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1. Úvod 

Hlavním úkolem diplomové práce je p#iblížit ekonomickou i sportovní problematiku 

sportovního klubu. Sport obecn! je již po dlouhou dobu spole"ensko-kulturním fenoménem. 

V sou"asnosti je sport neodmyslitelnou sou"ástí moderního životního stylu a% už se jedná  

o aktivní "i pasivní zapojení jednotlivce. Každým rokem se zvyšují finan"ní prost#edky 

putující do sportovního odv!tví navzdory špatné nálad! zp$sobenou finan"ní krizí.  

Cílem diplomové práce je analyzovat financování fotbalového klubu 1. FC Slovácko, a.s., ve 

kterém je v!tšinovým vlastníkem spole"nost Z - group a.s. a informovat o problémech, které 

postihují tento klub. Tyto problémy spo"ívají v každoro"ním napl&ování rozpo"tu klubu tak, 

aby klub 1. FC Slovácko i nadále mohl úsp!šn! rozvíjet svoji "innost. Dále objasním 

sou"asnou ekonomickou situaci fotbalového klubu, ve kterém se práv! nachází  

a budou navrženy postupy a možná #ešení k postupnému zlepšení a rozvoji klubu. Velkou 

zm!nu "eskému sportu zp$sobila situace kolem Sazky, a.s., jejímž v!tšinovým vlastníkem byl 

'eský svaz t!lesné výchovy. Díky tomuto vlastnictví do sportovních klub$, organizací 

proudily každoro"n! významné finan"ní prost#edky. 

Pro spln!ní již zmín!ného cíle bude vytvo#ena detailní analýza náklad$ a výnos$ klubu. Dále 

bude aplikován marketingový mix na klub 1. FC Slovácko, a také analýzu SWOT 

s maticovými výpo"ty. 

Veškeré informace pot#ebné k ekonomické analýze klubu pochází z interních zdroj$ klubu 

zejména z výsledku hospoda#ení a ú"etních podklad$. 
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2. VYMEZENÍ KLÍ OVÝCH POJM" 

V následující kapitole budou teoreticky popsány základní pojmy, jako sport, fotbal, sportovní 

klub a financování "eského sportu. 

2.1 Sport 

Vznik samotného pojmu sport se datuje již od 14. století a byl odvozen od slova „disport“, 

které vzniklo z anglosaského jazyka. Slovo nejd#íve znamenalo, vypln!ní volného "asu  

"i út!kem od práce, postupem let se utvá#elo, do již dnes známého významu. Slovem sport  

je dnes obvykle ozna"ována n!jaká vykonávaná fyzická aktivita, která se dá porovnávat s 

jinými a m!#it dle schopností jednotlivce "i týmu [4 - Durdová].  

 

Výraz nesoucí ozna"ení „sport“ se vyvinul z latinského pojmu „disportare“. M$žeme jej 

charakterizovat jakožto p#íjemn! strávený volný "as, pocit uvoln!ní, eventuáln! rozptýlení  

od povinností. Existuje mnoho r$zných definic, které se zabývají vymezením sportu, bu(to  

v užším nebo širším pojetí [5 - Durdová]. 

 

Dle Jana D!kanovského m$žeme za pomocí Akademického slovníku cizích slov použít 

ozna"ení sportu, jako pohybovou "innost ve smyslu t!lesných cvi"ení "i her, nebo "innost 

provozovanou za ú"elem zábavy [3 - D!kanovský ]. 

 

O sportu m$žeme také #íci, že jde o rekrea"ní aktivitu tvo#ící složku volného "asu a životního 

stylu ve vrcholové podob!, provád!nou i jako profesi. Plní funkce, jak zdravotní, tak  

i relaxa"ní. Zahrnuje momenty sout!živosti, výkonu, regulované ventilace agrese, p#íslušnosti 

ke skupin!. Lze jej charakterizovat jako pohybovou "innost sout!žního charakteru, 

provád!nou dle pravidel [8 – Hobza ed.]. 

2.1.1 Historie 

Hlavním d$vodem provozování prvního sportu byla pot#eba výcviku armád, která vyústila  

v nejr$zn!jší hry a sout!že zam!#ené na bojové, fyzické a organiza"ní dovednosti. Druhým 

zdrojem jsou rituální aktivity, kdy byla ur"itá forma sout!že provád!na jako sou"ást ob!tního 

rituálu nebo rituálu p#edpovídání budoucnosti – jako nap#. #ecké olympijské hry "i mayské 

ob#adní mí"ové  
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První zdokumentovaná zm!na pohledu na sport (jako "innost "ist! pro zábavu a pot!šení jak 

p#ihlížejících, tak zú"astn!ných) lze najít v Itálii v dob! renesance – nejznám!jším p#íkladem 

je Calcio Fiorentino, jehož pravidla poprvé publikovaná v roce 1580. Sport ve st#edov!ku 

provozovali p#edevším mladí p#íslušníci francouzské šlechty [15 – Sommer]. 

Po#átky moderního sportu 

Po"átky sportu jsou obvykle spojovány s technickou revolucí, jejíž v$d"í zemí byla v 19. 

století Anglie. Fyzická námaha, která již zde není tak výrazn! spojena se zajišt!ním p#ežití 

nebo válkou, se v té dob! postupn! stala b!žn! rozší#enou formou trávení volného "asu  

a zábavy, zejména pro movit!jší "ást spole"nosti [22 –Tomtom team]. 

Ve druhé polovin! 19. století jsou zakládány v!tšiny dnes provozovaných nejoblíben!jších 

hnutí a sport$. Za rozmach sport$ i sportovních institucí pat#í velká zásluha Anglii, která  

v druhé polovin! 19. století byla nejv!tší velmocí, jak na stran! ekonomické, politické  

"i vojenské. [22 –Tomtom team]. 

První významné úkony v Anglii: 

  v roce 1863 „Fotbalová asociace“ jako spojení klub$ hrajících „kopanou“ verzi ragby, 

  v roce 1877 mistrovství v „královském tenisu“ ve Wimbledonu, 

  v roce 1897 první verze psaných pravidel pro dnešní házenou [22 –Tomtom team]. 

A podobných p#íklad$ (následn! i za hranicemi Anglie - nap#íklad v roce 1891 v Kanad!  

a USA po"átek basketbalu, ale i skautingu) lze samoz#ejm! najít mnoho [22 –Tomtom team]. 

Hlavní a zásadní rolí pro další rozvoj sportu bylo založení novodobých olympijských her, 

které je spojeno se jménem Pierra de Coubertina a rokem 1896. Sport se tímto stává, 

 ze specifického a stále ješt! menšinového zp$sobu zábavy, kulturním a pozd!ji i politickým 

fenoménem. 
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prost#edk$. Odm!ny hrá"$ se zde šplhají do astronomických výšek. P#íkladem je 

evropská fotbalová Liga mistr$, americké profesionální sout!že NHL, NBA, MLB, 

nebo grandslamové tenisové turnaje. 

  Rychlé rozši#ování po"tu sportovních odv!tví - dochází k velice rychlému nár$stu 

po"tu "inností, které jsou považovány za samostatné sportovní odv!tví. P#i vhodné 

propagaci se tak i sport s velice omezenou komunitou sportovc$ m$že stát rychle 

natolik populárním, že umožní profesionalizaci nejlepších sportovc$. Dobrým 

p#íkladem je akrobatické lyžování. 

2.2 Fotbal 

Slovo fotbal je odvozeno z anglického slova football, foot = noha, ball = mí", nebo-li 

kopaná, je kolektivní mí"ová hra, která je nejpopulárn!jším kolektivním sportem na sv!t! [8 -

Fourny]. 

Ve fotbale hrají dv! družstva po jedenácti hrá"ích na obdélníkovém h#išti, na profesionální 

úrovni nej"ast!ji travnatém. Jejich cílem je vyhrát pomocí v!tšího st#elení branek než soupe#. 

Branky je dosaženo tehdy, jestliže mí" p#ejde brankovou "áru mezi ty"emi branky. Hraje se 

hlavn! nohama, ale hrá"i mohou k hraní mí"em používat libovolné "ásti t!la krom! rukou  

a paží. Pouze branká#, který se odlišuje jinou barvou dresu, m$že v blízkosti vlastní branky 

hrát i rukama [8 - Fourny]. 

2.2.1 Historie 

Hry podobné fotbalu jsou známy již v období starov!ku: nejstarší takovou hrou bylo "ínské 

cchu-%ü, hrané již ve 2. století p#. n. l. V )ecku a )ím! se hrálo mnoho mí"ových her a p#i 

n!kterých z nich se hrálo pouze nohama. Ve st#edov!ku se provozovaly hry podobné fotbalu 

hrály se po celé Evrop!, ale jejich pravidla se výrazn! lišila místo od místa i v pr$b!hu doby 

[8 -Fourny]. 

Dnešní fotbalu má ko#eny v Anglii 16. století, kde soukromé st#ední školy (public schools)  

v té dob! za"aly žáky nutit ke sportu. Každá ze škol však m!la vlastní pravidla odrážející 

místní podmínky (velikost h#išt! apod.), pravidla se navíc postupn! m!nila. Postupn! se 

vyvinuly dv! hlavní formy fotbalu: v jedné verzi pravidel (používané nap#. v Rugby, 

Marlborough "i Cheltenhamu) hrá"i mí" po h#išti p#enášeli rukama, v druhé verzi (nap#. na 
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Etonu, Harrow, Westminsteru "i Charterhouse) se up#ednost&ovalo kopání do mí"e [8 -

Fourny].  

V 40. letech 19. století Anglii zasáhl rozkv!t železni"ní dopravy. Tento technologický rozvoj 

umožnil po#ádání sout!žních zápas$ mezi jednotlivými školami na velké vzdálenosti. Avšak 

zatímco rozdíly v místních pravidlech nap#. v atletice byly nevýznamné, meziškolní zápasy ve 

fotbale byly kv$li zásadním rozdíl$m v pojetí hry prakticky nemožné. Proto se v roce 1848 

sešlo 14 zástupc$ jednotlivých škol nazasedání, jehož výsledkem byla první sada pravidel, 

tzv. Cambridgeská pravidla. Tato pravidla up#ednost&ovala kopání do mí"e, bylo však 

dovoleno také "isté zachycení mí"e rukama [8 - Fourny]. 

