Vzájemné vztahy mezi druhy komunikace a zařazení sponzoringu v rámci PR jde vidět ve 

vztahu, viz tabulka č. 3.1. 

Tab. 3. 1: Vztah komunikačního a marketingového mixu 

Komunikační mix Marketingový mix 

Reklama 

Sales promotion 

Přímý marketing 

Public relations 

 publicita 

 identita 

 sponzoring 

On-lne communications 

Price 

Product 

 

Promotion 

 

Place 

People 

 Zdroj: [10] 

3.1 Reklama a její rozdělení v oblasti sportu  

Nejčastější protislužbou ze strany klubu je reklama. Může se jednat o reklamu firmy, výrobku 

nebo služby. Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek 
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určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních 

médií [6]. Reklama může plnit několik funkcí - informační, přesvědčovací a upomínací [3]. 

Funkce informační 

Informační funkce je důležitá hlavně v počátcích existence produktu, kdy je nutné podněcovat 

primární poptávku. V této souvislosti informuje o: 

 novém produktu, 

 změně ceny, 

 způsobu užívání produktu, 

 novém užívání již známého produktu, 

 nových službách (eventuálně o doplňkových službách nebo poskytovaném servisu). 

Funkce přesvědčovací 

Přesvědčovací funkce má význam v prostředí konkurence. Působí na vytváření selektivní 

poptávky, tj. poptávky po produktu určitého výrobce. Jejím smyslem je: 

 posílení preference zboží určité firmy, 

 snaha o získání zákazníků konkurenta, 

 potlačení obav zákazníka spojených s užíváním produktu, 

 posílení image firmy v mysli zákazníka, 

 změna image produktu, 

 tlak na okamžitý nákup. 

Funkce upomínací 

Upomínací funkce se uplatňuje ve stadiu zralosti nebo úpadku produktu a jejím účelem je 

připomenout zákazníkovi výrobek nebo službu, kterou již dobře zná. 

Mezi média, která reklama využívá, patří zejména televize, rozhlas, denní tisk, časopisy, 

plakáty a film. Dále zde patří také specifická média pro oblasti tělesné výchovy a sportu. 

[3] Mezi tyto média patří (seřazeno podle využití): 

 reklama na sportovních dresech a sportovních oděvech, 

 reklama na startovacích číslech, 

 reklama na mantinelu, ohrazení, pásu, atd., 

 reklama na sportovním nářadí a náčiní, 

 reklama na výsledkových tabulích.  
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Na sportovištích jsou také využívány reklamní panely a reklamní transparenty. Jednotlivé 

reklamní panely jsou typické hlavně pro fotbal v těsné blízkosti hrací plochy, vyskytují se 

však i v dalších sportovních odvětvích jako je tenis, závody vozů F1, cyklistické a atletické 

závody. 

3.2 Jednotlivé druhy reklamy ve futsale 

Reklamu ve futsale lze rozdělit z hlediska uplatnění a realizace. [3] 

Reklama na dresech a sportovních oděvech 

Reklama na dresech a sportovních oděvech zvyšuje míru seznámení zákazníka s firmou, 

produktem, akcí, příp. může produkt aktualizovat. Nejčastějším způsobem znázornění je text 

nebo grafický motiv (logo), které jsou umístěny na dresu či sportovním oděvu. Na zákazníka 

může působit různě dlouhou dobu, která závisí na délce zápasu nebo tréninku a působí na něj 

jak při samotném utkání, tak při jeho video záznamu nebo na fotografiích v novinách, 

na webových stránkách a časopisech. Účinnost působení lze zvýšit přenosem v televizi a také 

poskytováním interview po zápasech. Úspěch této formy reklamy je závislý na obsahu, 

velikosti a atraktivnosti textu, či motivu a dále na délce daného sportovního utkání. 

Reklama na mantinelu 

Funkce reklamy na mantinelu je stejná jako u reklamy na dresech a sportovních oděvech, liší 

se však svou velikostí. Způsob znázornění bývá většinou stejný jako u reklamy na dresech, 

je však mnohem větší a v průběhu zápasu je na jednom místě, které se nemění. Účinnost lze 

zvýšit vystavením panelu v místě, které je viditelné co největšímu počtu lidí, popř. v místě, 

které má velkou četnost pro televizní záběry. Efekt se dá zvýšit také při interview, které je 

poskytováno před panelem s reklamou. Tato forma reklamy má význam hlavně pro známé 

značky a firmy. 

Reklama na sportovním náčiní a nářadí 

Reklama na sportovním náčiní a nářadí pomáhá seznámit potenciálního zákazníka 

se sportovní značkou, nebo s produkty firmy, popř. produkty nebo značku zatraktivňuje. 

Způsob znázornění bývá název firmy formou nápisu nebo loga. Na potenciálního zákazníka 

působí přímo, nebo opět pomocí video záznamu, televizního přenosu nebo fotografií. Je tedy 

vhodné nápisy a loga umístit tak, aby byly co nejvíce vnímány přítomnými diváky a co 

nejvíce snímány kamerami a fotoaparáty (např. v případě loga na bandaskách na lavičce 

mužstva). 
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Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

Tato forma reklamy má stejnou funkci jako reklama na sportovním náčiní a nářadí a bývá 

zobrazena formou textu na výsledkových tabulích a ukazatelích (název produktu, značka 

firmy, atd.). Prezentovat se může buď stálým nápisem, na technicky vyspělejších tabulích 

a ukazatelích se může tzv. „objevovat“ v časových intervalech a nápisy a texty se mohou 

týkat většího počtu různých firem, či značek. Na diváky pak působí přímo vynuceně, protože 

výsledkové tabule a ukazatele jsou často kontrolovány kvůli skóre, času, počtu faulů, atd. 

Tato forma reklamy slouží spíše jako upomínací a je využívána převážně zavedenými 

produkty, či značkami. 

Jiné reklamní možnosti 

Další reklamní možnosti probíhají formou prezentace loga nebo názvu firmy na drobných 

dárkových předmětech (vlaječky, propisky, šály, deštníky, atd.) nebo na vstupenkách, které 

mohou být graficky upraveny přímo ve prospěch loga firmy. Takto zpracované vstupenky 

nebo dárkové předměty většinou upoutají kladnou pozornost diváků a může se tedy jednat 

o nenásilnou, ale rozsáhlou propagaci. 

Webové stránky 

Prezentace firem na webových stránkách slouží spíše pro informační účely potenciálním 

zákazníkům, kteří mohou tyto informace na stránkách klubu vyhledávat v závislosti 

na seznámení se s firmou nebo značkou pomocí reklamní komunikace během zápasů 

a tréninků. Slouží také jako poděkování klubu za finanční podporu. V případě sponzora, který 

klubu určuje např. i týmové barvy se však může jednat o rozsáhlou webovou prezentaci 

založenou na grafickém rozhraní loga. Většina klubů má však týmové barvy zakořeněny 

v historii a často to bývá jedna z posledních vlastností, která není sponzorem ovlivňována. 

3.3 Podstata a smysl sponzorování sportu 

V posledních letech proniká sponzorování sportovních klubů do stále nižších soutěží 

a už dávno není prioritou pouze klubů hrajících soutěže nejvyšší.  

Jedna z definic sponzorování zní: „Sponzorování lze definovat jako připravenost finančních 

a materiálních prostředků nebo služeb ze strany podniků, které jsou přidělovány osobám 

a organizacím působícím ve sportu, kultuře a v sociální oblasti s cílem dosáhnout 

podnikových marketingových a komunikačních cílů. Jedná se o specifickou formu partnerství, 
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ve které sponzor a sponzorovaný dosahují svých cílů s pomocí toho druhého. Vstup 

do partnerství je vyjádřen sponzorováním, kde jsou smluvně regulovány výkony obou stran.“ 

[1, s. 54] 

Další definice popisuje sponzorování takto: „Sponzorování je společná marketingová aktivita, 

ne pouze metoda pro zvyšování finančních zdrojů. Je o vytváření vztahů vítězství – vítězství 

mezi organizací a podnikem sponzora. Jestliže je sponzorování úspěšné, naplňuje 

marketingové cíle obou partnerů.“ [10, s. 96] 

Ve sponzoringu tedy nejde pouze o poskytnutí financí nebo materiálního zajištění, jak je 

sponzorování často veřejností vnímáno. Jde o oboustrannou spolupráci, ze které musí 

profitovat obě strany, které by měly mít jasně vymezené funkce sponzora a sponzorovaného. 

Na sponzorování je tedy nutné pohlížet z obou stran, jak ze strany sponzora, tak ze strany 

sponzorovaného (viz tabulka č. 3. 2). 

Tab. 3. 2: Pohled zúčastněných na sponzoring 

Hledisko sponzora Hledisko sponzorovaného 

Z jakých důvodů a jakou formou 

bude sponzor poskytovat výhody? 

Proč vyhledává pomoc sponzorů 

a co může za tuto službu 

poskytnout a nabídnout? 
Zdroj: upraveno dle [3] 

Z hlediska zhodnocení fotbalových a hokejových klubů v České Republice, hrající nejvyšší 

soutěže, se jedná o kluby, které mají zajištěnou dlouhodobou spolupráci s velkými (často 

nadnárodními) firmami, které sponzorují český sport na vrcholné úrovni a mají přesně 

vymezenou marketingovou komunikaci nebo komunikační cíle, kterých pomocí sponzorování 

dosahují. Menší firmy však často neví, jaký marketingový nebo komunikační cíl by chtěli 

naplnit a poskytují tedy spíše jednorázové dary, naopak menší týmy zase nedovedou 

motivovat potenciální sponzory tak, aby je nabídka zaujala a aby vedla k dlouhodobější 

vzájemné spolupráci. 

Mezi komunikační cíle mohou patřit: 

 zvyšování známosti firmy/značky, 

 zvyšování image jako partnera sportu, 

 získání výhody nebo odlišení od konkurence, 

 celková zlepšení image firmy/značky, 

 posílení obchodních kontaktů mezi firmami, 

 posílení image sportu.  
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3.3.1 Formy sponzorování 

Sponzorování jednotlivých sportovců 

Sponzorování jednotlivých sportovců je nejvíce rozšířen ve vrcholovém sportu. Sportovní 

celebrity se často stávají tváří značek či produktů, pořádají autogramiády, akce pro 

spotřebitele, předvádění výrobků a další aktivity za účelem podpory prodeje. Protislužbou pro 

sportovce je pak kromě finanční podpory často také materiální zajištění, od oblečení až po 

luxusní automobil. 

Sponzorování sportovních týmů 

Při sponzorování sportovních týmů poskytuje sponzor finanční dary na zajištění chodu týmu 

(pronájem sportovišť, placení startovných, pořádání sportovních akcí, atd.), sportovní 

vybavení, ubytování nebo dopravu. Sponzorovaný tým nabízí především reklamu na dresu, 

prostřednictvím sportoviště, dárkových předmětů, inzerátu nebo v případě atraktivních 

sportovců také prostřednictvím autogramiády a různých sportovních akcí. 

Sponzorování sportovních akcí 

U sponzorování sportovních akcí výrazně stoupají možnosti, které lze sponzorovi nabídnout. 

