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1.  ÚVOD 

Úkolem bakalářské práce bude propojit jak sportovní, tak i ekonomické hledisko. 

Sportovní klub, který bude podroben výzkumu, je hokejový klub, který hraje druhou nejvyšší 

soutěž v České republice. V hierarchii českého mužského hokeje je to druhá nejvyšší a 

nejvýznamnější soutěž. O hokej mám dlouhodobý zájem a jsem jeho velkým fanouškem. 

Zajímám se o české i zahraniční soutěže, mezinárodní turnaje jako je například Mistrovství 

světa a sleduji také dění ve slavné zámořské NHL. Hokej je po fotbale druhým 

nejvýznamnějším a nejoblíbenějším sportem v České republice. Je velmi sledován jak 

odbornou, tak i laickou veřejností. V této práci bude vymezeno, jak to v hokejovém klubu 

funguje po marketingové stránce.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat hokejový klub HC Slovan Ústí. Za tímto účelem 

bude vymezen pojem marketingu a následně budou aplikovány vybrané metody marketingové 

analýzy na tento hokejový klub. Zhodnotím aktuální situaci v klubu a budou navrhnuty 

vhodné doporučení pro jejich budoucí úspěšné fungování. 

Bakalářská práce bude rozdělena do dvou hlavních částí. V první teoretické části budou 

charakterizovány pojmy jako sport a poté konkrétně lední hokej, dále bude následovat 

charakteristika obchodních společností, obecného marketingu, sportovního marketingu a 

marketingových analýz, které budou v práci použity. V druhé praktické části bude popsán 

hokejový klub. Následně budou aplikovány vybrané marketingové analýzy na daný klub. 
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2.  SPORTOVNÍ ORGANIZACE, PRÁVNÍ FORMY A 

MARKETINGOVÉ ANALÝZY 

První kapitola vymezuje základní pojmy této bakalářské práce. Zaměřuje se na fungování 

právních forem hokejových klubů a teorii marketingové strategie, jež mohou sportovní kluby 

uplatnit.  

2.1 Sport, lední hokej, ligové soutěţe ledního hokeje v České republice 

Slovo “sport“ vzniklo z latinského „disportare“ – bavit se, trávit příjemně volný čas.     

Ve 14. století se začalo užívat v anglo-francouzštině pojmu „disport“, který označuje zábavu, 

obveselení, uvolnění, rozptýlení, věci nevážné povahy, vlastně útěk od práce, od povinností 

k zábavě. 

Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná 

podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou měřitelné nebo porovnatelné s jinými 

provozovateli téhož sportovního odvětví. 

2.1.1 Definice sportu 

Definicí sportu existuje velké množství a dají se rozčlenit podle kritérií, jimiž se 

jednotlivá pojetí liší. Definice sportu lze rozdělit z těchto hledisek:  

a) definice vycházející z úrovně sportovních soutěží určují sport vrcholový, výkonnostní a 

rekreační; 

b) na sport kolektivní a individuální; 

c) na sporty kontaktní a bezkontaktní; 

d) na sport amatérský a profesionální; 

e) je kladen důraz na vymezení tělocvičných aktivit; 

f) definice vycházející z prvku rizika ve sportu; 

g) definice založené na zdravotním aspektu sportu, sport jako součást zdravého životního 

stylu; 

h) definice vycházející z funkcí sportu - rozvoj lidské osobnosti, uspokojování potřeb, 

prožitkovost, soutěživost; 

i) definice vycházející z jednotlivých sportovních disciplín; 
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j) definice vymezující národní, tradiční sporty; 

k) definice sportu vzhledem ke sportovnímu tréninku; 

l) definice vycházející ze sociologického, filosofického a dalších pojetí. 

Obecně lze říci, že všechny tyto definice popisují sport buď v užším slova smyslu jako 

výsledek tělocvičných aktivit nebo v širším slova smyslu, a to jako společenský faktor.
1
 

2.1.2 Definice hokeje  

Hokej je kolektivní, dynamický a fyzicky náročný sport, ve kterém soupeří dva týmy 

mezi sebou a snaží se dostat kotouč zvaný puk do soupeřovy brány za pomocí hokejových 

holí. Hlavní formy hokeje jsou:  

a) pozemní hokej, který se hrával na travnatém povrchu, ale dnes se spíše hraje na umělé 

trávě, tento hokej je národním sportem v Indii; 

b) lední hokej, který se hraje na ledě s kotoučem tzv. pukem; nejvíce je rozšířen v Severní 

Americe a Evropě; 

c) hokejbal, který se hraje s míčkem na betonovém či asfaltovém hřišti; 

d) bandy, což je hokej hraný na ledě s míčkem; 

e) sledge hokej, což je zvláštní varianta ledního hokeje určená pro osoby s těžkým 

postižením dolních končetin; 

f) in-line hokej, který se hraje na speciálních kolečkových (in-line) bruslích; 

g) podvodní hokej je kolektivní nekontaktní sport. Hraje se v bazénu s vodou. 

Podobný hokeji je také florbal, který se hraje v hale s plastovými hokejkami a lehkým 

děravým míčkem. 

2.1.3 Definice ledního hokeje  

Lední hokej je týmový sport hraný na bílé ledové ploše na zimních stadionech. 

Výjimečně a spíše pro marketingové účely se odehraje několik zápasů v Severní Americe     

na venkovních stadionech, jinak používaných pro americký fotbal. I úvodní duel letošního 

Mistrovství světa se bude konat na fotbalovém stadionu bundesligového týmu Schalke 04
2
 

v Německu. Tento v dnešní době velmi oblíbený sport vznikl koncem 19. století v Kanadě, 

                                                 
1
 IRENA DURDOVÁ. Základní aspekty marketingu ve sportu, 2009.    

2
 Německý fotbalový klub,  hrající nejvyšší německou soutěž 



11 

 

ale brzy se rozšířil i do Evropy (hlavně severní a střední) a později částečně i do Asie.         

Od roku 1920 je lední hokej součástí zimních olympijských her. Je to jeden z nejrychlejších 

sportů na světě. Hráči na bruslích dosahují vysokých rychlostí a rychlost vystřeleného puku 

může přesáhnout i 160 km/hod.  

Pro tento sport je charakteristické velké spektrum neobvyklým činností. Jen málokterý 

jiný sport má tak neobvyklý pohyb, jako je bruslení, ovládání hracího předmětu (kotouče) 

prostřednictvím hokejové hole, a to vše v atmosféře neustálého fyzického kontaktu mezi 

soupeři. 

Lední hokej hrají dva týmy na ledové ploše (šířka: 26-30 m, délka 56-61 m). Každý 

z týmů může mít maximálně 22 hráčů, z nichž šest je na ledě při samotné hře a zbytek je      

na střídačce. Hráči musí mít povinnou hokejovou výstroj, jako jsou chrániče, brusle, hokejová 

hůl, hokejová helma a dres. Cílem hry je dosáhnout většího počtu vstřelených gólů než soupeř. 

Hraje se s malým, tvrdým gumovým kotoučem, který se nazývá puk. Hráči ovládají puk 

dlouhými holemi s čepelí tzv. hokejkami, které jsou na svém dolním konci zahnuté. Hráči tak 

mohou měnit směr pohybu puku.  

Jeden z šesti hráčů je brankář, jehož hlavním úkolem je zabránit tomu, aby se puk dostal 

do branky. Gólman má speciální vybavení a má i zvláštní práva, jako je možnost přikrýt puk, 

a tím zastavit hru. Zbylých pět hráčů se dělí na tři útočící hráče a dva obránce. Útočnické 

posty jsou levé křídlo, střední útočník a pravé křídlo. Útočníci spolu většinou hrají v útočných 

řadách (hovorově lajnách). Často se střídá celá pětka hráčů najednou. Optimální délka 

jednoho střídání je kolem 40 sekund. Většina týmů má čtyři útočné řady a tři obrané dvojice. 

To se však může v různých týmech měnit. 

Velmi důležitou součástí hry jsou rozhodčí. Bývá jich pět, jeden hlavní, dva čároví a      

za každou brankou jeden brankový rozhodčí. Hlavní rozhodčí má na starost regulérnost hry a 

čároví se starají o pravidla týkající se postavení mimo hru nebo také zakázaného uvolnění.    

V některých soutěžích jsou hlavní rozhodčí dva, například v play-off České extraligy. 

Vlastnosti hokeje jsou do značné míry závislé na přesných pravidlech, která jsou použita. 

Dvě nejdůležitější jsou od Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a od severoamerické 

národní hokejové ligy (NHL), která je obvykle považována za nejlepší profesionální ligu      

na světě. Pravidla českého hokeje jsou prakticky stejná jako pravidla IIHF. Podrobnější 

pravidla je možno nalézt na stránkách Českého svazu ledního hokeje – www.cslh.cz.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Puk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hokejka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brank%C3%A1%C5%99_(ledn%C3%AD_hokej)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hokejov%C3%A1_extraliga
http://cs.wikipedia.org/wiki/IIHF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League


12 

 

Na světě existuje mnoho hokejových turnajů a soutěží, následující přehled uvádí ty 

nejvýznamnější:  

a) National Hockey League (NHL) je nejslavnější hokejová liga na světě, které se účastní 

týmy z USA a Kanady. Je rozdělena na západní a východní konferenci a další divize. 

Hraje se na 82 kol, ve finále se utkává vítěz z každé konference a celkový vítěz 

získává Stanleyův pohár; 

b) Mistrovství světa v ledním hokeji se poprvé konalo v roce 1920 v rámci olympijských her. 

Od roku 1972 se hraje odděleně od ZOH a je pořádáno každý rok; 

c) Euro Hockey Tour (EHT) je série hokejových turnajů, účastníky jsou Česká republika, 

Finsko, Švédsko a Rusko; 

d) Kontinentální hokejová liga (KHL) vznikla jako konkurent severoamerické NHL. 

Zúčastňují se především týmy Ruska a zemí bývalého Sovětského Svazu, ale i z ostatních 

států Evropy, v této době se hovoří o přijetí týmu z České republiky a to z Hradce Králové; 

e) Olympijský hokejový turnaj se koná co čtyři roky v rámci Olympijských her, oproti 

Mistrovství světa je v NHL volný program a tohoto turnaje se mohou účastnit všichni 

nominování profesionální hráči světa; 

2.1.4 Hokej v České republice 

Lední hokej patří v České republice k jednomu z nejpopulárnějších sportů, ačkoli nepatří 

ke státům s největší hokejovou základnou, nemá nejvíce ledových ploch a ani z hlediska 

přírodních podmínek není možné hovořit o optimálním stavu. Přesto čeští hokejisté dosahují 

těch nejvyšších met, ať již v reprezentačním dresu či na klubové úrovni.
3
 

V České republice se lední hokej hraje v rámci několika soutěží. Jedná se o Českou 

hokejovou extraligu, 1. národní hokejovou ligu, 2. národní hokejovou ligu, Krajské hokejové 

přebory a Okresní hokejové přebory.  