Sjednocující tendence vyústily v založení The Football Association, které bylo prvním 

oficiálním fotbalovým sdružením na sv!t!, 26. #íjna 1863. Po n!kolika setkáních vytvo#ila 

asociace sadu pravidel, z nichž nakonec vznikla pravidla dovolující b!h s mí"em v ruce  

a držení a podrážení protivníka s mí"em. Kv$li tomu zástupce Blackheathu asociaci opustil,  

a spolu s n!kolika dalšími kluby v roce 1871 založil Rugby Football Union, "ímž vzniklo 

ragby jako sport odlišný od kopané. I v pravidlech Fotbalové Asociace však byla n!která 

ustanovení, která dnes z$stávají pouze ve sportech jako ragby "i americký fotbal. První 

pravidla také nap#íklad ani nestanovovala po"et hrá"$ "i tvar mí"e; na tom se m!li soupe#i 

dohodnout p#ed každým zápasem [8 - Fourny]. 

V Anglii se vyvinulo n!kolik sout!ží, které p#isp!ly k ší#ení jednotných pravidel. První 

mezinárodní zápas se uskute"nil mezi Anglií a Skotskem 30. listopadu 1872. Tento zápas 

skon"il bezbrankovou remízou. První mimoevropské mezinárodní fotbalové utkání se 

uskute"nilo 28. listopadu 1885 v Newarku mezi Spojenými státy a Kanadou, která zvít!zila 

0:1 [8 - Fourny]. 

Fotbal se postupn! rozši#oval i na kontinent, kde je nejstarším fotbalovým mužstvem 

pravd!podobn! švýcarský Lausanne Football and Cricket Club založený v roce 1860. Díky 

anglickým d!lník$m, kte#í pracovali na stavb! železnice se fotbal dostal i do Jižní Ameriky, 

p#i"emž ale tato teorie rozší#ení fotbalu na jihoamerický kontinent nebyla nikdy p#esv!d"iv! 

dokázána [8 - Fourny]. 

Dnes fotbal hrají profesionální fotbalisté po celém sv!t!, další miliony lidí se mu pak v!nuje 

na amatérské "i rekrea"ní úrovni. Podle pr$zkumu, uspo#ádaného v roce 2001 mezinárodní 
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fotbalovou federací FIFA, hraje pravideln! fotbal nejmén! 240 milión$ lidí ve více než 

200 zemích sv!ta. Mezi p#í"inami jeho popularity jsou bezesporu jednoduchá pravidla  

a naprosto minimální náro"nost na vybavení. Tento aspekt je zásadní zejména pro chudé  

a rozvojové zem!, kde je fotbal jedna z mála zábavy, kterou si mohou dop#át [8 - Fourny]. 

Nejvýznamn!jší fotbalové ligy na sv!t! 

Premier league – nejvyšší fotbalová sout!ž Anglie. Tato liga si drží nejvyšší sledovanost ze 

všech ostatních fotbalových lig na sv!t!, a proto je Anglická liga marketingov! 

nejatraktivn!jší a nejbohatší. Zdejší fotbalové kluby jsou celosv!tov! známými zna"kami, 

které prodávají r$zné výrobky po celém sv!t! (FC Chelsea, Manchester United, FC Arsenal, 

FC Liverpool) 

Podle odhadu sleduje Barclays Premier League z celkového po"tu 2,08 miliard fanoušku po 

celém sv!t! neuv!#itelných 70 procent [20 – Fotbal portal]. 

 

La primera division – nejvyšší fotbalová sout!ž Špan!lska. Špan!lský fotbal je v sou"asnosti 

považován za nejlepší na sv!t!. Nejprestižn!jší zápasy se odehrávají mezi fotbalovými 

giganty FC Barcelonou a Realem Madrid. 

Bundesliga – nejvyšší fotbalová liga N!mecka. Tato liga není ve sv!t! až tolik sledovaná jako 

dv! p#edchozí, ale díky ekonomické a popula"ní síle N!mecka je Bundesliga významná 

z hlediska sledovanosti i ekonomiky. 

Liga mistr' - Sv!tov! nejsledovan!jší pravidelnou sout!ží. Hranice svých stát$ významem  

a popularitou daleko p#ekra"ují i nejvyšší fotbalové ligy v západoevropských zemích 

p#edevším anglická, špan!lská a n!mecká. Jako ur"itý mezník bylo finále ligy mistr$ v roce 

2011, kdy z pomyslného tr$nu poprvé v historii sesadilo Super Bowl - souboj o titul NFL  

v americkém fotbale. 

2.3 Sportovní klub 

Sportovní kluby hrají d$ležitou roli v rozvoji sportovc$, i když nejsou k dispozici 

dostate"né finan"ní prost#edky pro pracovníky odpov!dné za organizaci, rozvoj a #ízení 

sportovního klubu. Pokud se jedná o podnik, v konkrétním p#ípad! sportovní klub, musí se 



11 

  

brát v potaz odlišnost této problematiky. V oby"ejném podniku jsou rozdílné výrobní faktory, 

zp$sob vedení i filozofie. Jednoduše #e"eno sportovní klub sebou p#ináší ur"itá specifika. 

Základním produktem sportovního klubu jsou hrá"i, kte#í sport provozují. Tito hrá"i mají 

svou ur"itou hodnotu pro sportovní klub, takže m$žeme v zásad! mluvit o základním 

produk"ním faktoru.   Dalším základním produktem je samotný zápas, který je nehmotným 

produktem klubu. Je to služba jako každá jiná a její spot#ebitelé jsou sportovní fanoušci. 

2.3.1 Sportovní management 

Sportovní management je obor, který pat#í k nejmladším obor$m podobného typu. Sportovní 

management lze chápat jako druh #ízení t!lovýchovných a sportovních svaz$, spolk$, klub$, 

t!lovýchovných jednot, družstev, které alespo& z ur"ité "ásti vyzdvihují podnikatelsky 

orientované chování. Dále jde p#ímo o formu #ízení v podnikatelském sektoru a výroby 

sportovního zboží "i provozování placených t!lovýchovných a sportovních služeb [23 –

Vymyslický]. 

Sportovní management vyzna#uje t&emi r'znými aspekty: 

 

  Sportovní marketing. 

  Podnikání ve sportu. 

  Zam!stnání v pr$myslu, které vyrábí sportovní zboží [10 – Kotler ed.]. 

 )ízení ve sportovním odv!tví mají v kompetenci tzv. sportovní manaže#i, kte#í krom! výše 

zmín!ných #ídících funkcí vykonávají i specifické "innosti, jako jsou nap#íklad:  

 

  Získávání sponzor$. 

  Práce s diváky a fanoušky. 

  Konzumace zábavy. 

  Oblast služeb ve sportu [6 -Durdová]. 

2.3.2  Organiza#ní struktura sportovních klub' 

Sportovní klub je jako každá organizace. Vyžaduje ur"itou organiza"ní strukturu, která zajistí, 

že klub pracuje efektivn!.  Organiza"ní struktura u klub$ je rozdílná, nejvíce záleží  

na velikosti, prost#edí a kultu#e, ve které se klub nachází. Jestliže jde o  fotbalové kluby 
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v 'eské republice, jsou všechny zakládány jako spole"nosti s ru"ením omezeným, nebo jako 

akciové spole"nosti.  

Existují r'zné kvalifikace #i odd!lení: 

  Administrativní odd!lení – koordinace a vnit#ní rozd!lení úkol$. 

  Finan"ní odd!lení – pen!žní operace, pokladna, ú"etnictví, dan!. 

  Sportovní odd!lení – selekce a skladby A mužstva. 

  Odd!lení mládeže – sportovní "innost mládeže. 

  Komer"ní odd!lení – obchodní "innost klubu. 

  Odd!lení infrastruktury – pé"e o vlastní stadion. 

  Odd!lení pro styk s ve#ejností – pé"e a image klubu [2 - 'áslavová]. 

2.3.3 Sportovní marketing 

Pojem sportovní marketing je velmi "asto širokou ve#ejností vnímán jen jako reklama  

ve sportu. Sportovní marketing je více obsáhlý a zahrnuje také merchandising a licence. 

Sportovní marketing v sou"asnosti postihuje dv! hlavní tendence: 

  Marketing, který se zabývá sportovními produkty a službami, které jsou namí#eny 

p#ímo ke spot#ebiteli. 

  Marketing jako sportovní reklama [12 – Moudrý]. 

 

2.4 Financování #eského sportu 

P#ed rokem 1990 byl sport velmi preferovaný. Po roce 1989 následoval výrazný pokles 

financí sm!#ujících do sportu. Nejnižšího dna dosáhl v letech 1997-1998, kdy výdaje na sport 

"inily dokonce mén! než polovinu procentuelních výdaj$ ze státního rozpo"tu 'R  

v porovnání s rokem 1989. Poté došlo ke zlepšení a došlo k navyšování zdroj$, které dosáhly 

vrcholu v roce 2001. Následn! p#edevším z d$vodu rychlého hospodá#ského r$stu, který 

nebyl adekvátn! promítnut ve výdajích na sport, za"alo docházet k neustálému poklesu. V 

sou"asné dob! je podíl pen!z sportovního prost#edí na rekordn! nízké hodnoty k pom!ru 

objemu státního rozpo"tu. Podobný trend je možné pozorovat i v p#ípad!, že se finance 

vztáhnou k parametru HDP eventuáln! k pr$m!rným mzdám v 'R v jednotlivých letech [21 -

MŠMT]. 
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Analýza financování sportu, MŠMT, 2011 

 

Tab. 2.1 Zdroje financování sportu v mil. 2007 – 2011 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 Pr'm!r 
MŠMT1 3 302 2 605 2 113 2 059 2 286 2 473 
Ostatní 
ministerstva2 1 501 1 728 1 353 670 699 1 190 

Obce a DSO3 10 364 11 000 12 587 13 508 9 976 11 541 

Krajské ú#ady 1 133 1 271 1 291 1 209 1 351 1 251 

Regionální rady 0 20 409 407 353 238 
Zdroj:  eský svaz t!lesné výchovy 2012 - [online] 
 

Pr'm!rná celková výše finan#ních prost&edk' plynoucích ze státních a ve#ejných zdroj$ 

v letech 2007 – 2011 se pohybovala na úrovni 16, 7 mld. K#. Mezi roky 2010 a 2011 

poklesl objem prost#edk$ alokovaných do sportu ze státních a ve#ejných rozpo"t$ o tém!& 3,2 

mld. K#. Nejvyšší podíl celkových zdroj$ pochází z regionální úrovn!, a to z obcí a DSO 

(69 %), které za sledované období pr$m!rn! uvolnily na financování sportu 11,5 mld. K#. 