Jedná se hlavně o vstupenky, reklamní předměty, reklamy o přestávkách, během akce, atd. 

Akce může být také spojena se sportovní celebritou, čímž se dají využít některé prvky 

sponzorování sportovních celebrit. 

Sponzorování klubů 

Sponzorování klubů přináší největší možnosti, které lze sponzorovi nabídnout. Sportovní 

kluby totiž disponují sportovci nebo týmy různých věkových kategorií, a proto je zde velké 

rozmezí nabízených činností. Může se jednat o spolupráci při dlouhodobých soutěžích, 

jednorázových sportovních událostech, klubových akcí (jako jsou večírky a plesy), atd. 

V případě, že je klub zaměřen na týmový sport a disponuje sportovní celebritou, může opět 

používat prvky sponzorování sportovních celebrit. 

Sponzorování ligových soutěží 

Tento trend nastoupil do ČR zhruba na přelomu tisíciletí. Firmy mají možnost stát se 

partnerem ligové soutěže, která pak nese její název (např. futsalová Chance Liga). Další 

výhodou jsou prezentace na všech sportovištích klubů zúčastněných v soutěži, které mají 

dopad jak na diváky přímo na stadionech, tak na diváky u televizních obrazovek. 
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3.3.2 Nabídka pro sponzora 

Z hlediska možností a prostředků může sportovní klub potenciálnímu sponzorovi nabídnout 

[3]: 

 posílení známosti firmy a podvědomí o značce, 

 při vhodném spojení s firmou zaměřenou na sport může posílit její preference 

a zlepšit postavení vůči konkurenci, 

 v prostředí intenzivní konkurence může pomoci při neutralizaci konkurenční reklamy, 

 využít nuceného sledování časomíry nebo výsledkových tabulí v případě umístění 

reklamy na tyto části haly, 

 nabídnou spolupráci spojenou s osobností klubu, 

 argumentovat účastí novin a regionálních sportovních týdeníků na zápasech 

z hlediska posílení funkcí reklamy, 

 navrhnout zvýšenou frekvenci opakování reklamy při zápasech pro posílení účinnosti 

působení na potenciální zákazníky. 

V případě získání zájmu sponzora nebo sponzorů je třeba dopředu připravit nabídku výkonů, 

tzv. „sponzorský balíček“, nebo tzv. „nabídkové listy“. [3] 

Sponzorský balíček 

Jedná se o komplexní nabídku, kde by mělo být popsáno vše, co je klub schopen nabídnout 

jako protislužbu za sponzorskou pomoc. Sponzorský balíček je písemný dokument doložený 

určitou cenovou nabídkou. Už samotný připravený dokument může v potenciálním 

sponzorovi probudit zájem, protože klub tímto může zdůraznit své pozitivní a silné stránky 

a také odlišnosti od ostatních klubů, které by měly být hlavním důvodem navázání spolupráce. 

Samotnou cenu sponzorského balíčku lze ve sportovním odvětví těžko stanovit, ceny jsou 

závislé na velikosti klubu, akcích, na rozsahu soutěží, ve kterých se klub angažuje, atd.  

Nabídkové listy reklamy 

Nabídkové listy reklam jsou obdobou sponzorských balíčků a v ČR je nejvíce využívají 

hokejové a fotbalové kluby. Jedná se o dokument, který v bodech zahrnuje: 

 dopis marketingového manažera (oslovení partnerů, zhodnocení dosavadní situace 

klubu, úspěchy, historie, atd.), 

 data k posouzení účinnosti reklam (např. údaje o návštěvnosti, kapacitě sportoviště, 

délka televizního přenosu, atd.), 
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 nabídka jednotlivých reklamních ploch (plochy na dresech, hrací ploše, mantinelech, 

výsledkových tabulích, atd.), 

 ceník jednotlivých reklamních ploch, včetně grafických nákresů, 

 nabídka další spolupráce v oblasti PR. 

Oproti sponzorskému balíčku mají nabídkové listy tu výhodu, že potenciální sponzor si může 

navolit různé prvky a nemusí se tak angažovat ve všech směrech, které nabídkové listy 

poskytují.  

Sponzorská smlouva 

Sponzorská smlouva je finální fáze spolupráce mezi subjekty. Sponzorská smlouva má svou 

vlastní obsahovou a formální strukturu a náležitosti. Náležitosti sponzorské smlouvy podle 

Bruhna a Musslera, která se dá použít i v dnešní době [1]: 

 název a účel, 

 majitelé práv (jméno sportovního klubu a firmy), 

 popis výkonů akce, 

 druh sponzorování (peněžitá forma, služba, materiální opatření, aj.), 

 katalog reklamních možností (nabídka ze strany klubu), 

 sestavení celkového balíčku reklamních možností (více reklamních možností za 

výhodnou cenu), 

 regulace využívání jména spolku pro vlastní reklamní opatření (používání jména 

sportovního klubu firmou při vlastní propagaci), 

 řízení exkluzivních akcí v hlavním sponzorování (možnost firmy ovlivňovat působiště 

klubu na sportovním poli), 

 počet, druh a reklamní možnosti dalších sponzorů (omezení vstupu další firmy jako 

sponzora), 

 stanovení odměn (celková částka, služba nebo materiální opatření poskytovaná 

sponzorem), 

 doba platnosti smlouvy, 

 podpis obou zúčastněných stran. 
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3.4 Legislativní rámec sponzoringu v ČR 

V ČR se mimo klasické sponzorování používá podpora formou daru. V praxi se používá 

termín „sponzorský“ dar, nejedná se však o sponzorování, protože se rozdílně účtuje 

a zdaňuje. 

Dary 

Při poskytování podpory vycházíme ze zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. [8] 

a) je-li sponzorem fyzická osoba (§ 15, odst. 8) zákon říká, že: 

poplatník (v našem případě sponzor) si může od základu daně odečíst hodnotu darů, 

poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy, 

vzdělání, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, 

na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, 

náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, 

fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím školské a zdravotnické zařízení 

a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat na financování těchto 

zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % 

ze základu daně nebo 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 

b) je-li sponzorem právnická osoba (§ 20, odst. 4) citovaný zákon uvádí, že: 

poplatník může od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým 

osobám se sídlem na území ČR na financování…pokud úhrnná hodnota darů činí alespoň 

2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně. Tento odečet nemohou uplatnit 

poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. 

Toto je forma klasického „sponzorského“ daru, kdy je celá spolupráce uzavírána na základě 

darovací smlouvy.  

Náklady na reklamu 

Účetní ani daňové předpisy oblast reklamy a reprezentace nijak nedefinují a není tedy možné 

nalézt účetní ani daňovou definici. Na druhou stranu se jedná o náklad, který slouží k tomu, 

aby se podniku dařilo v jeho podnikatelské činnosti, a aby rozšiřoval okruh svých zákazníků. 

Z účetního hlediska jsou ale podstatné formy, kterých může reklama nabývat. Jako reklamu 

můžeme brát některou z následujících forem nebo jejich kombinace: 
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 reklamní tiskoviny: plakáty, brožury, knihy, reklamní časopisy, noviny, billboardy, 

letáky, prospekty, katalogy, reklamní dopisy, 

 reklama v masmédiích: inzeráty v periodikách, televizní šoty, rozhlasové vstupy, 

filmy, 

 reklamní předměty: dárkové reklamní předměty, diapozitivy, prezentační diskety 

a CD, předměty ve výlohách obchodů, 

 reklamní akce: výstavy, telefonní reklama, reklamní ochutnávky v prodejnách či na 

výstavách, reklama probíhající přímo na ulici, 

 soutěže za účelem podpory odbytu výrobků. 

V daňové oblasti je pak důležité následující ustanovení: 

 § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP), na jehož základě dochází k 

daňovému uznávání nákladů na reklamu a propagaci, pokud bude prokázána 

souvislost s dosažením, zajištěním a udržením příjmů, 

 § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, na jehož základě se daňově neuznávají náklady 

na reprezentaci, a který zároveň definuje daňově účinné reklamní předměty. 

Z výše uvedených paragrafů tedy můžeme odvodit podmínky, za kterých je reklama daňově 

uznatelným nákladem: 

 reklama se týká daného subjektu (nikoliv mateřské či dceřiné společnosti, 

nebo výrobce zboží, které prodejce prodává), 

 reklama se týká produktu, který subjekt poskytuje či hodlá poskytovat a musí zde být 

zřejmá vazba mezi produktem a subjektem, 

 náklady na reklamu musí být doložitelné, aby daňový subjekt mohl prokázat, že se 

uskutečnilo plnění. Je dobré mít k dispozici např. fotografie, video záznam, písemné 

doklady apod. [13] 
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4 Metodika sběru dat  

4.1 Přípravná fáze výzkumu 

4.1.1 Definice problému 

Klub KFV Roub Vítkovice se nachází ve stadiu stabilizace a rozvoje jak hráčského, 

tak realizačního týmu. Na začátku roku 2012 se pro „A“ tým podařilo angažovat bývalého 

reprezentačního trenéra, a jelikož má KFV Roub stálé zázemí a realizační tým, stává se 

vyhledávaným pro hráče ze zaniklých, či rozpadlých klubů z Ostravy a okolí. Rozvoj 

hráčského kádru pak zvyšuje kvalitu jednotlivých týmů a zvyšuje ambice na postup 

do vyšších soutěží. V sezoně 2010/2011 byly výdaje klubu ve výši 147 930 Kč, z toho však 

téměř 2/3 tvořili členské příspěvky hráčů a členů klubu (250 Kč/člen/měsíc). S postupem 

do vyšších soutěží by se výdaje samozřejmě značně zvýšily, protože ve 3. nejvyšší soutěži si 

tým sám na svoje náklady pořádá domácí zápasy, s čímž souvisí zajištění zázemí, sudích, 

či pořadatelské služby podle regulí ČMFS. Dále by stouply výdaje za dopravu v rámci celé 

Moravy a Slezska. Současnou finanční podporu tým dostává pouze formou „sponzorských“ 

darů, které však nezaručují stálou spolupráci.  Je tedy naprosto nezbytné navázat dlouhodobou 

spolupráci s firmou nebo podnikatelem, který by tým dokázal finančně zajistit a umožnit mu 

v případě postupu plynulý přechod do vyšší soutěže. 

4.1.2 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je zjistit, za jakých podmínek jsou firmy schopny navázat spolupráci 

se sportovním klubem. Na základě výsledků šetření bude zkoumán postoj a znalosti firem 

o sponzorování, co od něj očekávají a konkrétně tyto zjištěné závěry aplikovat na futsalovém 

klubu KFV Roub Vítkovice.  

4.1.3 Typy dat a metoda výzkumu 

Při výzkumu byla použita primární i sekundární data. Pro získání primárních dat byla použita 

metoda dotazování pomocí elektronického dotazníku (viz příloha č. 1), který byl rozesílán 

e-mailem. Sekundární data byla získána z interních materiálů klubu KFV Roub Vítkovice. 