Extraliga ledního hokeje je nejvyšší soutěží v ledním hokeji, pořádanou na území České 

republiky. Vznikla v sezoně 1993/1994 jako nástupce Československé hokejové ligy. Řídícím 

orgánem této hokejové soutěže je Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH). 

Základní část se hraje od září do února, kdy se všechny týmy utkají každý s každým celkem 

čtyřikrát, což znamená dva domácí a dva venkovní zápasy. Poté se hraje podle nových 

                                                 
3
 TOMÁŠ PERIČ. Lední hokej, 2002. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hokejov%C3%A1_extraliga_1993/1994
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_hokejov%C3%A1_liga
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_profesion%C3%A1ln%C3%ADch_klub%C5%AF_ledn%C3%ADho_hokeje
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pravidel rozšířené play-off. Nejprve se hraje předkolo play-off, ve kterém se utká sedmý         

s desátým a osmý s devátým umístěným klubem v tabulce po základní části hokejové 

extraligy. Podmínkou pro postup týmu dál, jsou 3 vítězná utkání. Dále následuje klasické 

play-off, kdy hraje první s osmým, druhý se sedmým, třetí s šestým a čtvrtý s pátým. Poté se 

hraje již na 4 vítězné zápasy, do semifinále postoupí 4 kluby a vítězní semifinalisté do finále. 

Vítěz finále se stává Mistrem extraligy, konečné druhé až desáté místo je dáno úspěšností 

týmů v play-off.
4
  

Poslední čtyři týmy tabulky hrají o udržení a poslední z nich hraje baráž o extraligu 

s vítězem play-off 1. ligy. 

Název soutěže se odvíjí od sponzorů pro danou hokejovou sezónu, tabulka č. 1 uvádí 

jejich přehled. 

 

Tabulka č. 1 Název nejvyšší hokejové soutěže v ČR od roku 1999 

Sezóna Název nejvyšší hokejové soutěţe ČR 

1999-2000 STAROPRAMEN EXTRALIGA 

2001-2002 ČESKÝ TELECOM EXTRALIGA 

2003-2006 TIPSPORT EXTRALIGA 

od 2007 O2 EXTRALIGA 

Zdroj: http://www.hokej.cz [cit. 1.4.2010], vlastní zpracování dat 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej#Hokej_v_.C4.8Cesk.C3.A9_republice 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Playoff
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Tabulka č. 2 zobrazuje přehled hokejových klubů účastných O2 extraligy v sezoně 2009-2010, 

název a kapacitu jejich hokejových hal. 

Tabulka č. 2 Účastníci O2 extraligy v sezóně 2009/2010, hokejové haly a jejich kapacita 

Název hokejového klubu Hokejová hala Kapacita haly 

Bílí tygři Liberec Tipsport arena 7 500 

HC Energie Karlovy Vary KV Arena 6 000 

PSG Zlín Zimní stadion Luďka Čajky 7 000 

HC Kometa Brno Hala Rondo 7 200 

HC BENZINA Litvínov Zimní stadion Ivana Hlinky 7 000 

HC Plzeň 1929 ČEZ aréna Plzeň  8 470 

HC Baton Pardubice ČEZ aréna Pardubice 10 194 

HC Mountfield České Budějovice Budvar aréna 6 421 

HC Oceláři Třinec Werk aréna 5 200 

HC GEUS OKNA Kladno Městský zimní stadion  8 600 

HC Slavia Praha O2 Arena 17 500 

BK Mladá Boleslav Metrostav Aréna 4 100 

HC Sparta Praha Tesla Aréna 12 950 

HC Vítkovice Steel ČEZ Aréna 9 568 

Zdroj: http://www.hokej.cz [cit. 1.4.2010], vlastní zpracování dat 

2.2 Právní formy sportovních organizací 

Většina organizací působících v České republice v oblasti masového, výkonnostního a 

vrcholového sportu používá právní formu občanského sdružení podle zákona č.83/1990 Sb.,  

o sdružování občanů. Kromě těchto sportovních organizací s právní formou občanského 

sdružení, působí ve sportu i řada dalších subjektů s různou právní formou – společnosti 

s ručením omezeným, akciové společnosti, příspěvkové organizace zřízené státem a obcemi 

atd. V České republice prozatím nebyla vytvořena speciální právní norma upravující 

specifickou oblast sportu a tělesné výchovy. Jednotliví sportovci, sportovní organizace a 
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kluby se proto řídí při své činnosti především ustanoveními občanského zákoníku, ale také 

obchodního zákoníku.  

Organizování a organizační struktura ve sportovních klubech musí vytvářet vhodné 

prostředí směřující k naplňování cílů organizace. Kluby si stanovují cíle jak sportovní, tak 

ekonomické a často i sociální a přitom vycházejí ze svých finančních možností. Kluby, jejichž 

finanční zázemí je lepší a stabilnější, si stanovují vyšší, prestižnější a dlouhodobější cíle než 

kluby s finančními problémy. Přitom sportovní cíle se většinou týkají zviditelnění sportu nebo 

sportů, které klub provozuje. Důraz je především kladen na úspěchy a umístění družstev a 

jednotlivců, doplňování sportovců a jejich sportovní růst, rozvoj vlastní členské základny. 

Ekonomické cíle jsou orientovány na vytváření finančních zdrojů, které by mohly zajistit 

plnění sportovních cílů a vytvářet optimální podmínky v organizaci včetně materiálového 

zabezpečení. Neziskové organizace jsou závislé jednoznačně na sponzorech. Ve sportovních 

klubech, které jsou vytvořeny na bázi obchodní společností, je strategie podmíněna výsledky 

podnikatelské činnosti.
5
 

2.2.1 Občanské sdruţení  

Občanské sdružení je nejstarší a nejrozšířenější právní formou nevládní neziskové 

organizace v České republice. Činnost občanských sdružení je stanovena zákonem                  

o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Sdružení může být založeno buď 

za účelem sdílení společných zájmů (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod. – někdy též 

nazývány jako vzájemně prospěšná sdružení) nebo nějaké obecně prospěšné činnosti 

(poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.).  

Občanské sdružení vzniká registrací stanov na Ministerstvu vnitra České republiky. 

Členy sdružení mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. Občanské sdružení může 

vlastním jménem podnikat v rámci cílů sdružení, možný zisk musí být použit na dosahování 

dalších cílů tohoto sdružení. 

Organizační struktura se odvíjí od základního dokumentu občanského sdružení, kterým 

jsou stanovy. V těchto stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů 

klubu. Těmi jsou: valná hromada, prezident klubu, dozorčí rada klubu.  

Valná hromada klubu typu občanského sdružení projednává zprávu o činnosti a 

hospodaření klubu a o stavu klubového majetku, práv a závazků, bere na vědomí zprávu 

                                                 
5
 IRENA DURDOVÁ. Základní aspekty marketingu ve sportu, 2009.    
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dozorčí rady, projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu           

pro následující období, stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné 

zájemce o členství zakládajícího člena klubu, výši ročního klubového příspěvku pro činné 

členy klubu, schvaluje podmínky smluvního členství, přijímá čestné členy klubu, stanoví 

volební období orgánů, volí členy výboru klubu, volí a odvolává dozorčí radu, rozhoduje       

o vstupu a vystoupení z klubu nebo ze spolkových sportovních institucí, rozhoduje o převodu 

vlastnictví klubového nemovitého majetku, rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích 

stanov, rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu. 

Prezident klubu má oprávnění svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu, řídit 

zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně), uzavírat a sjednávat písemně právní úkony 

jménem klubu, uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. 

Výbor klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny 

valné hromadě anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru klubu valnou hromadou 

přiděleny, nebo je pravomoc klubu vyjádřena přímo ve stanovách. 

Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat všechny účetní a finanční operace klubu, stav 

hospodaření s penězi, právy a majetkem klubu a podávat o tom zprávy výboru klubu a valné 

hromadě. Rozhodují o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo finančního dokladu 

a zároveň navrhují v případě zjištěných nedostatků nápravná opatření.
6
 

2.2.2 Společnost s ručením omezeným  

Společnost s ručením omezeným nebo známá také pod zkratkou s.r.o. je v České 

republice nejrozšířenější formou obchodní společnosti. Pohybuje se na rozmezí mezi 

kapitálovou a osobní obchodní společností. Povinné vytváření základního kapitálu, většinový 

princip rozhodování nebo fakt, že každý společník nemusí být statutárním orgánem 

společnosti, nám naznačuje, že by se mělo jednat o kapitálovou společnost. Pro osobní 

společnost je pak typické omezení počtu společníku na padesát, částečně pak omezení ručení 

společníků a omezená převoditelnost obchodních podílů.  

Tento typ společnosti může založit pouze jeden, ale až padesát společníků. Obchodní 

firma společnosti musí obsahovat název společnost s ručením omezeným (nebo zkratku s.r.o. 

nebo spol. s r.o.). Minimální zapisovaný základní kapitál musí činit 200 000 Kč, minimální 

výše vkladu společníka pak 20 000 Kč. Pokud se jedná o vklad nepeněžitý (tj. nemovitosti, 

                                                 
6
 IRENA DURDOVÁ. Základní aspekty marketingu ve sportu, 2009.    
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akcie, auta atd.) musí jej ocenit soudní znalec. Společnost je založena v okamžiku, kdy se 

všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a poté ji podepíší u notáře. 

Společnost je tímto založena. Do podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být 

splaceny všechny nepeněžité vklady, emisní ážio a nejméně 30 % na každý peněžitý vklad. 

Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou nepeněžitých vkladů pak musí 

činit nejméně 100 000 Kč. O vklad se stará správce vkladu, který je určen společenskou 

smlouvou. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. V době mezi založením a 

vznikem ještě nemá právní subjektivitu. Návrh na zapsání do obchodního rejstříku musí být 

podán nejpozději tři měsíce od založení společnosti.  