'ást výdaj$ z obecních rozpo"t$ sm!#uje do zájmových aktivit nesportovního charakteru  

a na n! navázané infrastruktury. Tyto prost#edky jsou zahrnuty do souhrnných hodnot. 

 
Graf #. 2.1 Zdroje financování vyjád&ené v procentech. 

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 

                                                            
1 MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a t!lovýchovy. 
2
 Ostatní ministerstva = Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Operace státních finan"ních aktiv, Všeobecná pokladní správa. 
3
 DSO = Dobrovolné svazky obcí. 

15%
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2.4.1 Financování sportovních klub'  

V sou"asné dob! je situace pon!kud odlišná, než v blízké minulosti. Velkou ránou pro 

podporu sportu na celém sv!t! a v 'eské republice nevyjímaje byla sv!tová hospodá#ská 

krize. P#íjmy, které pravideln! p#itékaly z firem do rozpo"t$ profesionálních "i amatérských 

klub$, zasáhla krize a v!tšina zdroj$, která plynula do sportovních klub$ byla minimalizována 

"i úpln! zrušena.  

Získávání finan#ních prost&edk' 

V následující kapitole budou popsány veškeré možnosti financování sportovních klub$, 

organizací. 

První z možností jsou dotace. Pojmem dotace se v ekonomii rozumí pen!žitý dar nebo daru 

podobná pen!žitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo 

územn!správního celku (v 'esku kraj, obec nebo m!stská "ást) n!jakému subjektu v zájmu 

snížení ceny ur"itého statku, jehož poskytování je ve „ve#ejném zájmu“.  

P#i "erpání dotací musí být doložen ur"itý plán a význam požadovaných pen!z, podle plánu se 

poté rozhoduje o p#id!lení dotace státem "i danou samosprávou. 

Tabulka 2.2 – výdaje státu na sport v  R (v tis.) 

Roky 2008 2009 2010 2011 2012 

Státní rozpo#et 2 234 450 1 901 526 1 900 882 1 924 596 1 924 611 
Zdroj: MŠMT - [online],vlastní zpracování. 
 
Stát, kraje, m!sta a obce mají v rozpo"tu ur"itou "ást p#ipadající na financování sportu 

(výstavba h#iš%, p#ísp!vek klubu "i sportovní organizaci atd.) 

Druhým významným p#íjmem pro spor plyne z 'eského svazu t!lesné výchovy ('STV), 

který spadá pod MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a t!lovýchovy. Tento svaz sdružuje 

veškeré sportovní svazy v 'eské republice a disponuje finan"ní prost#edky, které rozpustí 

mezi jednotlivé sportovní svazy a ty nadále finan"ní prost#edky p#erozd!lují, jak uznají za 

vhodné.  

 

T#etím významným p#íjmem pro sport jsou p#íjmy z dividend loterijní spole"nosti Sazka a.s., 

kdy bylo práv! 'STV hlavním akcioná#em. Ovšem tento p#íjem se zkomplikoval tím, že 

spole"nost Sazka a.s. upadla do konkurzu. Nyní je jediným akcioná#em spole"nost PFQ 
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Czech, a.s. Ovšem i nadále plátí, že všechny loterijní spole"nosti, které vlastní státní licenci 

jsou povinny odvád!t "ást svého zisku do sportovního odv!tví. 

'tvrtým druhem p#íjmu plynou z ur"itých možností sportovní organizace, jako nap#. vstupné, 

"lenské p#ísp!vky, prodej reklamních prostor, prodej reklamních p#edm!t$, prodej hrá"$ 

apod. Velikost tohoto p#íjm$ záleží na druhu sportu a úrovni, ve které  

je provozován. Všechny tyto aktivity mají spole"né rysy s podnikatelskou "inností, tedy za 

ú"elem dosažení zisku. Sportovní organizace jsou ale neziskové, a proto p#íjmy ze zmín!ných 

aktivit slouží pouze k "áste"nému vypln!ní rozpo"tu. Platí, že "ím vyšší jsou tyto p#íjmy, tak 

tím je vyšší nezávislost a jistota pro sportovní organizaci. 
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3. Vybrané metody a techniky výzkumu 

Výzkumnou metodou se rozumí soustava pravidel a princip$, pop#ípad! systém operací 

vedoucích z výchozí situace k dosažení stanovených cíl$ [7 - Durdová]. 

3.1 Marketingový mix sportovního klubu 

Sport je oblíben zejména proto, že p#ináší sportovním fanoušk$ vzrušení, zábavu, nap!tí, 

radost i zklamání. Pro v!tšinu lidí, kte#í navšt!vují nebo sledují sport, je to koní"ek 

 a zp$sob trávení volného "asu "i ur"itá spole"enská událost.  Sport se díky masmédiím stal 

velmi atraktivní z pohledu marketingu. Spousta spole"ností využívá sport k propagaci 

vlastního výrobku "i služby. Tato propagace m$že být vedena v libovolném rozsahu  

a r$znými zp$soby: 

  Spolupráce se sponzory pomocí prodeje "i pronájmu reklamního p#íslušenství. 

  Marketingové koncepty. 

V první variant! jde nap#. o klasický prodej reklamního banneru. Tento zp$sob je  "eské 

ve#ejnosti více známý a "ast!ji aplikovaný druh propagace než v p#ípad! marketingových 

koncept$. Zájemce o propagaci "eká od sponzoringu zviditeln!ní a zvýšení prestiže v o"ích 

místní "i celostátní ve#ejnosti. Tato varianta je pro "eské kluby i celý "eský sport velmi 

d$ležitá, jelikož p#ísp!vky od sponzor$ tvo#í podle 'MFS 60 – 80% celkových p#íjm$ v!tšiny 

klub$ [11 – Kotler ed.]. 

 

Druhá varianta se v 'eské republice vyskytuje jen z#ídka. Základní myšlenkou je to, že nap#. 

sportovní organizace se chce prezentovat u zákazník$ odlišn!. Nejvyšší prioritou není zisk, 

ale zlepšení image u zákazník$. Typické spojení je fotbalový klub AC Sparta Praha s 'eským 

olympijským výborem. 

3.1.1 Product 

Produkt má bezpochyby velkou váhu mezi jednotlivými složkami marketingového mixu, 

protože základním prvkem podnikání je vytvo#ení produktu "i nabídky. Produkt je cokoli,  

co lze trhu nabídnout, co upoutá ur"itou pozornost, a co m$že spot#ebitel použít ke spot#eb!, 

co m$že uspokojit spot#ebitelovo p#ání nebo pot#ebu. Produkt není v marketingu pouze 

hmotným statkem, ale jde i o statek nehmotný, jako v našem p#ípad! o samotné sportovní 

utkání [11 – Kotler ed.]. 
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3.1.2 Price 

 

V našem p#ípad! #ešíme cenu u sportovního klubu, což znamená, že cena by se m!la ur"it 

podle následujících p!ti faktor$: 

 

  Pr$b!h poptávky – v 'eské republice mají sportovní kluby problém s návšt!vností 

sportovních utkání, která není p#íliš vysoká a v blízké budoucnosti se ne"eká 

výrazný zvrat poptávky. Jedna z mála možností, jak zvýšit poptávku je snížit cenu 

vstupného. 

  Informace o nákladech – sportovní klub by m!l mít co nejp#esn!jší informace  

o tom, kolik jsou jeho skute"né náklady, aby dokázal aplikovat správnou cenovou 

politiku. 

  Ceny konkurence – zde je dobré mít cenu stejnou jako má konkurence, pokud  

se daný klub výrazn! neliší v kvalit! poskytovaných služeb "i dopl&kovými 

službami, jako nap#. každé 3 pivo zdarma. 

  Jedine"nost produktu – cena musí odrážet ur"itý stupe& kvality poskytovaného 

produktu [11 – Kotler ed.]. 

. 
Ve sportovních klubech funguje tzv. diskrimina"ní cenová tvorba. To znamená, že p#i stejném 

produktu (v našem p#ípad! fotbalové utkání) platí zákazník odlišnou cenu. To zejména kv$li 

následujícím faktor$m: 

  Tvorba cen pro r$zné segmenty – ur"itým skupinám lidí jsou ú"továny jiné ceny  

než ostatním, protože se liší nap#. v!kem nebo vlastnictvím, nap#. slevové karty. 

  Tvorba cen pro r$zné varianty výrobk$ – r$zné ceny totožného produktu jsou 

zp$sobeny nap#. zvýšenou atraktivitou utkání, což znamená vyšší poptávku. 

Typickým p#íkladem je, když do Uherského Hradišt! p#ijede soupe# jménem AC 

SPARTA PRAHA. 

  Tvorba cen v závislosti na image – pokud má sportovní klub image na vyšší 

úrovni, než konkurence, tak m$že zvýšit cenu svého produktu. 

  Tvorba cen podle místa – zde platí, že "ím lepší místo, tím vyšší cena. Na 

fotbalovém stadionu jsou nejdražší místa na hlavní tribun!, ze které je nejlepší 

výhled na sportovní utkání.  
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  Tvorba cen podle období – fotbalová utkání p#íliš nerozlišují cenu podle období, 

kdy se utkání odehraje. Ve v!tšin! p#ípad$ jsou ceny vstupného konstantní [11 – 

Kotler ed.]. 

3.1.3 Place 

Tato "ást marketingového mixu #eší p#emíst!ní výrobku od výrobce k zákazníkovi. V našem 

p#ípad! ovšem nebudeme #ešit cestu výrobku ke kone"nému spot#ebiteli, distribu"ní kanály  

"i zásobování. Jak již bylo zmín!no, naším produktem je sportovní utkání. Place v p#ípad! 

fotbalového klubu #eší, jak dostat zákazníka na stadion co nejsnadn!ji  

a nejefektivn!ji, aby poté mohl prožít produkt ve form! fotbalového utkání [11 – Kotler ed.]. 