4.1.4 Časový harmonogram  

Následující tabulka ukazuje, v jakém pořadí a časovém sledu probíhaly jednotlivé činnosti při 

tvorbě této bakalářské práce. 
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Tab. 4. 1: Časový harmonogram činností 

Činnost/měsíc rok 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 

Volba tématu práce       

Problém, cíle, hypotézy       

Plán výzkumu       

Tvorba dotazníku, pilotáž       

Sběr dat     11. – 17.3.  

Analýza dat     18. – 31.3.  

Návrhy a doporučení       

4.1.5 Plán výzkumu  

Dotazovány byly firmy působící v Ostravě a blízkém okolí, protože „A“ tým Roubu hraje 

Krajský přebor, jehož zápasy se pořádají převážně v halách v Ostravě. Tréninková hala, 

na které se také pořádají turnaje a přátelské zápasy, se nachází v Ostravě-Hrabůvce. Tým tedy 

v aktuální sezóně působí pouze v rámci Moravskoslezského kraje, proto byl výzkum zaměřen 

na firmy působící v Ostravě a blízkém okolí.  

Základní výběrový soubor se skládal z firem, které působí v Ostravě a okolí uvedené 

v katalogu na webové stránce http://www.katalog.sluzby.cz/. Pokud bylo u firmy uvedeno 

více e-mailů, byl použit e-mail určený ke komunikaci. Seznam firem byl vybrán metodou 

vhodného úsudku tak, aby v každém oboru podnikání bylo dotazováno 15 firem, dohromady 

tedy 90 firem.  

Rozdělení firem podle oboru podnikání na 7 kategorií: 

 potravinářské firmy (nápoje, potraviny, pivovary), 

 stavebnictví a kutilství, 

 elektroprůmysl, 

 služby (wellness centra, telekomunikace), 

 pojišťovnictví a bankovnictví, 

 automobilový průmysl, 

 pohostinská zařízení. 

4.1.6 Hypotézy 

Na základě vlastního pozorování a zkušeností autora práce z futsalových týmů s působením 

v krajské soutěži, byly stanoveny následující hypotézy. 
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Hypotéza č. 1: Obor podnikání má vliv na ochotu navázat spolupráci se sportovním klubem. 

Hypotéza č. 2: Pro firmy jsou nejdůležitější sportovní úspěchy, vysoká popularita klubu 

v domovském městě a bohatá historie a tradice. 

Hypotéza č. 3: Jako protislužbu by firmy nejvíce uvítaly reklamu na přední části dresu, 

reklamu na panelech a mantinelech a reklamu na vstupenkách a dárkových předmětech. 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Skutečná velikost výběrového souboru 

První kolo dotazování proběhlo 11. března 2012. Z 90 dotazovaných firem odpovědělo 

na dotazník pouze 8 firem a to ihned 12. března 2012. Dne 13. března 2012 nepřišel žádný 

vyplněný dotazník, bylo tedy potřeba uspořádat druhé kolo, které proběhlo 14. března 2012. 

Na základě předchozí zkušenosti bylo dotazováno dalších 210 firem. Ve druhém kole 

odpovědělo na dotazník celkem 17 respondentů, bylo tedy uspořádáno ještě třetí kolo, a to 16. 

března 2012, ve kterém bylo osloveno 300 firem. Ve třetím kole odpovědělo na dotazník 19 

firem. Celkový počet rozeslaných dotazníků byl 600 a počet sesbíraných dotazníků 44. 

Návratnost tedy činila přibližně 14,6 %.  

Kvůli nízké návratnosti dotazníků se nepovedlo naplnit kvóty pro jednotlivé obory podnikání, 

kde měly být počty firem zastoupeny ve stejném poměru. Pro vyrovnání počtů firem 

v jednotlivých odvětvích by bylo potřeba dalšího dotazování, které by bylo časově velmi 

náročné a z tohoto důvodu ho tedy nebylo možné provést.  

4.2.2 Způsob shromažďování, zpracování a analýzy dat 

Dotazník byl vytvořen pomocí programu Microsoft Office Word 2007 a rozesílán pomocí 

emailu. Shromážděná data byla postupně ukládána do datové matice v programu Microsoft 

Office Excel 2007. Po dokončení vkládání dat do aplikace Microsoft Office Excel 2007 byla 

datová matice exportována do programu SPSS, ve kterém proběhla analýza dat a tvorba 

tabulek. Výsledné grafy byly vytvářeny v programu Microsoft Office Excel 2007. 

4.2.3 Problémy vzniklé při realizaci projektu nebo výzkumu  

Dotazník byl vytvořen v aplikaci Microsoft Office Word 2007 pomocí formulářů a první 

problém nastal při otevírání dotazníku respondenty. Část firem odpovídala, že jim tato forma 

dotazníku nejde otevřít a žádali o zaslání dotazníku bez formulářových prvků. Byl tedy 

vytvořen druhý dotazník, který byl posílán spolu s původním a ve kterém respondenti vybírali 
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odpovědi pomocí např. změny barev písma, nebo pomocí formátování písma na kurzívu. 

V úvodním textu k dotazníku pak bylo o těchto rozdílech informováno.  

Šest dotazníků se vrátilo neúplně vyplněných, ale po následné komunikaci s firmou byly tyto 

dotazníky doplněny o chybějící údaje. Žádný z příchozích dotazníků nemusel být vyřazen. 

4.3 Struktura výběrového souboru  

Na identifikační otázky odpovídaly všechny firmy. Co se týče odvětví, měla být všechna 

zastoupena stejným počtem firem, avšak u navrácených dotazníků bylo 22,7 % od firem 

poskytující služby, 20,5 % od pohostinských zařízení a naopak nejmenší zastoupení měly 

obchody se sportovním náčiním, a to 4,5 % a firmy podnikající v elektro průmyslu s 6,8 %. 

Obr. 4. 1: Zastoupení firem dle oboru 

 

Podle délky podnikání bylo nejvíce respondentů v rozmezí 5 a více let, a to celkem 61,4 %, 

druhé místo obsadily firmy podnikající 1 až 5 let, jejichž zastoupení bylo 36,4 %, a pouze 2,3 

% firem odpovědělo, že se nachází v prvním roce podnikání. 

Z geografického hlediska nejvíce firem podniká v rámci kraje (31,8 %) nebo v ČR 

(27,3 %), nejméně pak na mezinárodní úrovni (9,1 %).  

Co se týče velikosti firem podle zaměstnanců, přibližně stejný počet respondentů byl mezi 

malými (39,6 %) a středními (36,4 %) firmami, dále to byli drobní podnikatelé (20,5 %) a 

nejméně byly zastoupeny velké firmy (4,5 %).  
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5 Analýza potenciálních sponzorů 

V první části dotazníku (otázka č. 1 – 7) byly firmy dotazovány na postoje ke sponzoringu, 

popř. na informace týkající se vzájemné spolupráce. Ve druhé části (otázka č. 8 – 15) byly 

firmy dotazovány na ochotu navázat sponzoring, popř. za jakých podmínek. 

5.1 Postoje ke sponzoringu 

Zkušenosti firem se sponzoringem 

Jak vyplývá z obrázku 5. 1., celkem 72,7 % firem odpovědělo, že již má se sponzoringem 

zkušenosti, 56,8 % v současnosti a 15,9 % firem v minulosti. 27,3 % firem odpovědělo, 

že nesponzorují, ani nikdy nesponzorovaly žádný sportovní klub. 

Obr. 5. 1: Sponzorování u firem 

  

Důvod ukončení spolupráce 

Druhá otázka se týkala pouze firem, které sponzorovaly v minulosti, ale od sponzoringu 

upustily. Byly dotazovány na důvod ukončení vzájemné spolupráce. Nejvíce firem ukončilo 

sponzorování kvůli nedodržení podmínek spolupráce a rovněž kvůli rozdílnému pohledu na 

vzájemnou spolupráci. Tyto možnosti byly vybrány 71,4 % firem. 57,1 % firem uvedlo, 

že sponzorovaný klub neměl dostatečné sportovní úspěchy, což vedlo k ukončení spolupráce. 

Jen 14,3 % firem pak spolupráci ukončilo kvůli malému hráčskému kádru, nebo kvůli tomu, 

že klub neměl profesionálního trenéra. Z těchto odpovědí je tedy patrné, že vzájemnou 

spolupráci není nutné pouze navázat, ale v jejím průběhu se sponzorem aktivně jednat 

a vhodně reagovat na jeho požadavky. Dalším faktorem pro úspěch dlouhodobé spolupráce 
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jsou také sportovní výsledky, které mohou na jedné straně udržet stávající sponzory a přimět 

je k větší finanční nebo materiální podpoře, na straně druhé přilákat sponzory nové. 

Počet sponzorovaných klubů a jejich sportovní odvětví 

Více než polovina firem (64 %), sponzoruje pouze jeden sportovní klub, 2 – 3 kluby 

sponzoruje 24 % a 4 a více klubů sponzoruje pouze 12 %. Dále z obrázku 5. 2. vyplývá, 

že při oslovování nových sponzorů by se měl klub obrátit na firmy, které ještě žádný klub 

nesponzorují, anebo na firmy, které sponzorují pouze jeden klub. V případě firem, které ještě 

nikoho nesponzorují, je velká šance, že by do sponzoringu chtěly dát co nejvíce prostředků 

a klub by se tak o tyto finance nebo materiální opatření nemusel dělit s jinými kluby. Více než 

polovina firem, které již jeden klub sponzorují, odpověděla, že by byla ochotná další 

spolupráci navázat. Další možností jsou také firmy, které sponzorují 2 – 3 kluby. U těch je ale 

šance na navázání spolupráce menší, protože většina těchto firem už další spolupráce 

z finančních důvodů navázat nechce. Firmy, které sponzorují 4 a více klubů by neměly být 

oslovovány vůbec.  

Obr. 5. 2: Ochota firem sponzorovat rozdělená podle počtu sponzorovaných klubů 

 

Jako nejvíce sponzorovaný sport byl uváděn fotbal, který volilo 56 % firem, na dalších 

místech byly floorball (28 %), hokej (24 %), futsal (20 %), volejbal (8 %) a poslední atletika 

(4 %). Žádná z dotazovaných firem neodpověděla tenis, nebo motosport. Z těchto odpovědí je 

tedy patrné, že nejzajímavějším sportem pro sponzory zůstává divácky atraktivní fotbal 

a hokej. Futsal skončil sice až na čtvrtém místě, ale přesto se jedná o sport, který je fotbalu 

velmi podobný a který v posledních letech zaznamenává stále větší oblibu ze strany diváků. 

Na rozdíl od fotbalu je totiž futsal dynamičtější a rychlejší a diváky může přilákat 
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za jakéhokoliv počasí díky krytým halám. Pro sponzory je tedy potřeba futsal prezentovat tak, 

aby se fotbalu co nejvíce přibližoval v aspektech, které ho dělají tak oblíbeným a vyzdvihl 

aspekty, které fotbalu chybí. 

Soutěže, kterých se sponzorované kluby účastní 

Největší zastoupení a to 72 % měly čtvrté a nižší soutěže, 44 % firem sponzoruje týmy v třetí 

nejvyšší soutěži, 12 %, resp. 8 % firem sponzoruje ve druhé nejvyšší soutěži a v nejvyšší 

soutěži. Z následující tabulky 5. 1. je taky patrné, že se podařilo oslovit spíše drobné, 

nebo střední firmy.  