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí 

společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů 

všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Ručí tedy i společník, který svou 

část vkladu už splatil, jestliže zbylí společníci své vklady ještě nesplatili. Zaplacením 

kterémukoliv z věřitelů ručení nezaniká ani není snížen jeho rozsah. V případě zapsání 

splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení společníků zaniká. 

Organizační struktura s.r.o. musí ve sportu respektovat obchodním zákoníkem 

předepsanou strukturu orgánů. Hlavními orgány jsou valná hromada, jednatelé a dozorčí rada.  

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. K její působnosti patří odmítnutí 

jednání učiněných před vznikem společnosti, schvalování roční účetní uzávěrky, rozdělení 

zisku a úhrady ztrát, schvalování stanov; rozhodování o změně společenské smlouvy; 

jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů; jmenování, odvolání a odměňování členů 

dozorčí rady; vyloučení společníka; rozhodování o zrušení společnosti. 

Statutární orgánem je jeden, nebo několik jednatelů, které vybrala valná hromada z řad 

společníků či jiných fyzických osob nebo kteří byli jmenování při založení společnosti.  

Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam 

společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. 

Dozorčí rada je nepovinně vytvářeným orgánem, který dohlíží na činnost jednatelů, 

nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje obsažené údaje, 

přezkoumává roční účetní závěrku a předkládá zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené 

společenskou smlouvou.
7
 

                                                 
7
 Obchodní zákoník, Sagit a.s.,  2009 
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2.2.3 Akciová společnost 

Akciová společnost je typem obchodní společnosti, jejíž kapitál je rozdělen na stejné 

podíly, obchodovatelné akcie. S těmi se obchoduje na kapitálových trzích. Nákupem akcie se 

kdokoli může stát podílníkem akciové společnosti čili akcionářem, čímž získává určitou část 

celkové hodnoty společnosti, právo na dividendy a hlas na valné hromadě společnosti.         

Za ztráty společnosti ručí akcionáři pouze svým podílem.  

Akciová společnost je právnická osoba, kde statutárním zástupcem je volené 

představenstvo (správní rada). Majetek je rozdělen na určitý počet akcií, původně vydaných 

s určitou nominální či emisní hodnotou; během obchodování s akciemi, vzniká a mění se i 

jejich tržní hodnota. Podle poptávky a nabídky na burze se mění cena těchto akcií a tím se 

mění i hodnota pro vlastníky celého podniku, a to často i rychle a značně. Společnost za své 

závazky ručí celým svým majetkem, proto musí pro případ ztráty vytvářet rezervní fond.  

Tato společnost může být založena jedním zakladatelem, pokud se jedná o právnickou 

osobu; jinak dvěma a více fyzickými osobami. Po konání první valné hromady, kde jsou 

voleny orgány společnosti, po splacení emisního ážia a vložení nepeněžitých vkladů všemi 

akcionáři může rejstříkový soud povolit zápis společnosti do obchodního rejstříku. Tím 

akciová společnost oficiálně vznikla. Základní kapitál společnosti musí činit minimálně          

2 000 000 Kč, u společnosti s veřejnou nabídkou akcií 20 000 000 Kč. Nominální (emisní) 

hodnota vydaných akcií není stanovena, většinou však činí 1 000 Kč. Ve svých stanovách 

společnost uvádí předmět podnikání, výši základního kapitálu, splácení akcií atd. Výhodou 

akciové společnosti je možná anonymita majitelů, jelikož vlastníci akcií nejsou zapisováni   

do obchodního rejstříku. Za další výhodou lze považovat velký počáteční kapitál, který lze 

získat prodejem akcií. 

Tvorba organizační struktury je zčásti, především ve vyšších úrovních řízení, vázána 

obchodním zákoníkem. U českého modelu akciové společnosti tvoří organizační strukturu 

valná hromada, dozorčí rada, představenstvo a vrcholový management. 

Valná hromada je nejvyšší orgán akciové společnosti, jedná se o shromáždění všech 

akcionářů. Ustavující valná hromada rozhoduje o založení a zrušení společnosti, další 

rozhodují například o změnách stanov, zvýšení a snížení základního jmění, volí orgány 

společnosti, schvalují rozdělení zisku a roční účetní závěrku. Každý z akcionářů má počet 

hlasů, podle počtu vlastněných akcií. 
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Dozorčí rada je orgán, který dohlíží na působnost představenstva, má povoleno 

kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její členy vždy volí valná hromada. 

Má-li společností více než 50 zaměstnanců, pak 1/3 volí zaměstnanci a zbytek je ponechán    

k volbě valné hromadě. Dozorčí rada musí mít minimálně 3 členy a je volena na dobu nejvýše  

5-ti let. 

Představenstvo je statutárním orgánem, jehož úkolem je řízení společnosti v době mezi 

valnými hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. Obvykle je voleno a odvoláváno 

valnou hromadou. Představenstvo akciové společnosti musí mít minimálně 3 členy. Výjimkou 

je pouze situace, kdy má společnost jen jednoho akcionáře. Pak může mít představenstvo 

jednoho člena. Je voleno nejvýše na 5 let.
8
 

Vrcholový management znamená profesionální operativní řízení společnosti. Vymezení 

činnosti už není dáno obchodním zákoníkem, ale vytváří se vzhledem ke konkrétní povaze 

činnosti společnosti. U sportovních klubů začíná rozlišování organizačních struktur              

při organizování jeho profesionálního managementu.
9
 

2.3 Marketing, sportovní marketing a marketingové analýzy 

Marketing chápeme jako společensky řídící proces, kde jednotlivci a společenské skupiny 

získávají to, co potřebují a požadují: tvorby, nabídky, směny hodnot výrobků a služeb             

s ostatními. Jedná se o vztah mezi nabízejícím a poptávajícím. Velmi úzce souvisí s tržní 

ekonomikou a vyvíjí se společně s vývojem ekonomik každé země. Pod pojmem marketing si 

můžeme přestavit několik různých definic, ale ani o jedné nemůžeme říci, že je zcela správná 

a vystihující. Marketing je tvořen vzájemně propojeným komplexem činností, jež vedou          

ve svém konečném důsledku k dobře fungujícímu trhu, k zajištění potřeb a požadavků 

zákazníků a následnému růstu zisků firmy. Filozoficky lze dospět k výkladu, který souvisí      

s identifikací cílových zákazníků, nalezením všech informací o tom, co zákazníci potřebují 

(chtějí) a uspokojením jejich potřeb správným produktem. 

Pojem „sportovní marketing“ znamená vystihnout a obsáhnout v jednom oba dílčí 

komponenty, marketing a sport, a přitom vycházet z obecné definice marketingu. Sportovní 

marketing v současné době postihuje dvě hlavní tendence:  

a) marketing sportovních produktů a služeb, které jsou orientovány přímo ke spotřebiteli; 

                                                 
8
 Obchodní zákoník, Sagit a.s., 2009 

9
 IRENA DURDOVÁ. Základní aspekty marketingu ve sportu, 2009 
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b) marketing jako sportovní reklama. 

Sportovní marketing umožňuje sportovním organizacím strukturalizovat nabídku 

sportovního produktu, řídit ji v souladu s požadavky trhu a zvolit k tomuto účelu vhodný 

systém nástrojů, pomocí nichž lze stanovených cílů dosáhnout.
10

 

Pro sportovní kluby je v současné době marketing jednou z nejdůležitějších oblastí. Díky 

sponzorům a příjmům z prodeje televizních práv, lístků a reklamních předmětů, mohou dnes 

tyto kluby fungovat. Jako příklad můžeme uvést fotbalový klub Real Madrid CF, který díky 

svému vynikajícímu marketingu dosahuje příjmů desítek až stovek milionů eur. A to 

díky prodeji reklamních předmětů, lístků, a také ve službách, jako je provozování vlastního 

muzea přímo na jejich vlastním stadionu. Dnešní sportovní kluby se bez sponzorů neobejdou, 

a to jak na amatérské, tak i na profesionální úrovni.  

V dnešní době narůstá význam slova sportovní marketing. Jak už bylo dříve zmíněno, 

díky dobrému marketingu si sportovní kluby shánějí sponzory, bez kterých by se v současné 

době neobešly. V oblasti sportovních klubů se jedná více o propagaci, styk a poskytování 

služeb veřejnosti, než o prodej. V západní Evropě se už i sportovní marketing zaměřuje        

na prodej upomínkových předmětů, jako jsou dresy, šály, hrníčky aj. Důležitou součástí 

sportovního marketingu je sportovní reklama. Reklama na stadionech, dresech a vybavení je 

lákavou nabídkou pro všechny sponzory, především pokud jsou tyto týmy na očích veřejnosti 

a v mediích. Čím je určitý sport populárnější v dané zemi či ve světě, a čím je klub v tomto 

sportu úspěšnější, tím se může „těšit“ na větší příjem od sponzorů.  V dnešní době a hlavně             

na profesionální úrovni, chtějí kluby nejen uspět na sportovním poli, ale také v podnikatelské 

činnosti. Chtějí být dobrými obchodníky. S nárůstem sportu a zájmu o sport vznikají také 

nová pracovní místa. Sport spojuje všechny země světa, což lze vidět na Olympijských hrách 

a je také prostředkem, který slouží mnoha lidem jak k pasivnímu, tak i k aktivnímu 

uspokojení. 

 

 

 

 

                                                 
10

 IRENA DURDOVÁ. Základní aspekty marketingu ve sportu, 2009.    
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2.3.1 Marketingový mix 

Obrázek č. 1 Schéma marketingového mixu 

 

http://marketing.robertnemec.com/marketinovy-mix-rozbor/ 

 

Marketingový mix je systém nástrojů marketingu, který byl definován v roce 1948 

N.H.Bordnem. Problematikou marketingového mixu se zabývala řada odborníků, proto byl 

počet prvků různý. Nejznámější a nejpoužívanější je členění E.J. McCartyho, nazývané „čtyři 

P“, které definuje čtyři základní prvky: pruduct, price, place a promotion. 

Produkt (product) se zaměřuje na kvalitu nabízeného produktu nebo služby. Průzkumem 

trhu se zjišťuje, jaké produkty a služby očekává potenciální zákazník, podle něhož se pružně 

přizpůsobuje plán výrobního programu. 

Cena (price) by neměla jít pod minimální úroveň danou vlastními náklady a                 

nad maximální úroveň danou konkurencí. Je potřeba správně identifikovat potenciální 

zákazníky a cenu nastavit podle jejich očekávání. Rozeznáváme 3 typy cen: nákladový typ 

ceny, poptávkový typ ceny a dumpingový typ ceny.  