3.1.4 Promotion 

Promotion je v marketingovém mixu nejvíce viditelný nástroj, jelikož se zabývá  propagací 

produktu. Promotion je zvláštní sm!s propaga"ních nástroj$, které spole"nosti používají pro 

komunikaci, p#esv!d"ení zákazníka o správnosti produktu a budování vztah$ se zákazníky. 

Pro zvýšení efektivnosti komunikace se zákazníky budou použity #ty&i prost&edky: 

  Cílové skupiny zákazník$. 

  Zám!ry a cíle komunika"ní kampan!. 

  Vhodné p#ístupy a strategie. 

  Mediální plány kampan!. 

K hlavním komunika#ním nástroj'm pat&í: 
 

  Osobní prodej. 

  Podpora prodeje. 

  Reklama. 

  Public relations [11 – Kotler ed.]. 

 
Osobní prodej 

Osobní prodej je efektivní zp$sob, jak zvládat osobní vztahy se zákazníky. Prodejce jedná 

jménem organizace. Tito prodejci mají tendenci být dob#e vyškoleni v p#ístupech  

k zákazníkovi a technikách osobního prodeje. Nicmén! prodejci jsou velmi drahé #ešení a 

m!li by být použiti pouze tam, kde je skute"ná návratnost investic. Nap#íklad prodejci jsou 



19 

  

"asto používáni k prodeji auta nebo finan"nímu poradenství, kde je marže vysoká.  

Ve fotbalovém prost#edí jsou podobní prodejci využívání p#i prodeji reklamního p#íslušenství 

klubu. 

 
Podpora prodeje 

Podpora prodeje má tendenci zvýšit prodej produktu. Princip funguje na základ! výhodné 

nabídky, nap#. když si zákazník koupí televizor a veškerá doprava a instalace je zdarma.  

Další variantou m$že být sout!ž, kdy zákazník po úsp!šném ukon"ení sout!že získá nap#. 

vstupenku na sportovní klání zdarma.   

 

Reklama 

Reklama je tzv. zaplacená komunikace. Používá se pro rozvoj postoj$, vytvá#ení pov!domí  

a p#edávání informací s cílem získat odpov!( z cílového trhu. Existuje mnoho reklamních 

médií, jako noviny a% už místní "i celostátní, "asopisy, televize, která je nejdražším médiem, 

kino, venkovní reklama (jako jsou plakáty, polepy aut "i autobus$). Nesmíme zapomenout na 

internetovou reklamu, která je nejdynami"t!jší a nejvíce se rozvíjejícím médiem sou"asnosti.  

Fotbalový klub bude využívat reklamu jako komunika"ní prost#edek, i jako potencionální 

zdroj p#íjm$ z prodeje reklamních ploch (reklama na dresech, digitálních tabulích, reklamních 

bannerech umíst!ných okolo fotbalového trávníku, nebo název stadionu, který m$že být 

pojmenován po majoritním partnerovi). Jak jsem již zmínil na za"átku kapitoly, p#íjmy od 

sponzor$ jsou pro v!tšinu klub$ existen"ní zdroje, tudíž se každý klub snaží prodat co nejvíce 

reklamních ploch na co nejdelší období a logicky za co nejvyšší cenu.  

 

Existuje více druh' reklamy v odv!tví sportu a rozlišujeme n!kolik druh' reklam: 
 

  Reklama na dresech a sportovních od!vech. 

  Reklama na startovních "íslech. 

  Reklama na panelech, mantinelu, ob#í obrazovce. 

  Reklama na sportovním ná#adí a ná"iní. 

  Reklama na výsledkových tabulích ('áslavová 2000). 
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Public relations 

Public Relations jsou zám!rné, plánované a vynakládají trvalé úsilí o vytvo#ení  

a udržení vzájemného porozum!ní mezi organizací a jejím okolím. PR m$že být relativn! 

levné, ale rozhodn! není zadarmo. Úsp!šné strategie bývají dlouhodobé a jsou p#ipraveny na 

všechny eventuality. Jde p#edevším o organizování akcí pro ur"ité cílové skupiny, publikace 

v tišt!ných médiích (celostátních, lokálních), vydávání vlastních publikací "i vytvo#ení 

jednotného designu pro lepší identifikovatelnost sportovní organizace.  

3.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je užite"ná technika pro pochopení silné a slabé stránky daného subjektu "i 

potencionální p#íležitosti, hrozby. Jde o analýzu, jež bývá využívána p#edevším 

v marketingovém odv!tví. Díky této form! analýzy je možné komplexn! vyhodnotit potenciál 

projetu, fungování r$zných organizací, jejich problémy "i eventuální nasm!rování. Je nutné 

informace nikoliv jen shromaž(ovat, ale je zapot#ebí znát i jejich obsah. Zkrácený název 

SWOT charakterizuje po"áte"ní písmena anglických termín$. U tohoto druhu výzkumného 

šet#ení je nutností klást d$raz na objektivitu a pat#i"nou v!cnost analýzy [14 – Smith]. 

SWOT analýza název odvozený z anglických slov: 

  S – Strengths (silné stránky). 

  W – Weaknesses (slabé stránky). 

  O – Opportunities (p#íležitosti). 

  T – Threats (hrozby) [16 –Veber ed.]. 

 

V níže uvedené tabulce 3.1 je možné spat#it obecné schéma SWOT analýzy, která obsahuje i 

jednotlivé kombinace proveditelných strategií.  
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  Kvadrant III.  

Vykresluje p#ípad, p#i n!mž externí hrozba m$že využít nedostatky spole"nosti proti  

ní a tím ohrozit její existenci. Pakliže nastane tento situa"ní model, je pot#ebné orientovat 

podnik k minimalizaci slabých stránek a sou"asn! i rizik, tzn. p#ejít do obranného  

a defenzivního postavení,  p#i kterém dochází k uzavírání kompromis$ a opoušt!jí se pozice.  

Ozna"ení „min – min“ [13 – Sedlá"ková ed.]. 

 

  Kvadrant IV.  

Externí hrozba u tohoto p#íkladu zp$sobuje podniku újmu, a to v kontextu výhod.  

P#i této situaci dochází k využívání maximalizace silných stránek firmy pro minimalizaci 

ohrožení. Zde je nezbytné v pravou chvíli identifikovat hrozbu a transformovat ji za pomocí 

silných stránek na p#íležitost. Nese ozna"ení „min – max“ [13 – Sedlá"ková ed.]. 
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4.  Ekonomika klubu 1. FC Slovácko 

Následující kapitola bude o zjišt!ní ekonomického vývoje klubu díky srovnáním dvou období. 

Na základ! zjišt!ných informací bude provedena rekapitulace financování na konci kapitoly.  

4.1  Analýza financování klubu 1. FC Slovácko 

V následující kapitole bude zve#ejn!n podrobný p#ehled o nákladech a výnosech klubu 

v letech 2007 a 2011. Na záv!r kapitoly bude graficky vyjád#en vývoj jednotlivých náklad$ 

 a výnos$. 

4.1.1 Financování roku 2007 

Veškeré informace týkající se náklad$ a výnos$ pochází z interních zdroj$ klubu. V letech 

2007 byly zpracovány následující údaje. 

Náklady 

Tabulka #. 4.1 – náklady v roce 2007 

Ú#et Název ú#tu  ástka v tis. K# 
501 Spot#eba materiálu 1 725

502 Spot#eba energie 4 352

511 Opravy a údržba 58 212

512 Cestovné 300

513 Náklady na reprezentaci 60

518 Ostatní služby  307

521 Mzdové náklady 3 788

524 Zákonné sociální a zdravotní pojišt!ní 1 145

528 Ostatní sociální náklady 32

531 Silni"ní da& 49

538 Ostatní poplatky - televize, rozhlas 4

548 Ostatní provozní náklady 13 340

551 Odpisy majetku 1 983

562 Úroky 219

563 kurzové ztráty 5

568 Ostatní finan"ní náklady 478

582 mimo#ádné náklady - škody 222

592 Da& z p#íjm$ za b!žnou "innost - odložená 165

  Celkem 86 408

Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 
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Graf #. 4.1 Jednotlivé nákladové položky v % 

 
Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 
 
Jednotlivé nákladové položky obsahují: 

  501. Spot#eba materiálu – sportovní výbava, regenera"ní prost#edky, pohonné hmoty 

atd. 

  502. Spot#eba energie – elektrická energie, vytáp!ní trávníku i vnit#ních prostor, 

vodné sto"ené. 

  511. Opravy a údržba – údržba kotelny, travnatých ploch, vnit#ních prostor, 

tréninkových ploch se speciálním povrchem, vozového parku atd. 

  512. Cestovné – služební cesty. 

  513. Náklady na reprezentaci – ob"erstvení VIP host$ "i valné hromady. 

  518. Ostatní služby – poštovné, reklama, mobilní telefony, nájem za fotbalovou halu. 

  521. Mzdové náklady – mzdy zam!stnanc$m. 

  524. Sociální a zdravotní pojišt!ní – zákonné sociální a zdravotní pojišt!ní. 

  528. Ostatní sociální náklady – výdej stravenek. 

  538. Ostatní poplatky – poplatky za využívání televizních a rozhlasových vysíla"$. 

  548. Ostatní provozní náklady - poskytnuté dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, 

ostatní pokuty a penále, odpis pohledávek, pojistné vztahující se k provozní "innosti, 

inventariza"ní rozdíly a škody v provozní oblasti. 

  551. Odpisy majetku – odpisy majetku. 

  562. Úroky – úroky z "erpání úv!r$. 

  563. Kurzové ztráty – kurzové ztráty. 
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  568. Ostatní finan"ní náklady – manka, bankovní výlohy, schodky. 

  582. Mimo#ádné náklady – škoda na osv!tlení zp$sobená vich#icí. 

  592. Da& z p#íjm$ za b!žnou "innost – odložená – zdan!ní klubu. 

Nejvýrazn!jší položkou v nákladech je ú"et "íslo 511opravy a udržování, která tvo#í 67,3% . 

Je to zp$sobeno údržbou velkého sportovního areálu, kde se nachází nejen fotbalový stadión 

s moderním vyh#ívaným trávníkem, ale i n!kolik tréninkových ploch. Na opravy a udržování 

bylo vynaloženo v roce 2007 58 212 tis. K".  

Druhou nejvýznamn!jší položkou je ú"et "íslo 548 ostatní provozní náklady 13 340 tis. K". 