Tab. 5. 1: Počet sponzorovaných klubů v jednotlivých soutěžích podle velikosti firem 

  drobný pod. malá firma střední firma velká firma 

  počet % počet % počet % počet % 
1. 0 0,0 0 0,0 2 22,2 0 0,0 
2. 0 0,0 1 10,0 0 0,0 2 100,0 
3. 1 25,0 5 50,0 3 33,3 2 100,0 
4. a nižší 3 75,0 5 50,0 8 88,9 1 50 

 

Forma podpory ze strany firmy 

U formy poskytnuté podpory ze strany firmy se tři nejčastější odpovědi (44 %, 40% a 36%) 

týkaly materiálního opatření, formou sponzoringu a formou „sponzorského“ daru. 

Při navazování jednání je tedy třeba firmě vysvětlit a popsat jednotlivé formy podpory a jejich 

možnosti v rámci právního rámce. Tzn. vysvětlit rozdíl mezi sponzorováním (smlouva 

o reklamě) a „sponzorským darem“ a objasnit jejich dopad na základ daně a daňovou 

povinnost.  

Forma protislužby ze strany sponzorovaného klubu 

U formy protislužby ze strany klubu byly podle očekávání nejčastější odpovědi reklama na 

přední části dresu (72 %), reklama na panelech a mantinelech (68 %) a reklama na zadní části 

dresu (56 %). Tyto odpovědi se dali očekávat, protože dresy a mantinely jsou nejvíce 

vnímány diváky a proto jsou pro firmy nejvíce atraktivní. Překvapením bylo, že reklamu na 

výsledkových tabulích poskytuje jen 32 % klubů. Přitom se jedná o médium, které je diváky 

vnímáno během celého utkání a je možná vnímáno více (častěji), než panely a mantinely. 

Jednou z možností je, že si firmy neuvědomují tuhle možnost reklamy, která hlavně ve futsale 

nabízí poměrně velké možnosti. Necelá třetina respondentů také vybírala reklamu na 

dárkových předmětech, které se však v klubu KFV Roub Vítkovice vyrábí jen pro klubové 

účely (např. vlaječky k 25. výročí vzniku klubu) a prozatím tedy nemají velkou šanci na 
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využití. Pouze 12 % firem pak uvedlo, že jim je poskytována podpora formou možnosti 

využívat sportoviště nebo služby sportovního týmu. 

5.2 Požadavky firem při sponzorování 

Ochota k navázání nové spolupráce 

U otázky na navázání nové spolupráce odpovídaly firmy spíše negativně. Pouze 16 % firem 

by chtělo spolupráci navázat určitě a dalších 21 % firem spíše ano. Naopak 63 % by 

spolupráci již navázat nechtělo, 18 % určitě ne a 45 % spíše ne. 

Obr. 5. 3: Postoj firem k navázání nové spolupráce 

 

U zjištění důvodů, proč firmy nechtějí navázat další spolupráci, uvedlo 60,7 % respondentů, 

že již nějaký klub sponzorují a nemají zájem o další spolupráci. Druhým nejčastějším 

důvodem byl nedostatek financí, který si vybrala polovina firem, 17,9 % uvedlo, že nechce 

navázat spolupráci kvůli špatné zkušenosti z minulosti a 3,6 % firem uvedlo, že nemá důvod 

sponzorovat. Pokud se tedy podaří oslovit firmu, která již někdy sponzorovala, ale kvůli 

špatným zkušenostem sponzorovat nechce, je třeba prezentovat silné stránky klubu a to 

hlavně jeho organizační strukturu, profesionální trenéry, nadějné hráče a s tím spojené vize do 

budoucna. Je třeba klub představit jako stabilní, spolehlivý a schopný postupovat 

výkonnostními soutěžemi stále výš. 

Zájem firem o formu sponzoringu 

Mezi formami sponzoringu, o které by měly firmy zájem, se na prvním místě umístila 

pravidelná vzájemná spolupráce, kterou by volilo 50 % firem.  Na druhém místě s 31,3 % se 



32 

 

umístila forma „sponzorského“ daru, který by byl poskytován pravidelně. Funkce hlavního 

sponzora láká pouze 18,8 % firem, stejně jako podpora formou materiální opatření, 

ale to hlavně z důvodu, že je pro ně pohodlnější poskytnout finance a nechat klub, aby si 

materiální opatření zajistil sám. Forma jednorázového „sponzorského daru“ pak lákala 12,5 % 

firem. 

44% firem však uvedlo jako formu poskytnuté podpory materiální opatření, avšak pouze 

18,8 % firem by takto chtělo podporovat klub v případě navázání nové spolupráce. Zde je 

třeba ze strany klubu projevit zájem o vytvoření grafického návrhu dresů, panelů a dalších 

médií pro zobrazení loga nebo názvu firmy a tím zaručit, že pro firmu bude snazší poskytnout 

finanční podporu a na designu se pouze podílet jeho schválením, což by znamenalo hlavně 

značnou úsporu času.  

 Dále 36 % firem poskytuje podporu pomocí „sponzorských“ darů a 31,3 % firem by takto 

chtělo podporovat v budoucnu. Jak již bylo zmíněno dříve, je tedy potřeba uvést rozdíl mezi 

sponzorováním, které je spojeno se smlouvou o reklamě a „sponzorským“ darem. Nemalá 

část firem si tento rozdíl vůbec neuvědomuje a díky tomu pro ně vzájemná spolupráce není 

tak výhodná, jak by v rámci možností mohla být. 

Obr. 5. 4: Formy sponzoringu, o které mají firmy zájem 

 

 

Co se týče sportovního odvětví, celá polovina firem by volila fotbal. Dalších 12,5 % firem by 

vybraly hokej a zbylým 37,5 % na sportovním odvětví nezáleží. Fotbal má tedy stále největší 

popularitu a tak by měl futsal stavět na své podobnosti a snažit se sponzory nalákat na 
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atraktivitu sportu, která nemá do fotbalu daleko. Velké části firem také na odvětví nezáleží 

a proto je potřeba futsalem zaujmou a ukázat ho jako atraktivní a moderní sport. 

Důležitost jednotlivých vlastností klubu 

Jak je vidět na obrázku 5. 5, z vlastností klubu byly jako nejdůležitější zvoleny sportovní 

úspěchy. Většina firem by tak chtěla sponzorovat takový klub, kterému se na sportovním poli 

daří a který nemá problém udržet si dobrou výkonnost.  

Jako druhou nejdůležitější možností byla zvolena stálá základna fanoušků. Jedná se 

o vlastnost, která se dá jen stěží vybudovat, protože skupinu fanoušků, která tým podporuje ve 

většině zápasů, si musí klub získat přístupem, sportovními úspěchy i sympatickým projevem 

na hřišti i mimo něj. To se dá zajistit vhodně cílenou propagací zápasů, turnajů a akcí tak, 

aby se jich zúčastňovalo co nejvíce lidí a aby pak lidé záměrně vyhledávali zápasy klubu.  

Další důležitá vlastnost je vysoká popularita v domovském městě, což je spojeno právě se 

získáním fanoušků a z toho pramenící popularity. Jako důležitá vlastnost se také jeví velikost 

hráčského kádru, která může mít za následek nasazování více týmů do soutěží, tím větší počet 

odehraných zápasů, což samozřejmě zvětšuje možnosti využití reklamy. Všechny dosavadní 

možnosti firmy hodnotily nadprůměrně, mají pro ně tedy velkou váhu a význam (viz příloha 

č. 2, otázka č. 13). 

Další možnosti už pro firmy nebyly tak důležité. Jednalo se hlavně o sportovní odvětví, dále 

o název klubu vázaný na místo působení, což by mohlo v případě sponzorující firmy 

odkazovat fanoušky na místo, kde firma působí a jako poslední to byly fungující mládežnické 

týmy. Ty opět zvyšují počet odehraných zápasů a turnajů a navíc mohou častěji přilákat 

rodinné příslušníky hráčů do hlediště. Nejhůř si pak vedly vlastnosti jako profesionální trenér, 

historie a tradice, klubové barvy nebo klubová osobnost. U většiny firem jsou tyto vlastnosti 

daleko méně důležité. 

Obr. 5. 5: Důležitost vlastností klubu pro firmy (1-nejméně důležité, 7-nejvíce důležité) 
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U forem protislužeb byly nejvíce preferované reklama na přední a zadní části dresu a reklama 

na panelech a mantinelech a reklama na spodní části dresu, která je však oproti reklamám na 

horní části dresu využívána daleko méně, rovněž ohlášení jména firmy nebo produktu během 

zápasu. Tyto formy reklamy jsou z hlediska futsalu nejvíce využívány a byly hodnoceny jako 

formy, o které mají firmy největší zájem. Jako méně atraktivní pak skončila reklama na 

výsledkových tabulích, reklama na vstupenkách a dárkových předmětech a protislužba 

formou služeb nebo možností využívat sportoviště. Nejhůře pak byla hodnocena reklama 

na sportovním náčiní a nářadí. 

Co se týče forem protislužeb, které firmy dostávají a protislužeb, které by chtěly dostávat, 

odpovědi se téměř neliší. Nejvíce atraktivní i využívané formy jsou především reklama na 

dresech a reklama na panelech a mantinelech.  

Obr. 5. 6: Atraktivnost forem protislužeb ze strany klubu (1-nejméně atraktivní, 7-nejvíce atraktivní) 

  

U finančních prostředků, které by firma byla ochotna do sponzorování vložit, ani jedna 

neodpověděla do 10 000,-. Zvítězila pak možnost 10 000 – 24 999 Kč, kterou by volilo 

37,5 % firem. S přibývající částkou se počet odpovídajících zmenšoval a více než 200 000 Kč 

nebyl ochoten vynaložit nikdo. Částka, kterou jsou firmy ochotny do sponzoringu vložit, také 

stoupá podle velikosti firmy. Z obrázku 5. 7. je patrné, že drobní podnikatelé a malé firmy 

jsou ochotny dát spíše do 25 000,- a v menším zastoupení do 50 000,-. Střední firmy úplně 

zavrhly částku do 25 000,- a celá polovina by chtěla sponzorovat částkou 50 000 – 99 999,-. 

Z toho vyplývá, že klub, jehož rozpočet je zhruba 150 000,-, by měl oslovovat nejčastěji právě 

střední firmy.  
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Obr. 5. 7: Částky, kterou jsou jednotlivé firmy ochotny přispět rozdělené podle velikosti firem 

 

5.3 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: Obor firmy nemá vliv na ochotu sponzorovat. 

Pro vyhodnocení hypotézy byly odpovědi určitě ano a spíše ano zahrnuty do jedné kladné 

odpovědi a možnosti spíše ne a určitě ne byly zahrnuty do negativní odpovědi. Potravinářské 

firmy a pohostinská zařízení dosáhly nejmenšího procenta firem ochotných navázat 

spolupráci, konkrétně 25 % a 22 %. Naopak největší počet firem ochotných navázat 

spolupráci, celkem 83 %, bylo z oblasti sportovních a wellness center. Z výše uvedeného 

vyplývá, že hypotéza se nepotvrdila. 