Promotion neboli "marketingová komunikace" má pět forem: reklama, podpora prodeje, 

přímý marketing, vztahy s veřejností (public relations) a osobní prodej. Při realizaci 

marketingové komunikace firma vybírá komunikační strategii, dvěma základními jsou 

strategie Pull (protáhnout) a strategie Push (protlačit). 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strategie_Pull&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strategie_Push&action=edit&redlink=1
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Místo (place) v marketingovém mixu znamená umístění daného produktu na trhu. 

Produkt se dobře prodává pouze na správném místě, při správné příležitosti nebo ve správný 

čas. Proto je velmi důležité, kde a jak se produkt prodává. Rozeznáváme dvě základní 

distribuční cesty:  

a)     přímou - přímý prodej, zásilkový prodej, prodej podle katalogu; 

b) nepřímou - prostřednictvím zprostředkovatele (maloobchod, dodavatel-dealer, 

velkoobchod). 

Při rozhodování uvažujeme nejen o finanční stránce, ale také musí být splněna podmínka 

co nejrychlejší dodávky, bezpečnosti a co nejnižších nákladů v požadované kvalitě.
11

 

2.3.2 Marketingový mix ve sportu 

Pojem „produkt“, se kterým se běžně pracuje v marketingovém mixu, není pro oblast 

tělesné výchovy a sportu dost dobře výstižný. Tělesná výchova a sport uvádějí na trh celou 

řadu produktů materiálních i nemateriálních. Materiální produkty odpovídají všem teoriím     

o zboží, nemateriální sportovní produkty se liší od ostatního zboží, a jsou na trh dodávány 

jedinečným způsobem.  

Mezi materiální produkty v tělesné výchově a sportu řadíme: sportovní nářadí, sportovní 

náčiní, sportovní oděvy, výstroj a další. Nemateriální produkty jsou: nabídka tělesných 

cvičení, sportovních akcí, rekreačně-regeneračních akcí, výkony sportovců trenérů, 

poskytovatelů sportovních služeb, výzkum v tělovýchovné a sportovní oblasti, reklamní 

vystoupení sportovců a trenérů, pojištění cvičenců a sportovců, doprava, vstupenky a 

hostinské služby. 

Cena je prvkem, který je nejvíce vidět a je také nejvíce flexibilní. Při stanovení ceny je 

nutné zpracovat strategii, protože ta může výrazně ovlivnit úspěch marketingového plánu. 

Cenou sportovního produktu rozumíme vedle ceny materiální také cenu nemateriální. Právě 

zde je stanovení ceny pouze imaginární, neboť se v ní odráží „cena prožitku“ daného 

spotřebitele. Každý spotřebitel má své preference, postoje, nároky a potřeby. Je důležité 

vypracovat pro stanovení ceny takovou strategii, která bude přijatelná pro co největší počet 

zákazníků.  

                                                 
11

 PHILIP KOTLER. Marketing a management (10. rozšířené vydání), 2001. 
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Místo poskytování sportovního produktu - služby a prodejní cesty představují dvě hlavní 

oblasti rozhodování zákazníka. Místo, prostředí a způsob, jakým je služba poskytována, jsou 

důležitou součástí vnímané hodnoty a užitku služby. Zjišťujeme dostupnost sportovního 

produktu, geografické rozmístění trhů, podmínky distribuce sportovního produktu. Faktory, 

které mají vztah k rozmístění, mohou značně ovlivnit marketingový plán. Je důležité, aby 

sportovní zařízení (místo) bylo snadno přístupné, mělo atraktivní vzhled, působilo příjemně, 

radostně a mělo bezpečné okolí. K produkci a spotřebě sportovního produktu velmi často 

dochází najednou na stejném místě.  

Velmi důležité je také místo distribuce vstupenek. Cílem je umožnit zájemcům jejich 

rychlé, snadné a pohodlné získání. Distribuce vstupenek je zásadním bodem sportovního 

marketingu. Sportovní organizace velmi často využívají k prodeji vstupenek i jiná než vlastní 

zařízení. 

Propagace je podstatnou a nejvíce „viditelnou“ částí marketingového mixu. Jejím 

hlavním cílem ve sportu je informovat potenciální zákazníky a podporovat jejich 

angažovanost ve sportu. Metody propagace ve sportu zahrnují:  

a) reklamu; 

b) sponzoring; 

c) přímý marketing; 

d) speciální obchodní jednání; 

e) předprodej; 

f) média; 

g) korporativní balíčky; 

h) exhibiční hry, soutěže; 

i) autogramiády; 

j) tiskové konference; 

k) sportovní plesy, zábavy, společenské akce; 

l) sportovní akce pro děti a mládež; 

m) sportovní akce pro handicapované spoluobčany; 

n) semináře a školení trenérů. 
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Hlavním úkolem reklamy je dostat sportovní produkt, službu do podvědomí zákazníků a 

odlišit jej od ostatních nabídek, rozšířit znalosti zákazníka o produktu a přesvědčit ho           

ke koupi. Úspěšná reklama může být zárukou úspěchu marketingové politiky. Přitom 

vzhledem k často nehmatatelnému charakteru základního produktu ve sportu je velmi obtížné 

tento produkt propagovat a prodejci často hledají hmatatelné prvky, kterými jej lze zdůraznit a 

inzerovat.  

Za nejvýznamnější reklamní média lze považovat televizi, rozhlas, denní tisk, internet, 

kino, časopisy, plakáty, venkovní reklamu a další. Pro dosažení efektivní návratnosti 

vložených prostředků je důležitý výběr vhodného média. Reklama má oslovit cílovou skupinu 

zákazníků, dostat se do jejich podvědomí a vyvolat žádoucí chování spotřebitele. Reklama 

napomáhá vytvářet pozitivní image podniku. Typy mediální reklamy jsou inzerce v tisku, 

televizní reklama, rozhlasové spoty, reklama na internetu, audiovizuální reklama, virtuální 

reklama, billboardy, venkovní nástěnné plochy atd. 

Sponzoring 

„Sponzorstvím se dávají k dispozici peněžní, věcné prostředky a služby osobám a 

organizacím ve sportovní, kulturní a sociální oblasti k dosažení podnikovo-marketingových a 

komunikačních cílů. Jedná se o specifickou formu partnerství mezi sponzorem a 

sponzorovaným, kde každý dosáhne cílů s pomocí druhého.“
12

 Jak už bylo řečeno, oba         

od sebe něco očekávají. Sponzorovaný očekává finanční prostředky a věcné dary, sponzor 

očekává reklamu, která má vytvořit dobré jméno firmy. 

Sponzoring můžeme rozdělit do tří typů podle toho, jak velké finanční příspěvky klubu 

poskytují. 

 

 

Podle I.Durdové (2009) rozdělujeme: 

 Exkluzivní sponzor – „oficiální sponzor“ – přejímá veškeré protislužby; 

 Hlavní, vedlejší sponzor – hlavní sponzor přejímá nejatraktivnější protislužby, vedlejší 

sponzoři si rozdělí ty méně atraktivní reklamní možnosti; 

 Kooperační sponzor – protislužby jsou rozděleny na větší počet sponzorů; 

 

 

 

                                                 
12

 JAN NOVOTNÝ, Ekonomika Sportu, Praha, 1995, s. 68 
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Formy sponzoringu  

 Sponzorování jednotlivce – finanční sponzorování jednotlivce (peníze na trénink, 

turnaje) a materiální (sportovní oblečení, sportovní vybavení, potravinové doplňky); 

 Sponzorování týmů – sponzorují se celé týmy jak finančně, tak materiálně. Podobné 

jako u jednotlivce. Sponzor chce reklamu na dresu, na stadionu; 

 Sponzorování akcí – firma se chce zviditelnit na sportovních akcích; 

 Sponzorování klubů – sponzoři sponzorují sportovní kluby, za to chtějí protislužby 

(bezplatné využívání haly); 

2.3.3 Marketingová analýza  

Marketingová analýza slouží k odhalení základních chyb, které jsou příčinou 

neuspokojivého výsledku prodeje zboží či nabídky služeb. Pomáhá v manažerském 

operativním rozhodování. Na jejím základě jsme schopni dohlédnout a zvážit dopady 

některých svých plánovaných kroků, rozhodnutí nebo investic. Mezi marketingové analytické 

nástroje řadíme: analýzu SWOT, analýzu STEP, analýzu produktového portfolia, analýzu 

marketingových procesů, analýzu implementace nové strategie, analýzu implementace 

nového týmu, analýzu distribučních cest, analýzu cenové politiky, analýzu propagačních 

prostředků, analýzu výběru cílových skupin, analýzu značky.  

 

2.3.3.1 SWOT analýza  

 Je metoda, pomocí které je možno určit silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, 

podnikatelským záměrem, apod. S pomocí této analýzy je možné komplexně vyhodnotit 

fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického 

plánování společnosti. 

Základ metody spočívá v třídění a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny 

do čtyř výše uvedených základních skupin. Vzájemným působením faktorů silných a slabých 

stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé, lze získat nové 

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.
13

  

Analýza silných a slabých stránek vyjadřuje současný stav firmy, zatímco analýza 

potenciálních příležitostí a hrozeb je rozbor možného budoucího stavu. Aby se zjistilo co 

                                                 
13

 PHILIP KOTLER. Marketing a management (10. rozšířené vydání), 2001. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatelsk%C3%BD_z%C3%A1m%C4%9Br
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nejvíce potenciálních příležitostí a hrozeb ze všech stran, je možné použít jednoduchou 

pomůcku – tzv. STEP analýzu, která zkoumá okolí firmy z hlediska politicko-právního, 

ekonomického, sociálního a technicko-technologického. Stejně jako mince má dvě strany, tak 

totéž platí i při SWOT analýze. Cílem podniku je maximalizovat silné stránky a realizovat 

příležitosti, a zároveň co nejvíce eliminovat slabé stránky a případná ohrožení firmy nebo 

projektu.
14

 

 

SWOT analýzu je dále možno členit pomocí mřížky:  

Obrázek č. 2 SWOT Analýza 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/thumb/a/a4/SWOT_cs.svg/250px-SWOT_cs.svg.png 

 

  

2.3.3.2 Analýza obecného okolí – STEP  

Popisuje faktory vnějšího prostředí. Jednotlivé faktory lze rozdělit do následujících čtyř 

segmentů:  

a) společenský faktor, který souvisí se způsobem života lidí včetně životních hodnot 

(demografický vývoj populace, změna životního cyklu, mobilita, úroveň vzdělávání); 

b) technologický faktor, který souvisí s vývojem výrobních prostředků, materiálů, procesů a 

know-how (celkový vztah technologie, nové objevy, změny technologie); 

c) ekonomický faktor, který souvisí s toky peněz, zboží, služeb, informací a energií 

(hospodářské cykly, trendy HNP , kupní síla, inflace, nezaměstnanost); 

                                                 
14

 http://www.podnikatel.cz/clanky/rizika-a-prilezitosti-odhali-swot-analyza/ 
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d) politický (politicko-právní) faktor, který souvisí s distribucí moci mezi lidmi, včetně 

jednání místních i zahraničních vlád (antimonopolní zákony, ochrana životního prostředí, 

ochrana spotřebitele, daňová politika, pracovní právo). 