Tato položka tvo#í 15,44% celkových náklad$.  

Následuje spot#eba energie, která "inila 4 352 tis. K", tak vysoká spot#eba energie je dána  

i tím, že na stadionu Miroslava Valenty je moderní vyh#ívaný trávník, který z "ásti zap#í"i&uje 

velkou spot#ebu energie, a proto tvo#í více než 5 % celkových náklad$.   

Mzdové náklady jsou 3 788 tis. K", podle výro"ní zprávy bylo v klubu zam!stnáno 9 stálých 

pracovník$.  

Další nákladnou položkou je spot#eba materiálu 1 725 tis. K", zde je to zp$sobeno p#edevším 

spot#ebou pohonných hmot a sportovního p#íslušenství.  

Ostatní nákladové položky se podílejí minimální m!rou na celkové náklady. 

Výnosy 

Tabluka #. 4.2 – výnosy v roce 2007 
Ú#et Název ú#tu  ástka v tis. K# 
601, 602 Tržby za prodej vlastních výrobk$ a služeb 62 575 

641 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 882 

648 Ostatní provozní výnosy 12 533 

668 Ostatní finan"ní výnosy 15 

688 Mimo#ádné výnosy 85 

  Celkem 76 090 

Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 
 
Jednotlivé výnosové položky obsahují: 

  601, 602. Tržby za prodej vlastních výrobk  – prodej reklamních p!edm"t , tržby za 

prodej lístk  a permanentek, pronájem reklamních prostor, hostování #i prodej hrá# . 

  641. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku – prodej automobil . 
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  648. Ostatní provozní výnosy – pojistné pln"ní, úroky z prodlení, inventariza#ní 

rozdíly. 

  668. Ostatní finan#ní výnosy – nároky na náhrady mank. 

  688. Mimo!ádné výnosy – výhra turnaje v zimní p!estávce. 

 
Graf  . 4.2 Jednotlivé položky výnos! v % 

 
Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 
 
Nejd ležit"jší položkou jsou tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb. Tato položka tvo!í 

více jak 82% veškerých výnos  klubu a jedná se p!edevším o prodej hrá#e jménem Vít 

Valenta, který odešel do klubu FC Volendam za 12 mil K#. Dále prodej mladého odchovance 

jménem Roman Bureš  za 8 mil. K# do klubu SK Slavia Praha, permanentky a lístky na 

domácí zápasy vynesly 11, 5 mil K#, pronájem reklamních prostor  jak na stadionu, autobusu, 

dresech hrá#  nebo na bulletinu, klubu  p!inesl do rozpo#tu nejvíce, a to 31 mil K#. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku byly vygenerovány z prodeje dvou automobil , a to 

zna#ky Škoda Octavia za 202 tis. K# a BMW X3 za 680 tis. K#. Tato výnosová položka 

tvo!ila pouze 1,16% celkových výnos . 

Ostatní provozní výnosy tvo!í 16,47% celkových výnos  a je tedy druhou nevýznamn"jší 

položkou. Tém"! 10 mil K#. obdržel klub od pojiš$ovny Kooperativa a.s., a to za pojistná 

pln"ní, která plynou ze zran"ní hrá#  klubu. Tyto pojistky se vztahují na tém"! 60 hrá#  1. FC 

Slovácka.  

Ostatní finan#ní výnosy tvo!í jen minimální #ást výnos , konkrétn" 0,02%. Jde o zaplacení 

manka zp sobené zam"stnance klubu a šlo o 15 tis K#. 
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Mimo!ádné výnosy byly zp sobeny ú#astí klubu na zimním turnaji v Brn". Tento turnaj 

skon#il pro 1. FC Slovácko 1. místem a tedy výhrou 85 tis. K#. Podíl na celkových výnosech 

je 0,11 % 

Výsledek hospoda"ení za rok 2007 byla ztráta ve výši 10 318 tis. K . Tato ztráta byla na 

po#átku roku 2008 dorovnána vložením vlastního kapitálu spole#ností Z-group a.s. 

4.1.2 Financování roku 2011 

Veškeré informace týkající se náklad  a výnos  pochází z interních zdroj  klubu. V letech 

2011 byly zpracovány následující údaje. 

Náklady 

Tabulka  . 4.3 Náklady v roce 2011 

Ú et Název ú tu #ástka v tis. K  

501 Spot!eba materiálu 423 

502 Spot!eba energie 6 812 

511 Opravy a údržba 60 482 

512 Cestovné 82 

513 Náklady na reprezentaci 50 

518 Ostatní služby  215 

521 Mzdové náklady 7 676 

523 Odm"ny #len m orgán  spole#nosti a družstva 300 

524 Zákonné sociální a zdravotní pojišt"ní 2 275 

528 Ostatní sociální náklady 214 

531 Silni#ní da% 65 

538 Ostatní poplatky - televize, rozhlas 6 

548 Ostatní provozní náklady 2 162 

551 Odpisy majetku 1 492 

562 Úroky 1480 

568 Ostatní finan#ní náklady 280 

Celkem 84 014 

Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 
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Graf  .4.3 Jednotlivé položky náklad! v % 

 
Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 

 

Náklady na opravy a údržby rostou. V roce 2011 tvo!ily tém"! 72% veškerých náklad . 

Celková #ástka je vy#íslena na 60 482 tis. K#. Další významnou rostoucí položkou jsou mzdy, 

které tvo!ily 9,14 % celkových náklad . 1. FC Slovácko vynakládalo na mzdy v roce 2011 

7 676 tis. K#. Spot!eba energie se také zvýšila, a to na 6 812 tis. K#. 8,11% celkových 

náklad . Ostatní nákladové položky zabírají minimální podíl na celkové náklady. 

Výnosy 

Tabulka  . 4.4 Výnosy za rok 2011 

Ú et Název ú tu #ástka v tis. K  
601, 602 Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb 47 963 

641, 642 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 219 

648 Ostatní provozní výnosy 10 606 

662 Výnosové úroky 181 

668 Ostatní finan#ní výnosy 44 

  Celkem 59 013 

Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 
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Graf  . 4.4 Jednotlivé položky výnos! v % 

 
Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 

 

Významnými výnosy jsou op"t tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb v celkové výši 

47 963 tis. K#. Nejvyšší zisky jsou vždy na za#átku nové sezóny, kdy jsou nejvyšší návšt"vy 

na stadionu a prodá se více reklamních p!edm"t . Tržby za prodej výrobk  a služeb tvo!í více 

jak 81% celkových výnos . 13 553 tis. K# tvo!ilo vstupné a permanentky, 29 410 tis. K# bylo 

získáno z pronájmu reklamních prostor a dalších 5 000 tis. K# díky prodeji reprezenta#ního 

branká!e do 21 let Jakuba B"líka. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku se rozumí prodej automobilu zna#ky Škoda Fabia za 

219 tis. K#. Tato #ástka tvo!í pouze 0,37% celkových náklad . 

Ostatní provozní výnosy z hlavní #ásti op"t tvo!í pojistná pln"ní, kde klub obdržel #ástku 

9 874 tis. K# za rok 2011. Zbylá #ástka byla inventariza#ní rozdíl. Provozní výnosy tvo!í 

tém"! 18% celkových výnos . Úroky 181 tis. K# byly získány z termínovaných vklad  klubu. 

Výsledek hospoda"ení za rok 2011 byla ztráta 25 001 tis. K . Ztráta roku 2011 byla !ešena 

následujícími kroky: 

a) spole#nost Z-group a.s., která je vlastníkem klubu vložila vlastní kapitál ve výši 

11 000 tis. K#, 

b) 1. FC Slovácku byl poskytnut úv"r ve výši 10 000 tis. K# na pokrytí ztráty, 

c) Zbylých 4 001 tis. K# jsou doposud závazky v #i v"!itel m. 
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4.1.3 Rekapitulace financování 

Výsledek hospoda!ení v roce 2007 skon#il ztrátou 10 318 tis. K# o #ty!i roky pozd"ji v roce 

2011 ztráta narostla na 25 001 tis. K#. Ze zmín"ných hospodá!ských výsledk  vyplývá, že se 

jedná sice o akciovou spole#nost, ovšem je t!eba podotknout, že se jedná o organizaci, která 

nefunguje za ú#elem zisku, podobné spole#nosti pohybující se ve sportovním prost!edí kon#í 

na konci roku ve ztrát" zcela b"žn", a ani fotbalový klub 1. FC Slovácko není výjimkou.  

Ve v"tšin" p!ípad  podobné sportovní organizace m žou provozovat #innost jen díky št"drým 

sponzor m #i movitému majiteli. 

V roce 2011 z staly náklady tém"! totožné s rokem 2007 i p!esto, že se ceny energií 

kontinuáln" zvyšovaly, avšak hlavní problém byl výrazný pokles p!íjm . Bylo to zp sobeno 

zejména celosv"tovou finan#ní krizí, která zap!í#inila menší kupní sílu obyvatelstva a firem 

v Uherské Hradišti a blízkém okolí. Firmy omezily výdaje na svou propagaci a to negativn" 

ovlivnilo ekonomický stav klubu. Dále se p!íliš neda!il prodej odchovanc , který také 

nep!ímo souvisí s finan#ní krizí. Kluby v Evrop" dnes již nedisponují tolika volnými 

prost!edky na nákup hrá#  jako v minulosti a to zp sobilo snížení p!ílivu zahrani#ního 

kapitálu do &R. Tento fakt je problém pro celý #eský fotbal nejen pro klub ze Slovácka. Nap!. 

v roce 2007 p!inesl do rozpo#tu klubu 19,5 mil. K# v roce 2011 už jen 5 mil K# což je pro tak 

malý klub zcela zásadní rozdíl. Dále byl zaznamenán pokles prodeje reklamních p!edm"t  a 

snížený zájem o vstupenky a permanentky. Veškeré zmín"né problémy p!isp"ly 

k nelichotivému hospodá!skému výsledku v roce 2011, který #inil ztrátu 25 001 tis. K#. 
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Graf  . 4.5 Srovnání jednotlivých náklad! v roce 2007 a 2011 

 
Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 

 
Z grafu #. 4.5 je patrný velmi podobný vývoj náklad , i když je zde rozdíl 4 tel. Jako výrazné 

zlepšení se jeví položka ostatní provozní náklady, které se poda!ilo snížit z 13 340 tis. K# na 

pouhých 6 tis. K#. Je to zp sobeno zlepšením platební morálky, #ímž se klubu vyhýbají úroky 

z prodlení, inventariza#ní rozdíly a škody v povozní oblasti byly oproti roku 2007 minimální  

a pohybovaly se v !ádech stokorun. Dále se výrazn" snížily náklady na pojišt"ní majetku  

a hrá#  klubu p!edevším díky optimalizaci a snížení po#tu pojistných smluv. 