Obr. 5. 8: Zájem o navázání spolupráce podle odvětví firem 
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Hypotéza č. 2: Pro firmy jsou nejdůležitější sportovní úspěchy, vysoká popularita týmu 

v domovském městě a bohatá historie a tradice. 

K vyhodnocení této hypotézy byl použit T-test. Podle průměru se na prvním místě umístila 

možnost sportovní úspěchy klubu, na druhém místě možnosti stálá základna fanoušků, vysoká 

popularita týmu v domovském městě a dále velikost hráčského kádru. Všechny tyto možnosti 

byly hodnoceny nadprůměrně a pro firmy tak představovaly nejdůležitější vlastnosti klubu. 

Možnost bohatá historie a tradice měla průměrnou známku pouze 3,56, ale byla hodnocena 

průměrně.  

Můžeme tedy potvrdit, že sportovní úspěchy a vysoká popularita týmu jsou důležité vlastnosti 

klubu, bohatá historie a tradice však nikoli. 

Tab. 5. 2: Důležitost jednotlivých vlastností klubu 

 Průměr Sig. 

Sportovní úspěchy 6,38 ,000 

Stálá základna fanoušků 5,19 ,000 

Vysoká popularita týmu v 
domovském městě 

5,06 ,000 

Velikost hráčského kádru  4,69 ,004 

Sportovní odvětví, ve 
kterém se klub pohybuje 

4,20 ,106 

Název vázaný na místo 
působení  

4,19 ,090 

Fungující mládežnické 
támy (žáci, dorost) 

4,06 ,232 

Profesionální trenér/trenéři 3,63 ,743 

Bohata historie a tradice 3,56 ,852 

Klubové barvy 3,50 1,000 

Klubová osobnost 2,50 ,041 

 

Hypotéza č. 3: Jako protislužbu firmy nejvíce chtějí reklamu na přední části dresu, reklamu 

na panelech a mantinelech a reklamu na vstupenkách a dárkových předmětech.  

K vyhodnocení hypotézy byl opět použit T-test, která hodnotil zájem o jednotlivé druhy 

protislužeb ze strany sportovního klubu. Nadprůměrně byly hodnoceny čtyři formy reklamy 

a to reklama na přední části dresu, zadní části dresu, spodní části dresu a reklama na panelech 

a mantinelech. Tyto formy reklamy jsou tedy pro firmy nejatraktivnější a nejžádanější. 

Reklama na vstupenkách a dárkových předmětech však byla hodnocena pouze průměrně 

a nelze ji proto zařadit k nejžádanějším formám reklamy. 
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Tab. 5. 3: Atraktivnost forem reklamy 

 Průměr Sig. 

Reklama na přední části dresu 6,31 ,000 

Reklama na zadní části dresu 5,93 ,000 

Reklama na spodní části dresu 
(trenkách, kalhotách) 

4,87 ,000 

Reklama na panelech a mantinelech 5,63 ,000 

Reklama na výsledkových tabulích 4,40 ,036 

Reklama na sportovním náčiní a 
nářadí 

2,20 ,004 

Reklama na vstupenkách a dárkových 
předmětech (vlaječky, propisky, šály, 
atd.) 

4,00 ,261 

Ohlášení jména firmy nebo produktu 
během zápasu 

4,67 ,001 

Formou služeb nebo možností 
využívat sportoviště  

3,93 ,103 
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6 Návrhy a doporučení 

V této kapitole bylo hlavním úkolem zpracovat návrhy a doporučení, kterými by se měl klub 

KFV Roub Vítkovice řídit při navazování spolupráce a jednání se sponzory. Tyto návrhy 

by pak mohly pomoci klubu přilákat větší počet potenciálních sponzorů, zvýšit klubový 

rozpočet a pomoci tak zabezpečit chod klubu při vstupu do vyšších soutěží.  

Návrhy vycházejí jednak z výsledků výzkumu a dále také z komunikace autora s vedením 

klubu a z jeho vlastních zkušeností.  

6.1 Dosavadní komunikační nástroje 

V první řadě je potřeba vytvořit nové webové stránky (viz příloha č. 5). Současný web je 

tvořen zastaralým designem a s nevýraznou kombinací barev (viz příloha č. 4), což může 

samo o sobě odrazovat potenciální sponzory a samozřejmě také návštěvníky stránek. 

Na stránkách by mělo být jednoduché menu, ve kterém by měl uživatel bez problémů najít to, 

co hledá. Jedna položka menu by zahrnovala Sponzoring a jako jednu podúroveň by 

zahrnovala popis současných sponzorů a firem, které s klubem spolupracují a ve druhé 

podúrovni by se zabývala nabídkou pro potenciální sponzory. U této nabídky stačí, aby se 

nacházela v podúrovni, protože klub nemůže spoléhat na to, že potenciální sponzoři budou 

navštěvovat jeho stránky a záměrně tam hledat informace k navázání spolupráce. Tenhle 

podnět musí přijít ze strany klubu. Informace o nabízené spolupráci by zde měli sloužit spíše 

pro firmy, které uvažují o navázání jednání a které by zde mohly najít komplexní zdroj 

informací. Při oslovení klubem budou samozřejmě na tyto stránky odkazovány.   

Součástí stránek by samozřejmě byly aktuality, historie, popis celého klubu a jednotlivých 

týmů, hrané soutěže a dosažené výsledky a fotogalerie. Spolu s navržením webových stránek 

byl doporučen přesun na placenou doménu s adresou http://www.futsal-vitkovice.cz, 

jejíž cena by se pohybovala zhruba v rozmezí 200-260 Kč za rok.  

S vytvořením nového designu by také bylo vhodné vytvořit nové logo, které by zachovávalo 

barvy původního, ale působilo by moderněji a současněji. Logo bylo vytvořeno autorem práce 

a bylo inspirováno klasickým tvarem erbu s klubovými barvami klubu a rokem jeho založení. 

Dosavadní logo má kromě bílé a modré také červenou barvu, která je však ve špatném odstínu 

a není vhodná ke kombinaci právě modré a bílé (viz příloha č. 7).  
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Obr. 6. 1: Návrh nového loga 

 

Dále by se měl klub zaměřit na propagaci hraných zápasů a turnajů pro diváckou veřejnost. 

Jelikož od nové sezóny bude „A“ tým nastupovat ve třetí nejvyšší soutěži – divizi, bylo by 

vhodné přilákat nové diváky a fanoušky a to např. vytvořením letáků (viz příloha č. 6), které 

by se daly zavěsit na kulturní nástěnky města Ostravy, nebo by se mohli rozdávat do 

pohostinských zařízení, wellness a sportovních center, kde se může vyskytovat velké 

množství potenciálních diváků. Taky by bylo vhodné spolupracovat se samotným městem 

Ostrava a informovat o zápasech a turnajích na oficiálních stránkách města v oddělení 

sportovních událostí. Pokud by totiž zápasy klubu byly divácky navštěvovanější, je velká 

šance, že by firmy byly ochotnější navázat spolupráci. Sponzoring vlastně využívají ke své 

vlastní propagaci, což by v případě vyšší divácké návštěvnosti, plnilo svůj účel.  

6.2 Struktura a forma oslovených firem 

„A“ tým bude hrát v následující sezóně 2011/2012 třetí nejvyšší oficiální soutěž, a ta zahrnuje 

zápasy, které se hrají jednotlivě (každý tým odehraje pouze jeden zápas v jedno hrací kolo) 

a systémem doma-venku, tzn., že polovinu soutěžních zápasů odehraje v Ostravě a druhou 

polovinu ve městech zúčastněných klubů. Týmy hrající Divizi F v současné sezóně 2010/2011 

mají zastoupení v Ostravě a okolí Ostravy (Jistebník a Krmelín), dále také v Opavě, Orlové, 

Jakubčovicích nad Odrou, Náklu u Olomouce a v Malých Hošticích u Opavy. Všechny týmy 

se tak nachází v rámci Moravskoslezském kraje. Zbylé týmy klubu budou hrát oficiální 

soutěže systémem tzv. malých turnajů, které se však pořádají pouze v halách v Ostravě,  

v hale Varenská a v hale Sareza. Neoficiální turnaje, kterých se klub účastní, jsou v drtivé 

většině taky pořádány v Ostravě ve dvou již zmíněných halách a turnaje, které pořádá sám 

klub, jsou hrány v hale Vítek. Z těchto důvodů by měl klub oslovovat převážné firmy působící 

v rámci Moravskoslezského kraje, nebo v rámci Ostravy a okolí.  
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Co se týče velikosti firem, tak většině sice na hrané soutěži nezáleží, avšak větší firmy chtějí 

klub spíše ve vyšších soutěžích (viz příloha č. 2, kontingenční tabulka č. 2). Co se týče 

financí, které by firmy byly ochotny na sponzoring dát, drobní podnikatelé a malé firmy jsou 

ochotni přispět spíše částkou do 25 000 Kč ročně a v menším zastoupení částkou do 50 000 

Kč, kdežto střední firmy by nejraději přispěly částkou mezi 50 000 Kč a 99 999 Kč. Jelikož 

rozpočet byl v aktuální sezóně 2010/2011 ve výši přibližně 150 000 Kč a v příští sezóně 

stoupne, bylo by vhodné oslovovat střední firmy a v ideálním případě dohodnout spolupráci 

se dvěma firmami najednou. 

Dále by bylo vhodné oslovovat firmy, které ještě žádný klub nesponzorují, nebo sponzorují 

pouze jeden. U firem, které ještě nikoho nesponzorují, by klub mohl uspět při získání většího 

množství financí, protože by se o ně nemusel s jiným klubem dělit. U firem, které sponzorují 

právě jeden tým, byla skoro poloviční odezva, že by chtěli sponzorovat další klub. Také mají 

současné zkušenosti se sponzoringem a tak by mohlo být snadnější spolupráci navázat. 

Co se týče odvětví, tak by bylo vhodné se zaměřit na nejvíce na sportovní a wellness centra, 

které měli velmi kladnou odezvu na navázání spolupráce a dále na firmy podnikající v oblasti 

obchodu se sportovním náčiním. Tato dvě odvětví mají se sportem přímou souvislost 

a je proto jasné, že by mohla na futsalových zápasech a turnajích přilákat další potenciální 

zákazníky. Nevylučuje se však ani oslovení firem z ostatních odvětví, ale největší koncentrace 

oslovení by měla směřovat právě na firmy se zaměřením na sportovní činnost. 

Poslední věc, na kterou je nutno pohlížet, je délka podnikání. Větší polovina firem, 

které podnikají do pěti let, se vyjádřila, že by byla ochotna navázat spolupráci, kdežto u firem, 

které podnikají déle než pět let, je to pouze čtvrtina (viz příloha č. 2, kontingenční tabulka 

č. 5). Dále je taky patrné, že firmy, podnikající déle než pět let ve větší míře nějaký klub 

sponzorují, což je možná důvod, proč spíše nechtějí navázat novou spolupráci.  

V tabulce č. 6. 1 jsou uvedeny vlastnosti ideálních firem pro oslovení.  