2.3.3.3 Porterův model  

Porterův model neboli model pěti sil slouží pro hodnocení konkurence v odvětví.  

Při hodnocení konkurence je třeba mít neustále na zřeteli, že konkurence znamená mnohem 

více než jen konkurenci uvnitř stávajícího odvětví. Konkurenci ovlivňuje nejen rivalita uvnitř 

daného odvětví, ale také další vztahy, jako je možnost vstupu nových konkurentů na trh, 

substituční produkty a dále neustále se zvyšující síla nejen spojených dodavatelů, ale i 

odběratelů a distributorů. Tento fakt je při tvorbě strategie organizace velice důležitý a je nutno 

reagovat na něj adekvátními protiakcemi.  

Při analýze konkurence je třeba zaměřit pozornost především na: 

1. existující konkurenci odvětví 

2. potenciální vstup nové konkurence 

3. substituční produkty 

4. sílu odběratelů (zákazníci) 

5. sílu dodavatelů (dodavatelé)15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 ŠIMKOVÁ E., Management a marketing v praxi neziskových organizací, 2009 
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3.  ANALÝZA HOKEJOVÉHO KLUBU V PRAXI 

3.1 Hokejový klub HC Slovan Ústečtí Lvi 
 

Začátek ledního hokeje v Ústí nad Labem sahá těsně ke konci II. světové války. Roku 

1945 se dala dohromady skupina nadšenců v čele s Jaroslavem Kropáčkem a v roce 1946 

založila klub ledního hokeje Sokol Ústí nad Labem. Po několika měsících po vzoru pražského 

jmenovce založili klub s názvem LTC (1946 - 1948). Přihlásili se do Západoseveročeské župy 

zimních sportů a začali hrát pravidelnou hokejovou soutěž. Mezi léty 1949 - 1959 hrál klub 

pod názvem ZSJ Armaturka. Od roku 1959 přešel pod TJ Chemička a pod tímto názvem hrál 

až do roku 1963. V tomto roce TJ Chemička ukončila pro finanční potíže svou činnost.        

Po řadě vyjednávání s městskými orgány bylo rozhodnuto nedopustit skončení hokeje          

ve městě. Řešení navrhla tehdy malá jednota TJ Slovan Národní výbory a rozhodla, že hokej 

bude provozovat jako hlavní odvětví své činnosti. Hokejový klub byl tedy předán do rukou 

jejího prvního předsedy JUDr. Oldřicha Rejny, který v této funkci pracoval celých 23 let. 

V roce 1966 vyhrálo mužstvo TJ Slovan kvalifikaci o postup do II. ligy, kterou hrálo až 

do roku 1972. Po skončení sezóny 1971/72 (Slovan skončil na 8. místě) došlo k reorganizaci 

soutěží; vytvořila se I. Národní hokejová liga. Mužstvo podstoupilo náročnou hokejovou 

kvalifikaci o účast v I. NHL a bylo velmi úspěšné, když v ní skončilo z 10 mužstev               

na 2. místě, pouze 1 bod za Slezanem Opava. Od této doby se umisťoval na předních pozicích 

soutěže. V sezóně 1979/80 vyhrál s náskokem 7 bodů skupinu „A“ I. ČNHL, ale v kvalifikaci 

o postup do 1. ligy neprošel přes exligový TJ Gottwaldov. V další sezóně Slovan svojí 

skupinu znovu vyhrál, ale dále opět neuspěl, když ve finálové desetičlenné skupině obsadil    

3. místo za Zetorem (postoupil do 1. ligy) a Ingstavem Brno. 

Od sezóny 1986/87 se začal hokej v Ústí dostávat do krize. Tento rok se ještě Slovan 

zachránil, když skončil ve skupině o záchranu na předposledním místě, ale v další sezóně již 

sestoupil do II. NHL. V sezóně 1988/89 vyhrál přesvědčivě s náskokem 16 bodů svoji 

skupinu a nikdo nepochyboval o návratu týmu do I. NHL. Kvalifikace se však týmu vůbec 

nevydařila a Slovanu utekla jedinečná šance postoupit, když ze tří kvalifikantů dva 

postupovali. Klub se do I. NHL vrátil až v roce 1993. Sezóna 1993/94 byla v novodobé 

historii klubu zatím nejúspěšnější. Po základní a nadstavbové části se tým Slovanu umístil    

na 5. místě. Ve čtvrtfinále play-off poté vyřadil 3:1 na zápasy Opavu a zastavil ho až              

v semifinále Vsetín, který tehdy nekompromisně kráčel do extraligy.  

Po sezóně 1997/98 byl klub donucen pro vleklé finanční potíže soutěž odprodat  
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do Chomutova a v následující sezóně se zachránil před pádem do oblastního přeboru až 

několik kol před koncem soutěže.  

NOVODOBÁ HISTORIE - HC Slovan Ústečtí Lvi 

Deset let trvala hokejistům Slovanu Ústí nad Labem cesta z hokejového suterénu,            

z nejzanedbanějších míst hokejové mapy Česka mezi hokejovou českou smetánku. V roce 

1997 ekonomicky vyždímaný klub odprodal práva na I. ligu Chomutovu. V následující sezoně 

skončil až dvanáctý ve II. lize. Od té doby stoupá vzhůru, po třech sezonách ve II. lize strávil 

sedm sezón o stupínek výš. V loňské sezóně vyhrál klub 1. hokejovou ligu a až v baráži 

neuspěl s týmem Mladé Boleslavi. V právě skončené sezóně skončil klub druhý, když prohrál        

ve finále po velkém boji a až sedmém rozhodujícím zápase s Chomutovem, a přišel tak          

o jedinečnou možnost bojovat v baráži o účast v extralize.
16  

3.2 HC SLOVAN ÚSTÍ a.s. 

 
Obrázek č. 3 Logo klubu 

 

 

 
http://www.hcusti.cz/zobraz.asp?t=logo_klubu  

 

 
Vymezení společnosti: 

 

Zapsáno do obchodního rejstříku: 17. dubna 1997; 

Právní forma: akciová společnost; 

Sídlo: Masarykova 232, Ústí nad Labem; 

                                                 
16

 http://www.hcusti.cz/zobraz.asp?t=historie 
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Předmět podnikání: reklamní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

zprostředkování obchodu a služeb, realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, 

organizování sportovních soutěží; 

 

Statutární orgán – představenstvo: 

Předseda představenstva: JUDr. Jan Dragomír 

Místopředseda představenstva: Zdeněk Kindl 

Členové představenstva: JUDr. Martin Tonner, Mgr. Milan Landa, Ing. Dalibor Zemek 

 

Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti předseda 

představenstva spolu s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva 

spolu s dalším členem představenstva. Předseda představenstva spolu s členem představenstva 

nebo místopředseda představenstva spolu s členem představenstva, kteří zavazují společnost, 

se za společnost podepisují tak, že k firmě společnosti připojí oba společně svůj vlastnoruční 

podpis.  

 

Členové dozorčí rady:  

Předseda: Ing. Martin Procházka 

Členové: Mgr. Jan Kubata, RNDr. Milan Hagan 

 

Akcie: 

1290 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč. 

Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady. 

 

Základní kapitál: 12 900 000 Kč 

Splacen: 100 % dne 9. září 2009 

        

Management: 

Generální manaţer: Ing. Robert Kysela 

Sekretář: Radomír Mikeš 

Marketing: Přemysl Zeman 
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3.3 Marketingový výzkum  

 

3.3.1 Marketingový mix ve sportu 
 

 

1. Produkt 

 

V tomto případě se jedná o produkt nemateriální – službu. Hlavní produkt společnosti, 

který nabízíme našim zákazníkům, je možnost shlédnout hokejové utkání týmu HC Slovan 

Ústí a.s. Tento tým již několik sezón obsazuje přední příčky tabulky 1. hokejové ligy, proto 

mají diváci možnost shlédnout velmi pohledný hokej. Společnost dále nabízí fanouškům 

možnost nahlédnout na rozsáhlé a velmi kvalitně zpracované internetové stránky, kde 

naleznou veškeré informace týkající se klubu. Na stránkách také zjistíme rozpis všech zápasů 

v lize, informace o ústeckém mládežnickém hokeji, managementu, historii i současnosti 

klubu. Pro fanoušky ústeckého hokeje a nejen pro ně jsou zde dvě speciální kategorie – 

fanzone a eshop. Ve fanzone naleznou fanoušci chat s hráči a manažery klubu, sms servis – 

což znamená, že fanoušek dostává informace o vývoji hokejového utkání a jiné další novinky 

o klubu na svůj mobilní telefon. Dále tato kategorie nabízí hokejové fórum nebo také možnost 

stáhnout si šetřič obrazovky nebo pozadí plochy na svůj počítač. V kategorii eshop je nabídka 

suvenýrů Ústeckých lvů. Je rozdělena na několik podkategorií, ve kterých si můžeme vybrat 

věci od řehtaček, čepic, dresů hráčů, vlajky, až po DVD z postupové sezóny HC Slovan 

Ústečtí Lvi do extraligy. Na stránkách je možnost prohlédnout si fotogalerii z různých sezón. 

 

2. Cena 

Jedná o cenu vstupenky na utkání. Cena by měla být stanovena v závislosti na úrovni a 

kvalitě soutěže, ve které tým hraje. Výše ceny je dále závislá na tom, zda tým hraje základní 

část soutěže nebo již postoupil do play-off. Divák si má možnost koupit předplacenou 

vstupenku na celou sezónu a pro rodiny je zde speciální nabídka rodinného vstupného. 

Vstupenky je možno zakoupit buď přímo v prostorách zimního stadionu nebo                        

na internetových stránkách TICKETSTREAM
17

 a pro zaměstnance je možnost zakoupit 

vstupenky za poukazy Sodexo
18

.  