Další výrazn"jší zm"nou jsou mzdy. V roce 2011 se oproti roku 2007 mzdy navýšily o 3 888 

tis. K# a bylo to zap!í#in"no navýšením po#tu zam"stnanc  z 9 na 19. Zvýšený po#et 

zam"stnanc  zp sobil vyšší náklady na zákonné sociální a zdravotní pojišt"ní, které se zvýšilo 

o 845 tis. K#. 

Ostatní nákladové položky jsou tém"! totožné a liší se minimáln". 
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Graf  . 4.6 Srovnání jednotlivých výnos! v roce 2007 a 2011 

 
Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 
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0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2007

2011



33 

  

5. VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠET$ENÍ 

V následující kapitole bude v první #ásti aplikován marketingový mix na klub 1. FC 

Slovácko. V druhé #ásti bude vytvo!ena analýza Swot, která slouží ke stanovení základních 

p!íležitostí a hrozeb, slabých i silných stránek. Na konci kapitoly budou možné návrhy na 

zlepšení situace klubu. 

5.1 Marketingový mix fotbalového klubu 1. FC Slovácko 

V kapitole marketingového mixu budu hovo!it o 4P v konkrétní podob", a to je aplikace na 1. 

FC Slovácko. Na rozdíl od teoretické #ásti budou jednotlivé 4P vycházet z konkrétního klubu. 

Pokusím se nastínit skute#ný potenciál a možná úskalí marketingu ve sportovním klubu. 

Marketing je pro podobný fotbalový klub existen#n" d ležitý, jelikož slouží ke komunikaci 

s okolím a zárove% slouží jako nepostradatelný zdroj p!íjm  do rozpo#tu fotbalového klubu  

a v p!ípad" klubu 1. FC Slovácko tomu nebude jinak. 

5.1.1 Product 

Základním produktem 1. FC Slovácka je fotbalový zápas, který hraje A-mužstvo. Fotbalový 

divák uvidí v jedné probíhající sezón" nejmén" 15 ligových utkání na stadionu Miroslava 

Valenty v  Uherském Hradišti a dalších 15 venkovních utkání, kde klub dokonce organizuje 

autobusovou dopravu pro fanoušky do jednotlivých m"st, kde se odehraje ligový zápas. Tento 

autobus je zdarma a velmi zjednodušuje fotbalovému fanouškovi p!ístup k venkovním 

zápas m. Dále má divák možnost shlédnout zápasy z Poháru &eské Pojiš$ovny. V tomto 

poháru se hraje vy!azovacím zp sobem, kde se odehrají dv" utkání a to jak na domácí, tak  

i venkovním fotbalovém stadionu.  Po#et zápas  v poháru se nedá p!edb"žn" odhadnout díky 

vy!azovacímu zp sobu. S jistotou m žeme tvrdit pouze to, že tým 1. FC Slovácko odehraje 

v poháru &eské Pojiš$ovny minimáln" dva zápasy. N"kolik p!edních #eských klub  z nejvyšší 

sout"že má možnost odehrát n"kolik utkání se zahrani#ními soupe!i, ale v p!ípad" klubu 1. FC 

Slovácka je tato možnost velmi malá i kv li tomu, že Slovácko se nikdy v historii do 

pohárové Evropy neprobojovalo.  

I ve fotbale platí, že mimo!ádné situace m žou ovlivnit samotný produkt. Již n"kolikrát  

se stalo, že plánované fotbalové utkání muselo být odloženo nap!. díky nep!íznivému po#así,  

což m žeme zejména vid"t p!i za#átku druhé #ásti sezóny, která startuje v p lce února, kde  

za p!ípadné problémy m že p!edevším p!íliš mnoho sn"hu. Další negativní mimo!ádnou 
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situací pro# odložit fotbalový zápas m že být smrt osoby spjaté s daným fotbalovým klubem  

#i sabotování zápasu jedním z klub  nap!. jako vyjád!ení protestu proti výkonu rozhod#ích. 

Kvalita produktu (fotbalového utkání), se odvíjí od více faktor  než jen samotný výkon 

fotbalových hrá# , nebo$ zde hrají roli i jiné skute#nosti. Zejména stadion Miroslava Valenty, 

který nese jméno po zesnulém patronovi místního fotbalu. Tento stadion byl slavnostn" 

otev!en v roce 2003. Celá investice stála více, jak 250 milión  korun, což svým zp sobem 

poukazuje na modernost a kvalitu místního fotbalového stadionu.  Modern"jší stadiony v &R 

najdeme pouze 2, a to v Praze stadion Synot Tip Arena na kterém p sobí SK Slavia Praha  

a #erstv" postavený stadion v Plzni, který nese název Štruncovy sady. Více informací ohledn" 

domácího stadionu bude zmín"no podrobn"ji v jednom ze 4P place. 

5.1.2 Price 

Cenová politika je pro každý podnik, organizaci #i sportovní klub velmi d ležitá. V p!ípad" 

klubu 1. FC Slovácko se jedná zejména o cenu vstupenky na fotbalové utkání. Tento p!íjem 

pro rozpo#et klubu nemá p!íliš velkou váhu, protože návšt"vnost stadionu Miroslava Valenty 

není dostate#n" velká, aby výrazn" ovlivnila celkový p!íjem klubu, i když v sezón" 2010 – 

2011 byl místní stadion t!etím nejvíce navšt"vovaným fotbalovým stadionem v &eské 

republice.  Tento problém není jen v klubu 1. FC Slovácko, ale v celém #eském fotbale. 

Ceny jednotlivých vstupenek m žete vid"t v tabulce #íslo 5.2, kde jednotlivé tribuny mají 

r zná cenová ohodnocení.  

Obr. 5.1 Rozd%lení tribun dle ceny na stadionu Miroslava Valenty 

Ceny jednotlivých tribun 
Tribuna B a D = 120 K  

Sektory C1, C2, C6, C7 = 140 K  

Tribuna nekrýtá místa A = 150 K  

Sektory C3, C4, C5  = 160 K  

Tribuna krytá míst A = 220 K  
Zdroj: Vlastní zpracování interních dat 
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Michal Meduna. Tímto zápasem se za#ala psát historie klubu 1. FC Slovácka, který nesl 

v minulosti název 1. FC Synot (1. FC Slovácko - [online]). 

Stadion byl vybudován v roce 2003 a byla to nejv"tší investice v historii m"sta. Tato investice 

se vyšplhala až do výše 251,5 mil. korun, z toho 102 mil. korun bylo hrazeno ze státních 

dotací. Dalších 18 mil. korun spolykala realizace vyh!ívaného trávníku a vybavení veškerého 

interiéru, avšak tuto #ástku hradil fotbalový klub 1. FC Synot. Stadion má kapacitu 8 121 míst 

k sezení a pat!í mezi nejlépe vybavené stadiony v &R. Velkou dominantou stadionu jsou #ty!i 

sloupy osv"tlení, tzv. „soví o#i“. Toto osv"tlení má výkon 1 400 lux  s možností #ty! úrovní 

intenzity. Vyh!ívaný trávník spravuje nejmodern"jší systém pocházející z N"mecka tzv. 

Aquaterm. Tu nejlepší kvalitu trávník  krom" vyh!ívání pomáhá udržovat i systém 

zavlažování. Dalším velkým pozitivem je velmi dobré zázemí pro noviná!e a ostatní sd"lovací 

prost!edky. V roce 2005 bylo navíc vybudováno tréninkové h!išt" s velmi kvalitním um"lým 

povrchem o rozm"rech 80 x 40 m. Celý stadion (exteriér i interiér) je lad"n do modrobílé 

barvy, protože to jsou barvy klubové. Tyto barvy se objevují na mnoha dalších v"cech nap!. 

na dresech, reklamních p!edm"tech, zpravodaji #i permanentkách i vstupenkách (1. FC 

Slovácko - [online]). 

Velkým pozitivem stadionu je lokalita, která umož%uje fanoušk m snadný  

a jednoduchý p!ístup na stadion. Stadion se nachází cca 7 minut ch ze od autobusového 

nádraží a cca 11 minut ch ze z vlakového nádraží, což je velká výhoda pro fanoušky cestující 

práv" vlakem #i autobusovou dopravou. Další velkou výhodou lokality je, že se stadion 

nachází ve st!edu m"sta a je tedy dostupný všem obyvatel m Uherského Hradišt", aniž by 

museli použít jakékoli dopravní prost!edky. Ten, kdo se rozhodne na m"stský stadion 

p!icestovat automobilem, nemá problém se zaparkováním vozidla díky velkým množstvím 

postraních uli#ek a parkoviš$ (1. FC Slovácko - [online]). 

P!ímo v areálu stadionu má návšt"vník možnost navštívit jeden z mnoha stánk  

s ob#erstvením. Celkový po#et je spo#ítán na sedm stánk  v celém areálu, tento po#et stánk  

umožní návšt"vníkovi možnost ob#erstvení bez zdlouhavého a #asto i odrazujícího #ekání ve 

front".  

Jestliže to shrneme, tak stadion Miroslava Valenty nemá výrazn"jší negativa. Samoz!ejm" je 

to zap!í#in"no stá!ím stadionu, bezproblémovou infrastrukturou a zázemím, které na tomto 

míst" vždy bylo a$ už fyzické, ekonomické #i politické.  
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V posledním úseku marketingového mixu se budu zabývat konkrétní aplikaci ur#itých 

komunika#ních nástroj  na klub 1. FC Slovácko. Bude zde !ešena problematika reklamy, 

public relations a v neposlední !ad" podpora prodeje. 

Co se tý#e samotné propagace, klub Slovácka má bohatý po#et mediálních partner . 