Tab. 6. 1: Optimální vlastnosti firem pro oslovení 

 Hodnoty vyplývající z výzkumu 

Odvětví firmy Sportovně zaměřená (např. wellness a sportovní centra, obchody se 

sportovním vybavením, atp.) 

Geografický okruh podnikání Ostrava a okolí, Moravskoslezský kraj, popř. Morava 

Délka podnikání Spíše kratší dobu, nejlépe do pěti let 

Velikost firmy Střední firma (51-250 zaměstnanců) 
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, že takové firmy jsou nejochotnější navázat spolupráci se 

sportovním klubem a také jsou ochotny přispět částkou, která by klubu KFV Roub Vítkovice 

významně pomohla v jeho bezproblémovém přechodu do vyšší soutěže. 

6.3 Průběh oslovení firem 

Firmám je třeba futsal prezentovat jako moderní, rychlý a dynamický sport, který má velkou 

podobnost s fotbalem a zažívá progres, co se týče počtu diváků a oblíbenosti. Na rozdíl 

od fotbalu se hra méně kouskuje a má větší spád, což je samozřejmě divácky daleko 

atraktivnější a díky krytým halám se může hrát za každého počasí. 

Možností oslovování firem se nabízí hned několik. Klub momentálně nemá žádného člena na 

pracovní úvazek a veškerá činnost předsedy, klubové rady i trenérů je prováděna dobrovolně. 

Proto je nereálné, aby byly firmy oslovovány osobně především z časových důvodů 

jednotlivých členů klubu.  

Další možností mohou být dopisy, které by obsahovaly katalog se všemi potřebnými 

informacemi a kontaktem na vedení klubu. Tato metoda však již byla dříve použita a ukázala 

se jako málo efektivní. 

Nejpřijatelnější pro klub se tak jeví oslovení pomocí emailů, ve kterých by mohlo být úvodní 

slovo se stručným popisem klubu, motivační část, ve které by se měl potenciální sponzor 

dovědět, proč sponzorovat zrovna Roub, dále by měl obsahovat odkaz na webové stránky 

a odkaz na elektronickou formu katalogu, popř. by měl být katalog posílán formou přílohy. 

Oslovení pomocí emailu je časově daleko úspornější pro klub, než zmíněné osobní oslovení 

nebo rozesílání klasických dopisů a navíc dodá firmě čas na prostudování materiálů, webu 

a katalogu. 

6.4 Katalog s nabídkou pro potenciální sponzory 

V rámci oslovení sponzorů by měl klub vytvořit katalog (viz příloha č. 9), který by byl jak 

v tištěné, tak v elektronické formě. V elektronické formě by se mohl potenciálním sponzorům 

rozesílat pomocí emailů, v tištěné podobě pomocí dopisů anebo by se mohl předávat při 

navazování jednání o spolupráci, nebo případně při oslovení firmy osobně. Katalog by měl 

tyto části: 
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 vznik a historie,  

 vývoj klubu v čase, 

 popis jednotlivých týmů a soutěží, kterých se účastní,  

 popis organizační struktury klubu (výkonná rada a trenéři),  

 vize do budoucnosti, 

 rozdíl mezi sponzorováním a „sponzorským darem“ a s tím spojené výhody 

a nevýhody pro firmy, 

 formy poskytnuté podpory, 

 reklamní nabídka klubu.  

Reklamní nabídka by zahrnovala reklamní plochy, které klub nabízí a to hlavně reklamu na 

přední a zadní části dresu, která je nejvhodnější na samotné logo firmy, dále pak reklamu na 

panelech, mantinelech a výsledkových tabulích, které už mohou být větší a dávají tak větší 

prostor ke kreativitě a realizaci reklamy na konkrétní výrobek, službu nebo myšlenku. Dále by 

měl nabídnout reklamu na spodní části dresu, na kterou je nejvhodnější umístit nápis a to 

nejčastěji s názvem firmy. Tyto reklamní prostory byly vybrány na základě výsledků 

výzkumu. 

Také by bylo vhodné zmínit, že je možnost sponzorům zajistit účast na klubových turnajích a 

to za zvýhodněných podmínek. Samozřejmě zde nesmí chybět prezentace firmy na webu 

klubu a také by zde byla uvedena možnost spolupráce funkcí generálního nebo hlavního 

sponzora. Součástí těchto nabídek by byla cena a podmínky, za kterých je klub schopen 

spolupráci přijmout.  

Dále je třeba reklamu finančně ohodnotit. V tabulce č. 6. 2. jsou navrženy orientační ceny za 

pronájem reklamních ploch. Při tvorbě cen byl v úvahu brán rozpočet, který klub potřebuje 

pro zabezpečení svého chodu a také částky, které jsou firmy ochotné do sponzorování 

investovat. Konkurenční kluby bohužel takové nabídky na svých stránkách neposkytují a tak 

nebylo možné nabízené částky porovnat, popř. podle nich upravit. 
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Tab. 6. 2: Orientační ceník za pronájem reklamních ploch 

Dresy hráčů Rozměr Cena 

Reklama na přední části dresu 400 cm
2
 50 000 Kč / rok 

Reklama na zadní části dresu 300 cm
2
 20 000 Kč / rok 

Reklama na spodní části dresu 100 cm
2
 10 000 Kč / rok 

 

Reklamní panely   

Panel na mantinelu haly 1 m
2
 20 000 Kč / rok 

Panel za brankami (2 kusy) 1 m
2
 20 000 Kč / rok 

Panel u výsledkové tabule 1 m
2
 20 000 Kč / rok 

 

Sponzorství   

Generální sponzor 100 000 Kč / rok 

 reklamní panely na mantinelu haly (celkem 4 m
2
) 

 reklamní plocha na dresech hráčů (celkem 400 cm
2
) 

 umístění loga v zápatí webových stránek klubu 

 umístění jména firmy v tisku a klubovém zpravodaji 

Hlavní sponzor 60 000 Kč / rok 

 reklamní panely na mantinelu haly (celkem 2 m
2
) 

 reklamní plocha na dresech hráčů (celkem 300 cm
2
) 

 umístění loga v zápatí webových stránek klubu 

 umístění jména firmy v tisku a klubovém zpravodaji 

 

Internetové stránky   

V záhlaví všech stránek 468x60 px 350 Kč / měsíc 

V zápatí všech stránek 234x40 px 190 Kč / měsíc 

V záhlaví konkrétní stránky (mimo hlavní ) 468x60 px 230 Kč / měsíc 

V zápatí konkrétní stránky (mimo hlavní ) 234x40 px 110 Kč / měsíc 

 

Jiné způsoby prezentace   

Další formy prezentace Vaší firmy je možné individuálně dohodnout a může se jednat např. o 

prezentaci v rámci jednodenní sportovní nebo společenské akce (turnaj, ples, atd.), sponzorství na 

jeden konkrétní zápas (sérii zápasů), apod. 

  



44 

 

V příloze č. 8 jsou uvedeny předpokládané počty soutěžních zápasů a základních informací 

o jednotlivých týmech klubu, které by také byly součástí katalogu, jenž by oslovená firma 

dostala, aby měla přehled, kolikrát se jako sponzor projeví při sportovní události. 

6.5 Dlouhodobá spolupráce se současnými sponzory 

U probíhající spolupráce je samozřejmě nutné myslet do budoucnosti a pokusit se zajistit 

hladký průběh dosavadní spolupráce, což zahrnuje dodržet všechny slíbené protislužby 

a následně, po určitém časovém období, ve spolupráci s firmou vyhodnotit účinnost 

reklamního sdělení a poté jednání o případných změnách formy reklamy a reklamního 

sdělení. Při dlouhodobé a fungující spolupráci je také vhodné firmě poskytovat slevy za 

pronájmy reklamních ploch. Ze začátku lze tedy sepsat smlouvu o reklamě na kratší dobu, 

např. na 1 rok a po vypršení smlouvy vyhodnotit klady a zápory jak ze strany firmy, tak ze 

strany klubu. Na ty lze vhodně zareagovat a pokračovat tak ve spolupráci, která se může při 

spokojenosti obou stran stát dlouhodobou záležitostí.  

Při dotazech současným sponzorům klubu na spokojenost se spoluprací bylo odpovídáno 

převážně kladně a to z důvodu, že spolupráce byla uzavřena pouze na jeden rok a bylo 

vyhověno jak poskytnutým formám reklamy, tak velikosti poskytnuté částky. Z hlediska toho, 

že v nižších soutěžích je stále problém sponzory sehnat, musí klub akceptovat téměř 

jakoukoliv nabídku a tím i nižší částku, než by dostal v případě zájmů více firem, které by se 

o pozici např. hlavního sponzora mohly přetahovat. V současné situaci tedy došlo ze strany 

sponzorů ke spokojenosti a pro příští rok se bude vše odvíjet od jednání, která započnou 

v létě, před začátkem nové sezóny.  
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7 Závěr  

V závěru práce jsou shrnuty cíl práce, postup a k čemu práce díky dotazníkovému šetření 

dospěla. 

Bakalářská práce s názvem „Analýza trhu potenciálních sponzorů futsalového týmu“ byla 

zaměřena na zjištění názorů a postojů jednotlivých firem na sponzorování sportovního klubu. 

Hlavním cílem pak bylo na základě výsledků šetření navrhnout novou komunikaci 

se sponzory a to jak při oslovení, navázání spolupráce, tak při vzájemné spolupráci.  

V první řadě došlo v práci k charakteristice futsalového klubu KFV Roub Vítkovice, která 

popisuje historii, strukturu, týmy, soutěže, kterých se klub účastní, vizi do budoucna 

a dosavadní spolupráci se sponzory. 

V další kapitole byly definovány pojmy jako marketing, reklama, sportovní reklama a její 

druhy, možnosti sponzorování a pohled na sponzorování z obou zúčastněných stran, smlouva 

při vzájemné spolupráci a její náležitosti, popsány nabídkové listy a sponzorský balíček 

a nakonec vysvětlen právní rámec sponzoringu. 

Následující kapitola se zabývala marketingovým výzkumem, který byl založený na 

dotazníkovém šetření. Dotazování probíhalo formou emailu s přiloženým dotazníkem 

a vyhodnocená data byla použita jako zdroj pro primární šetření. Na základě tohoto šetření 

pak byly z pohledu autora sepsány návrhy a doporučení pro komunikaci klubu se sponzory. 

Autor se snažil využít všechny možné zdroje, pomocí kterých v současnosti klub se sponzory 

komunikuje, a zároveň se snažil navrhnout nové formy komunikace, které klub nevyužívá 

a které by mu mohly při jednání se sponzory prospět. Dále definoval jednotlivé vlastnosti 

firem a jejich dopad na ochotu sponzorování a nakonec vytvořil nabídkový katalog pro 

potenciální sponzory. 