 

 

 

                                                 
17

 internetová stránka na objednávání vstupenek 
18

 zaměstnanecké stravenky 
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3. Místo 

Místem poskytování hlavní služby je zimní stadion, který má kapacitu cca 6500 míst, 

z toho 4750 míst k sezení. Hokejový klub si tento stadion pronajímá od města, které je jeho 

vlastníkem. Zimní stadion je po celkové rekonstrukci, která začala v roce 2004 a úplné 

dokončení všech prací je plánováno na konec května 2010. Celá přestavba začala sanací 

ledové plochy. V další etapě přišla na řadu rekonstrukce hlediště, kompletní výměny sedadel, 

což ocení především diváci. Hráči se dočkali nových šaten, rozcvičovny, posilovny nebo 

vířivky. Na žádost diváků, byla na zimním stadionu nad ledovou plochou nainstalována 

multimediální obrazovka. Opravena byla i střecha arény, kde byla položena nová izolace, 

která zpříjemní sledování zápasů hlavně v letních měsících. Proměnou prošla také hokejová 

restaurace, kde se mohou návštěvníci hokejových zápasů občerstvit, a která mimo jiné nabízí i 

plátno ke sledování domácích zápasů. Do budoucnosti se také plánuje vybudování další 

restaurace a skyboxy – tedy prosklené kabinky pro VIP hosty.
19

 

Zimní stadion je velmi dobře přístupný jak od hlavního vlakového nádraží, tak i             

od autobusového nádraží. Z obou nádraží jezdí pravidelně přímo ke stadionu autobusy i 

trolejbusy. Pro návštěvníky stadionu, kteří přijedou autem, je připraveno bezplatné parkoviště 

s kapacitou více jak 200 parkovacích míst.
20

 

 

4. Propagace 

Velmi důležitou složkou marketingového mixu je reklama. O utkáních hokejového klubu 

jsou diváci informování prostřednictvím místního rádia Fajn North Music a Hit radia Labe, 

kde jsou natočeny spoty s hráči, kteří zvou diváky na nejbližší konané utkání. Podobné 

informace jsou uveřejňovány i v místním týdeníku Severočeská metropol, kde najdeme 

výsledky předchozích zápasů a pozvánky na zápasy, které se teprve hrát budou. Další 

reklamou pro tým jsou dobré výsledky v posledních sezonách a přímý přenos několika utkání 

play-off v televizi. Tím se tým dostává do podvědomí nejen diváků, ale i potencionálních 

sponzorů.  

Většinu finančních prostředků získává klub prostřednictvím sponzoringu. Důvodem     

pro sponzory, proč sponzorovat právě ústecký hokej je nabídka stabilního a kvalitního 

hokejového týmu, velké divácké i mediální zastoupení v Ústeckém kraji, tradiční postavení 

klubu v regionu, fantastické a věrné publikum a moderní Zlatopramen aréna.  

                                                 
19

 http://www.usti-nl.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/po-sesti-letech-konci-rekonstrukce-zimniho- 

stadionu.html 
20

 http://expedice.rps.cz/lokality/1074-lvi-arena-Usti-nad-labem-zimni-stadion.html 
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Současnými sponzory HC Slovan Ústí, a.s. jsou: 

Generální partner – SPOLCHEMIE 

Hlavní partneři – město Ústí nad Labem; AVE; Viamont DSP; Severočeská stavební; 

Severočeské doly, a.s.; AZ SANACE, a.s.; Zlatopramen, LU PEKO, s.r.o.; YSSEN group; 

Veolia; KOMASTAV DS; SMP; GRANNETE; MultiTechnik; Energetické a dopravní stavby 

a.s.; INSKY; ZEMPRA s.r.o.; Rekultivace s.r.o.; 

Významní sponzoři – Dalkia; RWE; Termo Holding; LKW Trans; T-mobile; 

Mediální partneři – Fajn North Music; R1 LYRA; Senzaparty.net; 

Oficiální nápoj – Powerade 

Oficiální dopravce – Nord bus 

Reklamní partneři – ZOOM; Jasnet production; www.predprodeje.cz; Jiří Bartoš – SLON;  

Partneři – Autocentrum Heas; Bohemia Cargo; Autocentrum Plus; CDL systém; Coca Cola; 

Aryjear; Helia and partners; Hot line; Inpeko; Baránek; Výtahy RST; VZP ČR, Mc Donald´s; 

Origo-autosklo; Linde; ISTAR, SČVK; OKIM, Háša autocentrum, Globus, Jan Nov; SEKOS; 

Complete Car; Inzet; Glacon chemie; Zemědělské stavby; G7 pohonné hmoty, Tutti pizza; 

Jindrex; Skala; Leone; Petros; Severotisk; AAA byty.cz; Respect; Cukrárna Barborka; 

Hormann; La Casa de Cuba; Auto Nagy; BFHM; Elben; HST hydrosystémy. 

   

Pro potencionální sponzory může klub nabídnout tyto možnosti reklamy:  

 

1. Hráči – Umístění loga sponzorské společnosti na dresech Ústeckých lvů nebo     

na dalších částech hokejové výstroje např. na helmách, štulpnách nebo kalhotách. 

 

2. Ledová plocha – Prezentace společnosti na ledové ploše je velmi dobrou formou 

reklamy, jelikož neunikne kamerám televize. Je velmi dobře viditelná ze všech 

sektorů Zlatopramen arény. Pro reklamu na ledové ploše je možno využít kruhy 

pro vhazování, střední a obranné pásmo. 

 

3. Mantinely – Standardně se nabízí na mantinelu plochy 300 x 90 cm a 200 x 90 

cm. Je možnost poskytnout i větší rozměry. Za nejatraktivnější plochy jsou 

považovány plochy, které řadíme do záběru televizních kamer. 
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4. Plexisklo – Logo společnosti se může objevit také na ochranném plexisklu okolo 

ledové plochy. Tyto plochy jsou velmi dobře viditelné při televizních přenosech a 

na fotografiích z utkání v denním tisku. 

 

5. Multimediální obrazovka – Možnost prezentace na multimediální obrazovce 

s úhlopříčkou přes 4 metry. Lze využít i pevné reklamní pozice na multimediální 

obrazovce. 

 

6. Zápasový bulletin – Lion´s revue – na každé domácí utkání je vydáván bulletin, 

kde je možno inzerovat společnost v barevné i černobílé formě. 

 

Dále je možno reklamu společnosti ukotvit na střídačkách, panelech uvnitř Zlatopramen 

arény (rozměry 200 x 90 cm), ostatních plochách uvnitř arény a také na plochy                    

nad pokladnami. Prezentaci společnosti je možno umístit na vstupenkách a permanentních 

vstupenkách, na oficiálních stránkách klubu, suvenýrech s logem, reklamních spotech 

v rádiích Fajn North Music a Hit rádio Labe, při diváckých soutěžích během hokejových 

utkání, cross promotion a promotion před i vně Zlatopramen arény, v týdeníku Severočeský 

metropol (180 000 ks/ výtisk) a společenských akcích pro fanoušky a partnery klubu. 

 

3.3.2  Marketingové analýzy 

 

3.3.2.1 SWOT analýza 

Jako první byla použita SWOT analýza, která je založena na porovnání 4 kriterií, kterými 

jsou: silné, slabé stránky, hrozby a příležitosti společnosti. 

Za silné stránky společnosti můžeme považovat: 

 

1. Klub má dostatečné finanční prostředky pro svůj bezproblémový chod a zajištění 

stabilního a kompletního kádru. Díky dostatku peněz si může oddíl dovolit nákup 

nových a kvalitních hráčů z jiných klubů a tím posílit současnou soupisku.  

 

2. HC Slovan Ústí má své vlastní mládežnické týmy, kde si vychovává své potencionální 

posily mužstva. Výchově mladých hokejových talentů se věnují již od útlého věku.  
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3. Klub má stabilní vedení, ve kterém je i úspěšný bývalý hokejista Ing. Robert Kysela, 

který má díky své dlouholeté hokejové kariéře aktivního hráče, mnoho zkušeností 

v oblasti hokeje. Tyto zkušenosti mohou být velkou výhodou při vedení hokejového 

klubu a při plánování strategie budoucího rozvoje klubu.  

 

4. Dobrou strukturou týmu znamená, že je tým složen z různě starých hráčů. V týmu jsou 

jak mladí hráči, kteří jsou snaživí a mají vůli a chuť se zlepšovat a vítězit, tak i starší 

zkušení hráči, kteří svými zkušenostmi z hokejové extraligy i reprezentace, mohou 

týmu pomoci v rozhodujících zápasech. Vyvážená věková struktura týmu je důležitá 

proto, aby tým podával dobré a stabilní výsledky. Průměrný věk týmu je 27 let, což je 

pro hokejový tým ideální. 

 

5. HC Slovan Ústí má dlouholetou klubovou tradici. Založen byl koncem druhé světové 

války a kromě několika období, kdy měl klub finanční potíže, funguje od této chvíle 

nepřetržitě. 

 

6. Klub má velké množství věrných fanoušků, kteří podporují tým nejen na domácích 

utkáních, ale také na utkáních venkovních.  

 

7. Nově zrekonstruovaná Zlatopramen aréna, která nabízí divákům komfort a pohodlí při 

sledování domácích hokejových zápasů. 

 

8. Dobrá péče o fanoušky. Jsou pro ně připraveny obsáhlé internetové stránky, na kterých 

naleznou veškeré informace týkající se klubu jako je historie klubu, rozpis zápasů a 

výsledková tabulka. Jedním oddílem stránek je i fanzone – část stránek určená 

výhradně fanouškům klubu, kde se mohou zúčastnit chatu s hráči, navštívit fórum 

nebo si stáhnout šetřič obrazovky či pozadí s motivem klubu do svého počítače. 

Zvláštní službou je možnost nastavit si zasílání informačních sms o průběhu utkání. 

Další kategorií internetových stránek určeným především pro fanoušky klubu je eshop, 

kde mají možnost zakoupit si suvenýry Ústeckých lvů. Zboží si mohou objednat buď 

přímo z internetových stránek a bude jim doručeno poštou nebo si je mohou osobně 

zakoupit v kamenném obchodě, který se nachází přímo ve Zlatopramen aréně.          

Na rozhodující utkání, která se nekonají na domácím ledě, ale v jiném městě, je       

pro fanoušky připraven autobus, který je na zápas doveze. Je jim nabídnut balíček, 

v jehož ceně je vstupenka na zápas a doprava autobusem. Každý rok je pořádán 
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klubový ples, kterého se účastní nejen hráči a management, ale je přístupný i pro 

veřejnost. 