Nep!etržit" se v novinách Dobrý den s kurýrem vyskytují reklamy na jednotlivá fotbalová 

utkání. Dále m žeme zaznamenat propagaci klubu v lokálních rádiích jako je Rádio Zlín, 

Rádio Publikum #i Kiss Publikum. Ve zmín"ných rádiích m žeme zaznamenat informace  

o p!íštím domácím utkání, blížící se autogramiád" #i o náboru fotbalist  (do 6 let). Slovácko 

má mediálního partnera i na p d" televizní, a to konkrétn" Regionální Televizi Slovácko, kde 

m žeme vid"t rozhovory s jednotlivými hrá#i, záb"ry probíhajícího tréninkového procesu, 

nebo sest!íhané záb"ry s ur#itého fotbalového zápasu. Posledním médiem, kterým klub 

disponuje, jsou r zné inzeráty, plakáty nebo letáky, které jsou vyv"šeny p!edevším na 

zastávkách autobusu nebo jsou rozdávány do škol apod. Všechny tiskoviny jsou grafický 

navržené tak, aby odpovídaly barvám klubu a byly lehce identifikovatelné. Snadná 

identifikace již zmín"ných tiskovin p!ispívá k v"tší efektivnosti tohoto média, protože si lidé 

snadn"ji a rychleji spojí tišt"nou reklamu s klubem 1. FC Slovácka. 

Výrazným médiem klubu je bulletin 1. FC Slovácka (viz obr.5.6), který slouží jako aktuální 

informace pro fanouška, který se dozví nej#erstv"jší zprávy týkající se celého klubu, ale také 

slouží k detailním informacím o domácím utkání mezi týmem Slovácka a týmem hostujícím. 

Ve zpravodaji m žete nalézt rozhovory s hrá#i, výsledky jednotlivých mládežnických tým  

nebo aktuální sestavu domácího i hostujícího týmu. Jako v každém zpravodaji, tak i v tom 

z Uherského Hradišt" jsou také informace o všech hrá#ích A-mužstva. Klub vytiskne 1600 

zpravodaj  na každé domácí utkání, což je každých 14 dn , p!i#emž jeden zpravodaj 

(bulletin) stojí 25 K# (1. FC Slovácko - [online]). 
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(www. fcslovacko.cz), nebo p!ímo fyzicky v klubovém Fanshopu. Tyto Fanshopy existují 

dva, jeden p!ímo na stadionu a další prodejna je v centru m"sta (1. FC Slovácko - [online]) 

 

Již zmín%nými reklamními p"edm%ty jsou konkrétn%: 

  Dresy jednotlivých hrá# . 

  Zimní #epice. 

  Kšiltovky. 

  Šály. 

  Zimní rukavice. 

  Ru#níky. 

  Ubrousky. 

  Klí#enky (1. FC Slovácko - [online]). 

 

Dalším dnes již nezbytným a veled ležitým nástrojem jsou internetové stránky klubu. Web 

Slovácka nejdeme na adrese www.fcslovacko.cz, kde m žou fanoušci najít veškeré 

informace, jak aktuální, tak veškerou historii klubu. Internetové stránky nabízí možnosti jako 

možnost koupi permanentky, reklamního p!edm"tu, nebo informace o veškerých týmech  

1. FC Slovácka od mládežnických kategorií až po A-mužstvo. Velmi d ležitou sou#ástí webu 

je diskusní fórum, kde m žou fanoušci diskutovat a vyjád!it názor o klubu. Vedení Slovácka 

naopak ví, co fanoušci vyžadují a co je trápí, je to jakási zp"tná vazba pro management klubu. 

Web Slovácka je samoz!ejm" op"t vytvo!en v klubových barvách, aby také zapadal to 

jednotné image. Internetové stránky jsou dnes absolutním základem pro PR, jelikož každý 

fanoušek o#ekává veškeré informace na webu a v"tšina fanoušk  ví, kde tento konkrétní web 

naleznout. Pro klub je výhodou jednoduchost správy aktualizovaných informací, a také #asová 

a finan#ní nenáro#nost.  

Další Public Relations akcí jsou klubem po!ádané autogramiády #i r zné exhibi#ní zápasy. 

Autogramiády jsou po!ádány bu' p!ímo na stadionu, nebo v restauraci U Slováckého Krále 

v centru m"sta. V"tšinou se jedná o 5 – 10 hrá#  A-týmu a tyto autogramiády trvají kolem 2 

hodin, zejména záleží na po#tu fanoušk , kte!í projeví zájem a zú#astní se. Fanoušci se m žou 

s fotbalisty vyfotit, podepsat fotku #i jiný reklamní p!edm"t. V exhibi#ních utkáních jde 

p!edevším o to, aby si diváci zápas užili a nedošlo k žádnému zran"ní hrá# . Koná se 

p!edevším díky r zným výro#ím klubu nebo jako rozlou#ení se s odcházejícími hrá#i, a také 
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nap!. se zam"stnanci významného sponzora. Zápasu se v"tšinou ú#astní domácí hrá#i a r zné 

známé osobnosti lokální, ale i celorepublikové, sponzo!i a hrá#i, kte!í již n"kolik let fotbal 

neprovozují na profesionální úrovni. 

5.2 SWOT analýza 

Swot analýza je plánovací nástroj, který slouží k identifikaci silných a slabých stránek, 

p!íležitostí a hrozeb. Zkratka SWOT vznikla díky použití prvních písmen ze #ty! již 

zmín"ných slov: Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Tato analýza vzniká na základ" 

poptávky ze strany podniku nebo projektu a slouží k identifikaci vnit!ních a vn"jších faktor , 

které podporují #i nepodporují stanovený cíl. SWOT analýza je #asto používána jako sou#ást 

procesu strategického plánování.  

V p!ípad" fotbalového klubu 1. FC Slovácko bude cílem Swot analýzy identifikovat silné  

a slabé stránky klubu, dále p!íležitosti a hrozby plynoucí z vn"jšího prost!edí. V další #ásti 

této kapitoly bude zmín"no možné !ešení, doporu#ení pro klub Slovácko. Toto doporu#ení 

bude reakcí na identifikaci slabých stránek a hrozeb. Dále budou klubu doporu#eny kroky 

naopak ke zvýšení silných stránek a p!íležitostí. Krom" již zmín"ných užite#ných informací 

nám analýza získá informace vhodné pro rozhodování o budoucí strategii, koncepci klubu. 

Dále nap!. pro stanovení budoucích cíl  #i možnost srovnání klubu 1. FC Slovácko s dalšími 

konkuren#ními kluby. 

SILNÉ STRÁNKY 

  Velmi silné a moderní zázemí klubu (stadion, tréninkové plochy, interiér stadionu, 

vyh!ívaný trávník…). 

  Skv"lá dostupnost stadionu pro místí i pro dojížd"jící. 

  Stabilizovaný herní projev. 

  Mladé a perspektivní mužstvo. 

  Neustálá prezentace klubu v médiích lokálních i celorepublikových. 

  Velká oblíbenost fotbalu již po n"kolik generací. 

  T!etí nejvyšší návšt"vnost stadionu v &R (ro#ník 2010/2011). 

  Relativn" velká fanouškovská základna (na tak malý klub). 

  Na Morav" p sobí jen t!i prvoligové kluby v#etn" Slovácka. 

  Velmi silná podpora m"sta (Uherské Hradišt"). 
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  Nep!ímý vliv na podnikatelské prost!edí v regionu nap!. pohostinství. 

  Místní lidé jsou spjati s klubem a berou jej jako sou#ást místí kultury. 

  Slovácko má silný realiza#ní i trenérský tým zejména v mládežnických kategoriích. 

SLABÉ STRÁNKY 

  Každou sezónu je Slovácko favorit na sestup do druhé nejvyšší sout"že. 

  Nedostatek finan#ních prost!edk  k expanzi klubu. 

  Zv"sti mezi fanoušky o p!edem dohodnutém výsledku utkání v neprosp"ch Slovácka. 

  Velká fluktuace fotbalových hrá#  po každé odehrané sezón". 

  Špatná platební káze% odb"ratel . 

  Neplacení vlastních závazk  v termínu. 

P$ÍLEŽITOSTI 

  Prohloubení spolupráce se základními školami z Uherského Hradišt" i blízkého okolí. 

  Zlepšení fotbalových výsledk  i díky problém m ostatních klub  v nejvyšší sout"ži. 

  Zlepšení propagace v místních médiích. 

  Navýšení po#tu divák  na stadionu. 

  R st fanouškovské základny. 

  Zvýšení prodeje reklamních p!edm"t . 

  Možný výhodný prodej jednoho z mladých hrá# . 

  Za#ít budovat spolupráci s lokálními obcemi (v propagaci #i v mládežnickém fotbale). 

  Propaga#ní akce na školách, místním nám"stí. 

  V roce 2015 bude stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti sou#ástí po!ádání 

ME do 21 let (možnost zviditeln"ní, prestiž, zlepšení image). 

  Snaha o nalezení odb"ratel  s lepší platební kázní. 

HROZBY 

  Možnost sestupu do 2. Ligy. 

  Odchod sponzor . 

  Obava z úplatká!ství #i jinak ovlivn"ných zápas  (možný odliv divák ). 

  Postup klubu FC Tescoma Zlín do 1. ligy (možný odliv sponzor  z okolí m"sta Zlín). 

  Úpadek zájmu mladistvých o fotbal. 
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  Ekonomická krize. 
 

Jak jsem již bylo zmín"no na za#átku kapitoly, sou#ástí každé SWOT analýzy by m"lo být 

zam"!ení se na eliminaci slabých stránek a vytvo!ení podmínek pro  posílení silných stránek, 

proto i p!íležitosti by m"ly být realizovány. Touto realizací by došlo k posílení silných stránek 

klubu. Pokud se zam"!íme na !ešení slabých stránek, m"l by se !ešit p!edevším nedostatek 

finan#ních prost!edk  k expanzi. Pokud se klub nebude rozvíjet, r st jak v ekonomické #i 

sportovní oblasti, bude to znamenat úpadek klubu. Dnešní 1. FC Slovácko je až p!íliš závislé 

na n"kolika málo sponzorech, a pokud by jen jeden odešel, pak mohou nastat výrazn"jší 

ekonomické problémy. Další slabou stránkou je až p!íliš rychle se m"nící sestava A-mužstva. 