Téma bakalářské práce bylo velmi zajímavé a autor mohl čerpat jak z vlastních zkušeností 

z působení ve futsalových týmech, tak z názorů současných sponzorů, vedení klubu 

a potenciálních sponzorů. Vzhledem ke všem těmto informacím mohly být sepsány výsledné 

návrhy a doporučení, které snad klubu KFV Roub Vítkovice pomohou při hledání nových 

sponzorů a při spolupráci s těmi stávajícími. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

Dobrý den, vážený respondente/respondento, 

jsem studentem 3. ročníku oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB – TU 

Ostrava a rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, jež bude sloužit jako podklad pro 

zpracování mé bakalářské práce. Ujišťuji Vás, že všechny údaje jsou anonymní a nebudou 

nijak zneužity. Dotazník se týká pouze výzkumu postojů firem ke sponzoringu a nebude 

sloužit k jiným účelům. Pro vyplnění dotazníku jsou k dispozici dva wordovské dokumenty. 

První obsahuje formulářové prvky a nemusí být na Vašem PC plně funkční. Pokud by byl 

problém ho otevřít, tak, prosím, stáhněte druhý soubor a barevně, nebo tučným písmem 

označte příslušné odpovědi. 

Děkuji za Vás čas, s pozdravem Jan Pustka. 

1. Sponzorujete nějaký sportovní klub? 

a) Ano (pokračujte otázkou č. 3) 

b) Ano, minulosti (už nesponzoruji) 

c) Ne (pokračujte otázkou č. 8) 

 

2. Jaký byl důvod ukončení sponzorování? (možných více odpovědí) (poté pokračujte na 

otázku č. 8) 

a) Nedodržování vzájemné spolupráce 

b) Jiný pohled (očekávání) obou zúčastněných na vzájemnou spolupráci 

c) Málo sportovních úspěchů klubu 

d) Malý hráčský kádr 

e) Klub neměl mládežnické týmy 

f) Klub neměl trenéra/trenéry 

g) Malá popularita klubu v domovském městě 

h) Sportovní odvětví, ve kterém se klub pohyboval 

i) Jiný, uveďte 

 

3. Kolik klubů sponzorujete? 

a) 1 

b) 2-3 

c) 4 a více 
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4. V jakém sportovním odvětví se pohybuje/pohybují Vámi sponzorovaný tým/y? (možných 

více odpovědí) 

a) Fotbal 

b) Hokej 

c) Futsal 

d) Tenis 

e) Atletika 

f) Motosport 

g) Jiné, uveďte 

 

5. Jakých soutěží se klub/y, který/é sponzorujete,  účastní? (možných více odpovědí) 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. a nižší (krajské a okresní přebory) 

 

6. Jakou formou poskytujete podporu? (možných více odpovědí) 

a) Jednorázově formou „sponzorského daru“ 

b) Pravidelně formou „sponzorského daru“ 

c) Sponzorováním (pravidelnou vzájemnou spoluprací) 

d) Funkcí hlavního sponzora 

e) Jednorázově materiálním opatřením 

f) Pravidelně materiálním opatřením 

g) Jinou, uveďte 

 

7. Jakých protislužeb se Vám dostává ze strany klubu? (možných více odpovědí) 

a) Reklama na přední části dresu 

b) Reklama na zadní části dresu 

c) Reklama na spodní části dresu (trenkách, kalhotech) 

d) Reklama na panelech a mantinelech 

e) Reklama na výsledkových tabulích 

f) Reklama na sportovním náčiní a nářadí 

g) Reklama na vstupenkách a dárkových předmětech (vlaječky, propisky, šály, atd.) 

h) Ohlášení jména firmy nebo produktu během zápasu 

i) Formou služeb nebo možností využívat sportoviště (např. možnost využívat 

rekreační zařízení, posilovnu, atd) 

j) Žádných 

k) Jiné, uveďte 

  ...................................................................................................................................  

8. Jste ochoten/ochotna v budoucnu navázat jednání se sportovním klubem za účelem 

vzájemné spolupráce? 

a) Určitě ano (pokračujte na otázku č. 10) 

b) Spíše ano (pokračujte na otázku č.10) 

c) Spíše ne 

d) Ne 
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9. Z jakého důvodu nejste ochoten/ochotna navázat spolupráci? (poté pokračujte na otázku 

č. 16) 

a) Špatná zkušenost v minulosti 

b) Již sponzoruji a nemám zájem o další spolupráci 

c) Nedostatek finančních prostředků pro spolupráci 

d) Jiný, uveďte 

 

10. O jakou formu spolupráce byste měl/a zájem? (možných více odpovědí) 

a) Jednorázově formou „sponzorského daru“ 

b) Pravidelně formou „sponzorského daru“ 

c) Sponzorováním (pravidelnou vzájemnou spoluprací) 

d) Funkcí hlavního sponzora 

e) Jednorázově materiálním opatřením 

f) Pravidelně materiálním opatřením 

g) Jinou, uveďte 

 

11. V jakém odvětví by se měl klub pohybovat?  

a) Fotbal 

b) Hokej 

c) Futsal 

d) Tenis 

e) Atletika 

f) Motosport 

g) Nezáleží mi na tom 

h) Jiné, uveďte 

 

12. Jaké soutěží by se Vámi sponzorovaný klub měl účastnit?  

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. a nižší 

e) Nezáleží mi na tom 

 

13. Jak důležité jsou pro Vás tyto vlastnosti klubu při jednání o sponzoringu? (na stupnici 1 

až 7, 1=nejméně důležité, 7=nejvíce důležité) 

a) Bohatá historie a tradice 

 1 2 3 4 5 6 7 

b) Sportovní úspěchy 

 1 2 3 4 5 6 7 

c) Klubové barvy 

 1 2 3 4 5 6 7 

d) Velikost hráčského kádru (např. aby měl klub rezervní tým)  

 1 2 3 4 5 6 7 

e) Fungující mládežnické týmy (žáci, dorost) 

 1 2 3 4 5 6 7 
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f) Profesionální trenér/trenéři 

 1 2 3 4 5 6 7 

g) Klubová osobnost 

 1 2 3 4 5 6 7 

h) Pozitivní sportovní výsledky 

 1 2 3 4 5 6 7 

i) Stálá základna fanoušků 

 1 2 3 4 5 6 7 

j) Vysoká popularita týmu v domovském městě 

 1 2 3 4 5 6 7 

k) Název vázaný na místo působení (např. Baník OSTRAVA) 

 1 2 3 4 5 6 7 

l) Sportovní odvětví, ve kterém se klub pohybuje 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Na stupnici ohodnoťte, o jakou formu protislužby byste měl/a nejvíce zájem? 

(1=nejméně, 7=nejvíce) 

a) Reklama na přední části dresu 

 1 2 3 4 5 6 7 

b) Reklama na zadní části dresu 

 1 2 3 4 5 6 7 

c) Reklama na spodní části dresu (trenkách, kalhotech) 

 1 2 3 4 5 6 7 

d) Reklama na panelech a mantinelech 

 1 2 3 4 5 6 7 

e) Reklama na výsledkových tabulích 

 1 2 3 4 5 6 7 

f) Reklama na sportovním náčiní a nářadí 

 1 2 3 4 5 6 7 

g) Reklama na vstupenkách a dárkových předmětech (vlaječky, propisky, šály, atd.) 

 1 2 3 4 5 6 7 

h) Ohlášení jména firmy nebo produktu během zápasu 

 1 2 3 4 5 6 7 

i) Formou služeb nebo možností využívat sportoviště (např. možnost využívat rekreační 

zařízení, posilovnu, atd.) 

 1 2 3 4 5 6 7 

j) Jinou, jakou?  

 1 2 3 4 5 6 7 
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15. Jakou částku byste byl/a ochoten/ochotna vynaložit na sponzoring? 

a) Do 10 000,- 

b) 10 000 – 24 999,- 

c) 25 000 – 49 999,- 

d) 50 000 – 99 999,- 

e) 100 000 – 199 999,- 

f) 200 000 – 299 999,- 

g) 300 000 – 399 999,- 

h) 400 000 – 499 999,- 

i) 500 000 – 999 999,- 

j) 1 000 000 a více 

  ...................................................................................................................................  

16. V jakém odvětví podnikáte? 

a) Potravinářské firmy (nápoje, potraviny, pivovary) 

b) Stavebnictví a kutilství 

c) Eletro 

d) Služby 

e) Sportovní a wellnes centra 

f) Automobilový průmysl 

g) Pohostinská zařízení 

h) Jiné, uveďte 

 

17. Jak dlouho podnikáte? 

a) Do 1 roku 

b) 1 až 5 let 

c) 5 let a více 

 

18. V jakém geografickém okruhu podnikáte? 

a) V rámci jednoho města/obce/vesnice 

b) V rámci kraje 

c) V rámci části ČR (Čechy, Morava, Slezsko) 

d) V rámci celé ČR 

e) Mezinárodně 

 

19. Podle počtu zaměstnanců jste? 

a) Drobný podnikatel 

b) Malá firma (10 až 50 zaměstnanců) 

c) Střední firma (51 až 250 zaměstnanců) 

d) Velká firma (nad 250 zaměstnanců) 
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Příloha č. 2: Tabulky a grafy 

Otázka č. 1: Sponzorujete nějaký sportovní klub? 

n=44 Počet % 

Ano 25 56,8 

Ne 12 27,3 

Ano (v minulosti) 7 15,9 

 

  

Otázka č. 2: Jaký byl důvod ukončení spolupráce? 

n=7 Počet % 

Nedodržování vzájemné spolupráce 5 71,4 

Jiný pohled (očekávání) obou 
zúčastněných na vzájemné spolupráci 

5 71,4 

Málo sportovních úspěchů klubu 4 57,1 

Malý hráčský kádr 1 14,3 

Klub neměl trenéra/trenéry 1 14,3 

Klub neměl mládežnické týmy 0 0,0 

Malá popularita v domovském městě 0 0,0 

Sportovní odvětví, ve kterém se klub 
pohyboval 

0 0,0 
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Otázka č. 3: Kolik klubů sponzorujete? 

n=25 Počet % 

1 16 64,0 

2-3 6 24,0 

4 a více 3 12,0 

 

 

Otázka č. 4: V jakém sportovním odvětví se pohybuje/pohybují Vámi sponzorovaný tým/y? 

n=25 Počet % 

Fotbal 14 56,0 

Floorball 7 28,0 

Hokej 6 24,0 

Futsal 5 20,0 

Volejball 2 8,0 

Atletika 1 4,0 

Tenis 0 0,0 

Motosport 0 0,0 
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Otázka č. 5: Jakých soutěží se klub/y, který/é sponzorujete,  účastní? 

n=25 N % 

1. 2 8,0 

2. 3 12,0 

3. 11 44,0 

4. a nižší 18 72,0 

 

 

Otázka č. 6: Jakou formou poskytujete podporu? 

n=25 Počet % 

Pravidelně materiálním opatřením 11 44,0 

Sponzorováním  10 40,0 

Pravidelně formou "sponzorského daru" 9 36,0 

Funkcní hlavního sponzora 4 16,0 

Občerstvením 3 12,0 

Jednorázově formou "sponzorského daru" 0 0,0 

Jednorázově materiálním opatřením 0 0,0 
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Otázka č. 7: Jakých protislužeb se Vám dostává ze strany klubu? 

n=25 Počet % 

Reklama na přední části dresu 18 72,0 

Reklama na panelech a mantinelech 17 68,0 

Reklama na zadní části dresu 14 56,0 

Reklama na spodní části dresu (trenkách, 
kalhotách) 

10 40,0 

Reklama na výsledkových tabulích 8 32,0 

Reklama na vstupenkách a dárkových 
předmětech (vlaječky, propisky, šály, atd.) 