 

Slabé stránky: 

1. Neschopnost týmu vyhrát rozhodující zápasy play-off a baráže a zajistit si tak postup 

do nejvyšší hokejové ligy – extraligy. Jednou se jim tento postup podařil, ale 

nedokázali se v nejvyšší lize a v silné konkurenci extraligových týmů udržet a           

po jedné sezóně opět sestoupili do 1. ligy. 

 

2. Zimní stadion není ve vlastnictví klubu, ale patří městu, od kterého si ho hokejový 

klub pronajímá.  

 

Příleţitosti: 

1. Posílení hráčské základny o nové hráče. Klub má dostatek finančních prostředků, 

proto si může dovolit nákup nových kvalitních hráčů a posílit tak svůj hráčský kádr. 

 

2. Získání nových, významnějších sponzorů. Klub má sice dostatek sponzorů, ale 

většinou jde o regionální firmy a společnosti. Snahou je získání větších a 

významnějších sponzorů. Pro potencionální sponzory může klub nabídnout již výše 

zmíněnou nabídku reklamních ploch a služeb. 

 

3. Postup do nejvyšší hokejové ligy – extraligy. Pokud by se týmu povedl postup          

do extraligy, znamenalo by to další zviditelnění klubu na celorepublikové úrovni a 

možnost příchodu nových sponzorů. 

 

4. Vylepšení image klubu. Uspořádání exhibičního utkání, kterého by se zúčastnily 

známé osobnosti českého hokeje a hvězdy showbyznysu. Vybrané vstupné by bylo 

věnováno některé z českých charitativních organizací. Dalších prvkem podpory image, 

by mohlo být zlepšení vystupování klubu na veřejnosti. 

 

5. Prohloubení a vylepšení vztahů s fanoušky. Pořádání autogramiád s hráči, rozšíření 

služeb pro fanoušky, ve spolupráci se sponzory pořádání soutěží o věcné ceny          

při hokejových utkáních, otevření hokejového muzea ukazující historii hokeje a také 

klubu. Rozšíření nabídky zboží v eshopu na internetových stránkách klubu. 
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6. Oslovení nových zákazníků. Snaha o získání nových fanoušků a hokejových diváků 

pomocí reklamní akce. Vylepování plakátů s pozvánkou na hokejová utkání po celém 

městě i blízkém okolí, možnost pro fanoušky zaregistrovat se na internetových 

stránkách klubu a tím získat pravidelné zasílání informačních zpráv přímo na jejich   

e-mail. Součástí registračního formuláře při registraci na internetových stránkách by 

byl dotazník, který by registrovaný vyplnil a nám tak poskytl informace o jeho 

názorech a potřebách. 

 

7. Nárůst významu sportu. Lední hokej patří mezi nejoblíbenější sporty u nás, proto se 

těší velké divácké sledovanosti. 

 

Hrozby: 

1. Existence jiného prvoligového hokejového klubu v regionu. V nejbližším okolí Ústí 

nad Labem se hraje hokej na prvoligové úrovni také v Chomutově. Ten v letošní play-

off první hokejové ligy porazil HC Slovan Ústí a postoupil tak do baráže o extraligu. 

Pokud se tomuto týmu vydaří postup do extraligy, je možné, že diváci budou jezdit   

na hokej právě do Chomutova, aby shlédli utkání nejvyšší české hokejové ligy. Tím by 

se mohla snížit navštěvovanost zápasů hokejového klubu z Ústí. 

 

2. Úspěšný fotbalový klub ve městě. Za konkurenta ústeckého hokeje v oblasti sportu 

můžeme považovat především fotbalový klub FK Ústí nad Labem, který je 

v současnosti na prvním místě tabulky 2. fotbalové ligy a má reálnou naději na postup 

do nejvyšší české fotbalové ligy.  

 

3. Ztráta zákazníků - diváků. Ve městě se staví multikino. Jeho výstavba bude ukončena 

koncem dubna roku 2010 a obyvatelé Ústí i blízkého okolí budou mít možnost využít 

pět kinosálů. I toto můžeme považovat za konkurenci, jelikož je zde možnost, že lidé 

dají přednost návštěvě kina místo hokeje. Za podobné konkurenty můžeme brát i 

místní zoo, městské lázně, divadlo a ostatní kulturní vyžití ve městě. Proto je potřeba 

si vytvořit základnu stálých diváků a fanoušků, u kterých budeme mít jistotu, že 

nevymění návštěvu hokejového utkání za jinou činnost. 

 

4. Ztráta sponzorů. Sponzoři, se kterými je smlouva uzavřena pouze na hokejovou 

sezonu, mohou po neúspěchu týmu v play-off, tým opustit nebo snížit své finanční 

příspěvky. 
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5. Zvýšení nájmu za pronájem zimního stadionu po uplynutí současné smlouvy. Jelikož 

je zimní stadion ve vlastnictví města, může město navýšit klubu nájem za používání 

zimního stadionu.  

 

Tabulka č. 3 Shrnutí SWOT analýzy HC Slovan Ústí 

Silné stránky Slabé stránky 

1. dostatek financí 1. rozhodující zápasy 

2. mládežnické týmy 2. hala jako vlastnictví města 

3. stabilní vedení   

4. struktura týmu   

5. tradice   

6. fanoušci a péče o ně   

7. vzhled a vybavení haly   

Příleţitosti Hrozby 

1. nový hráči 1. konkurence 

2. nový sponzoři 2. ztráta diváků 

3. postup do extraligy 3. ztráta sponzorů 

4. vylepšení image 4. zvýšení nájmu za stadion 

5. prohloubení vztahu s fanoušky   

6. získání nových diváků   

7. nárůst významu sportu   

 

3.3.2.2 Analýza obecného okolí – STEP  

a) Společenský faktor 

Obecně se dá říci, že se zvyšuje úroveň obyvatelstva. Lidé jsou vzdělanější a mají 

všeobecný přehled. Mají různé zájmy, kterým se ve svém volném čase věnují. Pro nás jsou 

cílovou skupinou lidé se zájmem o sport.  

b) Technologický faktor 

Za základní technické a technologické faktory vnějšího prostředí můžeme zařadit 

obrovský rozmach v oblasti informačních technologií a informační techniky. Roste počet 

uživatelů internetu, díky němuž se může klub zviditelnit na internetových stránkách. 

Zákazníci mají možnost objednávat si zboží a komunikovat se členy klubu. 

c) Ekonomický faktor 

V této době se celosvětová ekonomika nachází v recesi, což znamená, že roste 

nezaměstnanost. Lidé mají strach utrácet a peníze využívají na nejběžnější lidské potřeby. 



39 

 

Proto se snažíme stanovit cenu vstupenky tak, aby byla co nejnižší a pro lidi co 

nejpřijatelnější, ale také tak, aby pokryla naše náklady. 

d) Politicko-právní faktor 

Politická situace je v České republice v současné době ustálená, nedochází 

k překvapivým změnám. Hokejový klub je založen jako akciová společnost, proto musí 

dodržovat Ústavu ČR, konkrétně Listinu základních práv a svobod, obchodní zákoník, 

občanský zákoník a zákon o dani z příjmů. Jelikož se jedná o hokejový klub, musí být 

dodržována pravidla Mezinárodní hokejové organizace IIHF. 

 

3.3.2.3 Porterův model 

Konkurence 

V roce 2010 působilo v České republice v první hokejové lize 16 týmů. Konkurenty 

uvnitř odvětví jsou hokejové kluby z blízkého okolí, kterým je především hokejový klub 

z Chomutova. Tento tým je hlavním konkurentem, protože porazil v play-off právě tým HC 

Slovan Ústí a díky tomu postoupil do baráže o extraligu. Pokud svůj duel s Mladou Boleslaví 

vyhraje, bude se v tomto městě hrát nejvyšší hokejová liga. Za konkurenty mimo odvětví 

můžeme v tomto případě považovat nově vybudované multikino, divadlo, městské lázně nebo 

zoo.  

 

Potencionální konkurence 

Tento druh konkurence se zde nevyskytuje, jelikož HC Slovan Ústí je jediným 

hokejovým týmem ve městě. 

 

Substituční produkty 

Za největší substitut můžeme považovat fotbalový klub FK Ústí nad Labem, který hraje 

druhou fotbalovou ligu. Dalšími substituty jsou hokejbalový klub DDM Ústí nad Labem, 

který hraje druhou národní hokejbalovou ligu a florbalový oddíl mužů USK Slávie Ústí nad 

Labem, který se účastní druhé florbalové ligy. 

 

Zákazníci 

Zákazníky hokejového klubu jsou všichni diváci, kteří navštěvují zápasy HC Slovan Ústí. 

Jedná se o širokou veřejnost, především o lidi se zájmem o sport, především o lední hokej. 
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Dodavatelé 

Mezi dodavatele řadíme všechny subjekty zajišťující existenční podmínky pro správnou 

činnost klubu, zejména město Ústí nad Labem, které hokejovému klubu pronajímá zimní 

stadion. Dalšími pravidelně využívanými dodavateli jsou výrobci hokejových potřeb. Ostatní 

dodavatelé jsou vybírání podle potřeby a možností (tréninkové soupravy, netradiční pomůcky 

apod.) 

 

Obrázek č. 4 Porterův model pěti sil hokejového klubu Ústí nad Labem 

 

 2. Potencionální nová 

konkurence             

Neexistuje 

 

  

  

5. Dodavatelé         

Město Ústí nad Labem, 

výrobci hokejových 

potřeb 

1. Konkurence v odvětví           

Hokejový klub Chomutov 

4. Zákazníci             

Diváci 

 3. Substituty                         

FK Ústí nad Labem,       

DDM Ústí nad Labem,    

USK Slávie Ústí nad 

Labem 
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4.  VYMEZENÍ PŘEDNOSTÍ A REZERV KLUBU 

 

4.1 Přednosti klubu 
 

Hlavní předností klubu je dostatek finančních prostředků. To mu umožňuje zajistit 

plynulý chod klubu a v případě potřeby nákup nových hráčů a tím posílit hráčský kádr. 

Hokejový klub má i vlastní přípravku a mládežnické týmy. Zde se věnuje výchově mladých 

hokejových talentů již od útlého věku, čímž si zajišťuje vlastní zdroj mladých perspektivných 

hráčů. Těmito hráči může poté buď posílit svůj tým nebo je prodat do jiného týmu a získat tak 

další finanční prostředky. 