Jestliže se nepoda!í klubu v#lenit na delší dobu své mladé odchovance, ale i p!íchozí 

zkušen"jší hrá#e, #eká ho již zmín"ná možná hrozba, a to je sestup do 2. Ligy. Další slabou 

stránkou klubu je, že se ší!í zv"sti mezi fanoušky o ovliv%ování zápas  v neprosp"ch 

Slovácka. Tyto fámy vymýtí fotbalový klub jen bojovnými a kvalitními výkony na h!išti. 

Tab. 5.4 SWOT analýza obsahující maticové výpo ty 
Silné stránky Body Váhy Sou#in Slabé stránky Body Váhy Sou#in

Velmi silné a moderní zázemí 9 9 81

Každou sezónu je Slovácko 
favorit Na sestup do druhé 
nejvyšší sout"že 9 8 72

Skv"lá dostupnost stadionu 
pro místí i pro dojížd"jící 7 5 35

Nedostatek finan#ních 
prost!edk  k expanzi klubu 10 8 80

Stabilizovaný herní projev 
6 4 24

Zv"sti mezi fanoušky o 
p!edem dohodnutém výsledku 
utkání v neprosp"ch Slovácka 8 6 48

Mladé a perspektivní 
mužstvo 6 3 18

Špatná platební káze% 
odb"ratel  7 5 35

Neustálá prezentace klubu v 
médiích 8 6 48

 Neplacení vlastních závazk  v 
termínu 

7 5 35

Velká oblíbenost fotbalu již 
n"kolik generací 8 5 40

T!etí nejvyšší návšt"vnost 
stadionu v &R  7 6 42

Relativn" velká fanouškovská 
základna  6 4 24
Na Morav" p sobí jen t!i 
prvoligové kluby v#etn" 
Slovácka 5 2 10
Velmi silná podpora m"sta  8 7 56
Místní lidé jsou spjati s 
klubem a berou to jako 
sou#ást místí kultury 7 4 28
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Slovácko má silný realiza#ní 
i trenérský tým zejména v 
mládežnických kategoriích 6 4 24
SOU#ET 378 SOU#ET 270 
P"íležitosti Body Váhy Sou#in Hrozby Body Váhy Sou#in
Prohloubení spolupráce se 
základními školami 
z Uherského Hradišt" i 
blízkého okolí 7 4 28

 Možnost sestupu do 2. Ligy 

9 7 66
Zlepšení fotbalových 
výsledk  i díky problém m 
ostatních klub  v nejvyšší 
sout"ži 5 3 15

Odchod sponzor  

8 7 56

Zlepšení propagace 
v místních médiích 6 4 24

Obava z úplatká!ství #i jinak 
ovlivn"ných zápas  6 4 24

Navýšení po#tu divák  na 
stadionu 7 5 35

Postup klubu FC Tescoma Zlín 
do 1. Ligy 5 3 15

R st fanouškovské základny 6 4 24
Úpadek zájmu mladistvých o 
fotbal 4 2 8

Zvýšení prodeje reklamních 
p!edm"t  5 3 15

Ekonomická krize 
8 6 48

Možný výhodný prodej 
jednoho z mladých hrá#  8 6 48

 Za#ít budovat spolupráci 
s lokálními obcemi 6 4 24

Propaga#ní akce na školách, 
místím nám"stí  5 4 20
V roce 2015 bude stadion 
Miroslava Valenty 
v Uherském Hradišti sou#ástí 
po!ádání ME do 21 let 
(možnost zviditeln"ní, 
prestiž, zlepšení image) 7 6 42

Snaha o nalezení odb"ratel  
s lepší platební kázní 6 4 24
SOU#ET 299 SOU#ET 217 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Shrnutí SWOT analýzy 

SWOT analýza nám poskytla p!ehled o veškerých zaznamenaných skute#nostech, které se 

vztahují ke klubu 1. FC Slovácko. Je velmi jasn" viditelné, že výsledky maticových výpo#t  

jsou negativním faktem pro klub. P!evaha slabých stránek nad silnými poukazuje na špatný 

stav klubu. Je zapot!ebí zvýšení po#tu a intenzity silných stránek a utlumení stránek slabých. 

P!íležitosti i hrozby byly více vyrovnané, ale i zde hrozby p!erostly p!íležitosti. Zde je 

zapot!ebí stejný postup jako u silných a slabých stránek, tedy realizace p!íležitostí  

a eliminace hrozeb. Jen z!ídka jdou eliminovat všechny hrozby, ale klub Slovácka se musí 

p!inejmenším pokusit snížit váhu hrozeb a n"které úpln" eliminovat. 

5.3 Návrhy na zlepšení 

V této podkapitole se nachází možné návrhy !ešení, které by 1. FC Slovácku mohly zajistit 

další pozitivní rozvoj, avšak podle mého názoru jsou podmínky v &eské republice u podobné 

organizace p!inejmenším složité. 

Z analýzy náklad  a výnos  je patrné, že náklady z stávají tém"! konstantní, za to výnosy 

výrazn" klesly, konkrétn" o 23,46 %. Pokud bude tento trend pokra#ovat, tak klub 

z Uherského Hradišt" #ekají finan#ní problémy. 

První zlepšení bych vid"l ve snížení po#tu zam"stnanc  klubu. V roce 2007 bylo 9 stálých 

pracovník , ale v roce 2011 po#et zam"stnanc  stoupl na 19, a to bez z!etelného d vodu. 

Pokud klub fungoval s 9 zam"stnanci a nedošlo k výrazným zm"nám, tak nevidím d vod 

k tak výraznému navýšení pracovní síly. 

Vedení klubu by se m"lo snažit o zvýšení dotací ze strany m"sta Uherského Hradišt", i když 

m"sto klub podporuje, tak se za poslední 4 roky dotace mírn" snížila. P!i rostoucích cenách 

energií a mezd by tomu m"lo být naopak.  

Dalším d ležitým krokem by m"lo být zlepšení image klubu, i když má klub u obyvatel 

Uherského Hradišt" dobrou pov"st, je zde prostor pro zlepšení. Klub to nebude stát žádné 

finan#ní prost!edky, pokud nap!. hrá#i budou pravideln" navšt"vovat d"tské domovy, 

podporovat d"ti, které za#ínají hrát fotbal a být více viditelní na charitativních akcích apod. 

Zlepšení image sebou p!ináší i více financí do kasy klubu z !ad sponzor .  

Sponzo!i jsou nedílnou sou#ástí každé sportovní organizace a Slovácko není výjimkou, proto 

by se vedení klubu m"lo více a aktivn" zam"!it na potencionální sponzory, které osloví  
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a nabídne možnou spolupráci. Podle mého názoru je komunikace s firmami, které m žou n"co 

klubu p!inést pasivní a nedostate#ná. 

I když stav a vybavení stadionu v Uherském Hradišti je na #eské pom"ry nadstandardní, tak 

zde chybí nap!. d"tský koutek #i jiné rozptýlení pro nejmladší návšt"vníky. 

Další možností, jak zvýšit p!íjem do rozpo#tu je vytvo!ení dalších reklamních prostor zejména 

na internetových stránkách klubu, kde není žádná zve!ejn"ná reklama. Podle interních údaj  

na web Slovácka chodí v pr m"ru 2000 lidí denn". Jsem p!esv"d#en o tom, že je to specifická 

skupina lidí, která m že být zajímavá pro ur#itý obor #i firmu, a pokud by se klubu nepoda!ilo 

reklamní prostor na webu prodat, tak zde m že být poskytnuta reklama n"jakého vyhledava#e 

googlu #i seznamu. Tato reklama p!inese p!íjem do rozpo#tu klubu a je bezúdržbová  

a bezstarostná. 
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6. ZÁV&R 

Cílem diplomové práce byla analýza financování fotbalového klubu 1. FC Slovácko a.s. Aby 

se dosáhlo stanoveného cíle, tak práce byla zam"!ena na náklady a výnosy potažmo na p!íjmy 

a výdaje klubu z Uherského Hradišt". Velmi d ležitým faktem byl p!ístup k interním 

informacím, který mi pomohl celou práci velmi zkvalitnit a zp!esnit analyzovaná data, jelikož 

práce vychází z p!esných daných #ísel a údaj . 

V teoretické #ásti byly vymezeny pojmy jako sport, poté i detailn"ji samotný fotbal. Dále 

teoretická charakteristika sportovního klubu a zdroje financování #eského sportu. 

V praktické #ásti byl podroben analýze fotbalový klub 1. FC Slovácko. Tato analýza byla 

vytvo!ena na základ" ú#etních uzáv"rek a ú#etních knih za rok 2007 a 2011. Díky t"mto 

dat m, diplomová práce vymezuje hlavní nedostatky.  

Byl také proveden marketingový mix klub Slovácka, který analyzovat stav pomocí 

jednotlivých marketingových nástroj . V oblasti marketingové strategie je klub dostate#n" 

aktivní a kreativní. Tuto problematiku management bere velmi vážn" a dostate#n" na ní 

pracuje. Jako nejvýznamn"jší fakty bych zmínil velmi dobrou komunikaci s fanoušky, 

podpora domácích vlajkonoš , skv"lá koordinace fanoušk  p!i cest" na venkovní utkání. Stav 

stadionu a tréninkových ploch. Dále bych rád vyzdvihnul služby uvnit! stadionu, jako 

ob#erstvení, #isté toalety a bezbariérový p!ístup na stadion a velmi snadný a rychlý vstup  

a výstup ze stadionu, který je zap!í#in"n dobrou organizací po!adatel .  

Dále byla vytvo!ena analýza SWOT, která odhalila nelichotivé výsledky. P!i tvorb" analýzy, 

která obsahovala i maticové výpo#ty, bylo zjišt"no, že slabé stránky a hrozby vysoce 

p!evyšují silné stánky a p!íležitosti. P!i vytvo!ení výsledného schématu byl klub Slovácka ve 

t!etím kvadrantu, což znamená kritickou situaci pro klub. Management by tedy m"l 

zapracovat na zlepšení výsledk  vnit!ní (p!íležitosti, hrozby) a vn"jší analýzy (silné a slabé 

stránky), nebo nejlépe tento trend úpln" zvrátit. 

Poslední podkapitolou jsou možné návrhy !ešení, kde jsem se snažil navrhnou jednoduchá, 

nenákladná !ešení, která by klub mohl aplikovat bez v"tších problém . 
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