7 28,0 

Ohlášení jména firmy nebo produktu během 
zápasu 

6 24,0 

Reklama na sportovním náčiní a nářadí 3 12,0 

Formou služeb nebo možností využívat 
sportoviště (např. možnost využívat rekreační 
zařízení, posilovnu, atd) 

3 12,0 

Žádných 2 8,0 

Pozvání na společenské akce 1 4,0 

Logo na ledové ploše  1 4,0 
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Otázka č. 8: Jste ochoten/ochotna v budoucnu navázat jednání se sportovním klubem za účelem vzájemné 

spolupráce? 

n=44 Počet % 

Spíše ne 20 45,5 

Spíše ano 9 20,5 

Určitě ne 8 18,2 

Určitě ano 7 15,9 

 

 

Otázka č. 9: Z jakého důvodu nejste ochoten/ochotna navázat spolupráci? 

n=28 Počet % 

Již sponzoruji a nemám zájem 
o další spolupráci 

17 60,7 

Nedostatek finančních 
prostředků pro spulupráci 

14 50,0 

Špatná zkušenost v minulosti 5 17,9 

Jiný 1 3,6 
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Otázka č. 10: O jakou formu spolupráce byste měl/a zájem? 

n=16 Počet % 

Sponzorováním 8 50,0 

Pravidelně formou "sponzorského daru" 5 31,3 

Funkcní hlavního sponzora 3 18,8 

Pravidelně materiálním opatřením 3 18,8 

Jednorázově formou "sponzorského daru" 2 12,5 

Jinou 1 6,3 

Jednorázově materiálním opatřením 0 0,0 

 

 

Otázka č. 11: V jakém odvětví by se měl klub pohybovat? 

n=16 Počet % 

Fotbal 8 50,0 

Hokej 2 12,5 

Nezáleží 
mi na tom 

6 37,5 
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Otázka č. 12: Jaké soutěže by se Vámi sponzorovaný klub měl účastnit? 

u=16 Počet % 

1. 0 0,0 

2. 1 6,3 

3. 2 12,5 

4. a nižší 2 12,5 

Nezáleží 
mi na tom 

11 68,8 

 

 

Otázka č. 13: Jak důležité jsou pro Vás tyto vlastnosti klubu při jednání o sponzoringu? (1-nejméně, 7-

nejvíce) 

  Mean Sig. 

Sportovní úspěchy 6,38 ,000 

Stálá základna fanoušků 5,19 ,000 

Vysoká popularita týmu v 
domovském městě 

5,06 ,000 

Velikost hráčského kádru (např. aby 
měl klub rezervní tým) 

4,69 ,004 

Sportovní odvětví, ve kterém se klub 
pohybuje 

4,20 ,106 

Název vázaný na místo působení 
(např. Baník OSTRAVA) 

4,19 ,090 

Fungující mládežnické támy (žáci, 
dorost) 

4,06 ,232 

Profesionální trenér/trenéři 3,63 ,743 

Bohata historie a tradice 3,56 ,852 

Klubové barvy 3,50 1,000 

Klubová osobnost 2,50 ,041 
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Otázka č. 14: Na stupnici ohodnoťte, o jakou formu protislužby byste měl/a nejvíce zájem? (1-nejméně, 7-

nejvíce) 

  Mean Sig 

Reklama na přední části dresu 6,31 ,000 

Reklama na zadní části dresu 5,93 ,000 

Reklama na spodní části dresu 
(trenkách, kalhotách) 

4,87 ,000 

Reklama na panelech a mantinelech 5,63 ,000 

Reklama na výsledkových tabulích 4,40 ,036 

Reklama na sportovním náčiní a 
nářadí 

2,20 ,004 

Reklama na vstupenkách a 
dárkových předmětech (vlaječky, 
propisky, šály, atd.) 

4,00 ,261 

Ohlášení jména firmy nebo produktu 
během zápasu 

4,67 ,001 

Formou služeb nebo možností 
využívat sportoviště (např. možnost 
využívat rekreační zařízení, 
posilovnu, atd) 

3,93 ,103 
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Otázka č. 15: Jakou částku byste byl/a ochoten/ochotna vynaložit na sponzoring? 

u=16 Počet % 

do 10 000,- 0 0,0 

10 000 - 24 999,- 6 37,5 

25 000 - 49 999,- 5 31,3 

50 000 - 99 999,- 3 18,8 

100 000 - 199 999,- 2 12,5 

200 000 a více 0 0,0 
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Otázka č. 16: V jakém odvětví podnikáte? 

  Počet % 

Služby 10 22,7 

Pohostinská zařízení 9 20,5 

Stavebnictví a kutilství 6 13,6 

Sportovní a wellness centra 6 13,6 

Potravinářské firmy 4 9,1 

Automobilový průmysl 4 9,1 

Elektro 3 6,8 

Obchod  se sportovním 
náčiním 

2 4,5 

 

 

Otázka č. 17: Jak dlouho podnikáte? 

  Počet % 

do 1 roku 1 2,3 

1 až 5 let 16 36,4 

5 let a více 27 61,4 
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Otázka č. 18: V jakém geografickém okruhu podnikáte? 

  Počet % 

v rámci kraje 14 31,8 

v rámci části ČR 12 27,3 

v rámci jednoho 
města/obce/vesnice 

8 18,2 

v rámci celé ČR 6 13,6 

mezinárodně 4 9,1 

 

 

Otázka č. 19: Podle počtu zaměstnanců jste? 

  Počet % 

malá firma 17 38,6 

střední firma 16 36,4 

drobný podnikatel 9 20,5 

velká firma 2 4,5 
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Hypotéza č. 1: Největší zájem o navázání spolupráce měly potravinářské firmy a pohostinská zařízení 

(relativní četnosti) 

 

 

 

Kont. tab. č. 1: Ochota firem sponzorovat další klub rozdělená podle počtu sponzorovaných klubů 

počet sp. 
Klubů 

ano ne 

počet % počet % 

1 7 43,7 9 56,3 

2-3 1 14,3 6 85,7 

4 a více 0 0 2 100 
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Kont. tab. č. 2: Rozdělení soutěží, které hrají kluby podle velikosti firem, které je sponzorují 

  2. 3. 4. a nižší nezáleží 

  počet % počet % počet % počet % 

drobný 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 

malá firma 0 0,0 0 0,0 1 14,3 6 85,7 

střední firma 1 16,7 2 33,3 0 0,0 3 50,0 
 

 

Kont. tab. č. 3: Rozdělení částek, které jsou firmy za rok ochotny poskytnout na sponzoring, podle 

velikosti firem 

  10 000 - 24 999 25 000 - 49 999 50 000 - 99 999 100 000 - 199 999 

  počet % počet % počet % počet % 

drobný 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 
malá firma 4 57,1 3 42,9 0 0,0 0 0,0 

střední firma 0 0,0 1 16,7 3 50,0 2 33,3 
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Kont. tab. č. 4: Rozdělení částek, které jsou firmy ochotny poskytnout na sponzoring podle délky 

podnikání firem 

  10 000 - 24 999 25 000 - 49 999 50 000 - 99 999 100 000 - 199 999 

  počet % počet % počet % počet % 

do 1 roku 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 
1 - 5 let 2 25,0 4 50,0 2 25,0 0 0,0 

5 a více let 4 57,1 0 0,0 1 14,3 2 28,6 
 

 

Kont. tab. č. 5: Zájem o sponzoring podle délky podnikání 

  ano ne 

  počet % počet % 

do 5 let 9 52,9 8 47,1 
5 a více 
let 7 25,9 20 74,1 
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Příloha č. 3: Finance za rok 2011 

I. Celkem náklady 2011: 

24 150 Kč startovné A tým  

3 330 Kč poplatek za vedení účtu 

10 328 Kč spotřební materiál  

62 682 Kč služby (MHD, mobil, cestovné, startovné aj.)  

90 320 Kč pronájmy sportovišť  

190 810 Kč celkem 

 

II. Celkem příjmy 2011: 

102 528 Kč členské příspěvky 

21 750 Kč členské příspěvky 

20 000 Kč dotace OV – jih 

30 000 Kč smlouva o reklamě - Svarservis 

10 000 Kč smlouva o reklamě - Žilinský 

10 000 Kč smlouva o reklamě - Areka 

10,76 % úrok z účtu 

194 288,76 Kč celkem 

 

Výsledek hospodaření 2011: 

II. – I. = 3 478,76 

 

Z roku 2010 na rok 2011 bylo převedeno 48 924,06 

 

Celkem 2011 

A) zůstatek z roku 2010: 48 924,06 

B)  příjmy v roce 2011: 194 288,76 

C) výdaje v roce 2011: 190 810Kč 

A + B – C = 52 402,82 celkem převedeno na rok 2012 
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Příloha č. 4: Současný web KFV  Roub Vítkovice 
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Příloha č. 5: Návrh nového webu 
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Příloha č. 6: Návrh letáku k soutěžnímu zápasu 
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Příloha č. 7: Dosavadní logo klubu KFV Roub Vítkovice 
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Příloha č. 8: Předpokládané utkání a sportovní akce 

Předpokládaný rozpis zápasů všech týmů klubu KFV Roub Vítkovice. Počty zápasů jsou 

pouze orientační 

„A“ tým 

Oficiální soutěž – 

Divize F 

10 zápasů na domácí hale (Varenská nebo Sareza) + 10 zápasů ve 

venkovních halách 

Přátelské utkání 
Možná spolupráce s OSU Slavia Ostrava (Krajský přebor) na přátelském 

zápase každý týden (kombinace „A“ týmu s „B“ týmem) 

 

„B“ tým 

Oficiální soutěž – 

Krajský přebor 
10 turnajů (3 zápasy v jeden den) na hale Varenská nebo Sareza 

Přátelské utkání 
Možná spolupráce s OSU Slavia Ostrava (Krajský přebor) na přátelském 

zápase každý týden (kombinace „A“ týmu s „B“ týmem) 

 

„C“ tým 

Oficiální soutěž – 

Okresní přebor 

(1.třída) 

10 turnajů (3 zápasy v jeden den) na hale Varenská nebo Sareza 

Přátelské utkání 
Po domluvě na hale Vítek, přibližně 8 zápasů (kombinace „C“ týmu 

s Dorostem) 

 

Dorost 

Oficiální soutěž – 

Okresní přebor  

(2. Třída) 

10 turnajů (3 zápasy v jeden den) na hale Varenská nebo Sareza 

Přátelské utkání 
Po domluvě na hale Vítek, přibližně 8 zápasů (kombinace „C“ týmu 

s Dorostem) 

 

Dále klub pořádá DIMAKO a Rychlý míč. Oba turnaje se pořádají formou malých turnajů 

(tým odehraje 3 zápasy/hrací den) a hrají se na hale Vítek. 
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Příloha č. 9: Katalog pro potenciální sponzory 
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