Klub má stabilní vedení, kde generálním ředitelem je bývalý aktivní hráč Ing. Robert 

Kysela. Jeho dlouholeté zkušenosti v oblasti hokeje mohou být výhodou při vedení 

hokejového klubu a při plánování budoucí strategie rozvoje klubu. 

Další předností klubu je vhodná věková struktura týmu. Tým je složen jak z mladých, 

snaživých a perspektivních hráčů, kteří mají snahu se neustále zlepšovat a vyhrávat, tak i      

ze starších hokejistů, jejichž zkušenosti může tým využít v rozhodujících zápasech. 

Všechna domácí utkání se hrají v nově zrekonstruované Zlatopramen aréně. Díky této 

rekonstrukci nabízí hala příjemnější prostředí nejen pro hráče, ale i pro diváky, kteří 

navštěvují hokejová utkání. Klub má dostatek věrných fanoušků, pro které nabízí různé 

služby v rámci klubových internetových stránek a tím si udržuje jejich přízeň. 

 

4.2 Rezervy klubu 

Největší rezervou klubu je neschopnost týmu vyhrát rozhodující utkání, kterou by si 

zajistili postup do baráže o extraligu. Po celou sezonu tým podával stabilní výsledky,              

1. hokejovou ligu s přehledem vyhrál, ale v rozhodujícím sedmém utkání play-off propadl a 

prohrál s týmem Chomutova těsným rozdílem 2:1. 

Další rezervou je propagace a získávání nových zákazníků. Klub by také mohl zvýšit 

propagaci mládežnického hokeje a nabídky hokejových přípravek. 
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5.  SHRNUTÍ VÝSLEDKU ŠETŘENÍ A DOPORUČENÍ                     

KE ZLEPŠENÍ 

 

Hokejový klub HC Slovan Ústí funguje jako celek velmi dobře. Plynulý chod tohoto 

klubu je zajištěn dostatkem financí a velkou podporou sponzorů i města Ústí nad Labem. 

Klub má velmi dobré zázemí, všechna svá domácí utkání hraje v nově zrekonstruované 

Zlatopramen aréně, kterou klubu pronajímá město. Nově opravený zimní stadion přináší 

komfort a kvalitní vybavení nejen pro hráče, ale i pro diváky a fanoušky, kteří utkání navštíví.  

Hokejový klub by mohl zvýšit své zviditelnění a to hlavně mezi nové potenciální 

fanoušky a sponzory. Možností by bylo uspořádat například autogramiádu nebo rozhovory 

hráčů týmu s fanoušky. Dále by klub mohl uspořádat charitativní utkání, kde by mohl pozvat 

slavné české hokejové hráče a také hvězdy českého showbyznysu. Tím by se klub mohl 

zviditelnit mezi běžnou veřejností i médii a získat tak nové příznivce klubu a sponzory. 

Protože platí, čím větší počet příznivců klubu a sponzorů, tím více finančních prostředků    

pro klub. 

Dále by mohl klub zvýšit propagaci mládežnického hokeje. Založit by ji mohl                

na nynějších úspěších mladých ústeckých hokejistů. Klub by mohl uspořádat akci pro mládež 

a jejich rodiče, kde by se jim klub představen a byla jim nabídnuta možností pro jejich děti. 

Jinou možností propagace mládežnického hokeje může být rozvěšení plakátu s informacemi  

o náboru mladých hráčů do základních škol. 
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6.  ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo provést marketingovou analýzu hokejového klubu HC 

Slovan Ústečtí lvi, na jejím základě vymezit přednosti a rezervy klubu a doporučit možná 

řešení pro zlepšení. Pro výzkum a analýzu byla použita SWOT a STEP analýza. STEP 

analýza se používá pro zkoumání vnějšího okolí firmy, proto je vhodná pro analýzu 

sportovního klubu. Následně byla provedena SWOT analýzu, kde byly srovnány slabé a silné 

stránky klubu, příležitosti a hrozby.  

Po provedení všech zmíněných analýz jsem dospěl k názoru, že hokejový klub z Ústí je 

stabilním hokejovým klubem, který má velkou šanci probojovat se do nejvyšší české 

hokejové soutěže. Je dobře připraven jak po ekonomické, tak i po sportovní stránce a určitě 

čeká hokej v Ústí ještě lepší budoucnost než jen bojovat v 1. lize o ty nejvyšší příčky. 

Návrh na možné zlepšení bych viděl v oblasti propagace klubu na veřejnosti. Způsobem 

jak tohoto zviditelnění dosáhnout by mohlo být pořádání charitativních akcí pomocí sponzorů, 

i když dobře vím, že v České republice je toto problém. Dalším zlepšením by mohlo být 

zkvalitnění kádru. Klub má sice dostatečně kvalitní kádr, ale pokud se chce udržet na této 

úrovni i nadále a v budoucnu bojovat i o nejvyšší příčky v extralize, je potřeba přivést další 

kvalitní hráče. 
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Přílohy 

Příloha č. 1  Cena za služby SMS info o probíhajícím utkání 

Typ sluţby a příklad SMS 

Cena 

jedné 

SMS 

Kód 

Příchody, odchody, důleţité 

události 
4 Kč HOI UNL 

SMS s tabulkou po kaţdém 

kole 
4 Kč HOT P 

SMS s výsledkem kaţdého 

skončeného zápasu 
4 Kč HOK UNL 

SMS s výsledkem kaţdé 

skončené třetiny 
2 Kč HOC UNL 

SMS po kaţdé brance 2 Kč HOG UNL 

http://hcusti.cz/zobraz.asp?t=sms_servis 

Příloha č. 2 Cena vstupenek 

Kategorie Sektory Cena 

Dospělí B3,B4,D5,D6 90,- Kč 

Dospělí ostatní sedadla 70,- Kč 

Děti a studenti 
(do 26 let) 

  50,- Kč 

Děti do 130 cm (bez nároku na sedadlo) ZDARMA 

Držitelé 
průkazu ZTP 

  ZDARMA 

Důchodci   50,- Kč 

Stání A4 50,- Kč 
   

http://www.hcusti.cz/zobraz.asp?t=vstupne 

Příloha č. 3 Ceník rodinného vstupného 

Balíčky vstupenek - rodinné vstupné  

(dospělý + dítě) 

1+1 1+2 1+3 2+1 2+2 2+3 

95 Kč 135 Kč 175 Kč 150 Kč 190 Kč 230 Kč 



 

 

 

Příloha č. 4 Soupiska týmu pro sezónu 2009/2020 

 

# post Jméno narozen Věk výška váha hůl 

81 B Radek Fiala 9.2.1986 24 let 182 cm 78 kg L 

72 B Dušan Salfický 28.3.1972 38 let 185 cm 85 kg P 

7 B Zdeněk Orct 28.4.1970 39 let 185 cm 85 kg L 

88 B Jan Wegert 19.12.1989 20 let 178 cm 78 kg L 

80 O Roman Němeček 10.1.1980 30 let 185 cm 95 kg P 

27 O Vladimír Gýna 27.9.1975 34 let 180 cm 92 kg L 

44 O Andrej Novotný 8.10.1976 33 let 181 cm 90 kg L 

2 O Jiří Zeman 12.2.1982 28 let 177 cm 80 kg L 

51 O David Pojkar 4.6.1981 28 let 182 cm 91 kg L 

23 O Jan Klobouček 24.2.1973 37 let 191 cm 95 kg L 

88 O Ondřej Holomek 9.8.1990 19 let 183 cm 80 kg L 

29 O Ondřej Kříž 21.10.1974 35 let 178 cm 90 kg P 

59 O Milan Vobořil 6.7.1977 32 let 185 cm 90 kg L 

9 O David Mizera 14.11.1988 21 let 186 cm 85 kg L 

22 O Vladimír Brož 9.9.1990 19 let 188 cm 85 kg L 

16 O Marek Trončinský 13.9.1988 21 let 184 cm 89 kg L 

33 O Miloslav Gureň 24.9.1976 33 let 188 cm 95 kg L 

20 U Vladislav Vrtek 20.12.1987 22 let 177 cm 76 kg L 

24 U Ondřej Havlíček 18.6.1991 18 let 180 cm 79 kg L 

78 U Robin Hanzl 10.1.1989 21 let 184 cm 78 kg L 

18 U Martin Novák 2.11.1988 21 let 177 cm 82 kg L 

19 U Roman Pšurný 23.2.1986 24 let 186 cm 82 kg L 

45 U Martin Šagát 11.11.1984 25 let 194 cm 95 kg P 

26 U Zbyněk Sklenička 15.12.1981 28 let 196 cm 106 kg L 

15 U Milan Mikulík 10.11.1980 29 let 181 cm 81 kg L 

8 U Adam Šaffer 4.4.1980 30 let 189 cm 90 kg P 

91 U Jan Heřman 16.2.1984 26 let 177 cm 80 kg L 

10 U Pavel Janků 28.4.1969 40 let 177 cm 84 kg L 

14 U Jan Kloz 7.3.1987 23 let 174 cm 69 kg L 

25 U David Pazourek 1.12.1973 36 let 176 cm 80 kg L 

12 U Pavel Kříž 13.1.1983 27 let 183 cm 80 kg L 

17 U Michal Dragoun 12.4.1983 26 let 183 cm 85 kg L 

93 U Marek Hovorka 8.10.1984 25 let 177 cm 83 kg P 

13 U Michal Pšurný 23.2.1986 24 let 183 cm 82 kg P 

76 U Rok Pajič 26.9.1985 24 let 176 cm 83 kg P 

38 U Jan Alinč 27.5.1972 37 let 188 cm 84 kg L 

71 U František Mrázek 16.5.1979 30 let 194 cm 103 kg L 

16 U Petr Přeučil 21.1.1983 27 let 187 cm 85 kg L 

32 U Martin Heinisch 6.4.1985 25 let 189 cm 97 kg L 

88 U Jan Eberle 20.5.1989 20 let 180 cm 78 kg L 

      průměr: 27 let 183 cm 86 kg   

http://www.hcusti.cz/soupiska.asp  

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 5 Nabídka produktů eshopu 

 

Produkt Cena (Kč) 

Dres 2009/10 1200 

Mikina 1000 

Polokošile 430 

Triko HC Slovan 360 

Kšiltovka 260 

Klíčenka 90 

Šála 300 

Vlajka 250 

Trubka na fandění 110 

DVD Cesta za Extraligou 50 
http://www.hcusti.cz/katalog.asp 
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