
1



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA

KATEDRA MANAGEMENTU

Reklama ve fotbalovém klubu

Adventisement in the Football Club

Student: Hana Slováčková

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.

OSTRAVA  2010

VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta Ekonomická
Katedra managementu Akademický rok 2009/2010

2



„Místopřísažně prohlašuji, že jsem celou práci, včetně všech příloh vypracovala samostatně“. 
„Přílohu č.1, danou mi k dispozici jsem samostatně doplnila“.

9.7.2010 Hana Slováčková

3



4
Obsah
1  Úvod ………………………………………………………………...7

2  Teoretická část, vymezení pojmů ………………………………....8
  2.1 Management ……………………………………………………………....8

    2.1.1  Sportovní management …………………………………………………...8

  2.2 Reklama ……………………………………………………………….......9

  2.3 Metody výzkumu ……………………………………………………....…10

  2.4 Rozhovor ………………………………………………………………….10

    2.4.1  Typy rozhovorů …………………………………………………………..10

    2.4.2  Typy ozázek ……………………………………………………………...11

    2.4.3  Zdroje chyb při rozhovoru ……………………………………………….11

  2.5 SWOT anylýza ……………………………………………………………12

3  Organizace, finance a diváctví sportovního klubu ……………..14
  3.1 Organizační struktura akciové společnosti ……………………………..14

  3.2 Reklama ve sportu ………………………………………………………  15

    3.2.1  Umístění reklamy ………………………………………………………...18

    3.2.2  Ceny reklamy ………………………………………………………….....19

  3.3 Finance ve sportu …………………………………………………………20

    3.3.1  Sponzoring ………………………………………………………………..21

4  Reklama u sledovaného klubu …………………………………....24
  4.1 Základní údaje o sledovaném klubu ……………………………………..24

  4.2 Organizační struktura a personalistika klubu ………………………......25

    4.2.1  Organizační struktura klubu …………………………………………….....25

    4.2.2  Personalistika ……………………………………………………………...25

  4.3 Umístění týmu v jednotlivých sezónách ………………………………….27

  4.4 Návštěvnost zápasů ……………………………………………………….29

  4.5 Spolupráce s klubem 1.FC Slovácko ……………………………………..31

    4.5.1  Marketingová spolupráce ………………………………………………….31

    4.5.2  Nabídka pro marketingového partnera klubu 1.FC Slovácko ……………..32

  4.6 TV Přenosy …………………………………………………………………40

4



  4.7 SWOT analýza klubu 1.FC Slovácko ……………………………………..41

5  Shrnutí výsledků šetření, doporučení ……………………………..43

6  Závěr ………………………………………………………………...45
Seznam literatury

Seznam zkratek

5



  1   Úvod
V dnešní době vzrůstá zájem lidí o sport v aktivní i pasivní podobě. Většina lidí svůj volný 

čas tráví sportem, buď sami sportují, nebo ve svém volném čase navštěvují sportovní soutěže 

a zápasy. Další formou zájmu o sport může být sledování závodů, soutěží a zápasů v TV, na 

internetu, nebo v mediích. 

Reklama se stala nejúčinnější  podobou propagace podnikatelských subjektu (firem),  jejich 

výrobků či služeb. Reklama má schopnost působit na široký okruh lidí. Je vhodné reklamu 

umístit tam, kde bude nejvíc viditelná. Proto je vhodné pro její umístění zvolit spolupráci se 

sportovním klubem. Výhodou pro umístění reklamy může být i to že na zápasy zvoleného 

klubu  chodí  velké  množství  fanoušků,  protože  se  tak  reklama  dostane  k  velkému  počtu 

pozorovatelů.

V dnešní  době je sport  populární  a  sledovaný většinou populace,  je vhodný pro umístění 

reklamy podnikatelského subjektu (firmy). Pro tyto účely jsou nejvhodnější nejsledovanější 

sporty, u nás v České republice je to hlavně hokej a fotbal. Tyto sporty často přenáší televize 

jako přímé přenosy, to přináší možnost pro firmy dostat se do podvědomí lidí sledující tyto 

přenosy. Fotbal přináší řadu možností k umístění reklamy (dresy hráčů, zpravodaj, internetové 

stránky  klubu,  výsledková  tabule,  reklamní  mantinel  kolem  hřiště,  televizní  přenosy, 

fotografie v médiích a další).

Klub 1.FC Slovácko jsem si vybrala pro svou práci proto, že se nachází v Uherském Hradišti, 

hraje nejvyšší  českou fotbalovou soutěž,  navštěvuji  zápasy tohoto klubu a mohla jsem se 

dostat k informacím, které jsem potřebovala ke své práci.

Cílem mé práce je poukázat na možnosti umístění reklamy ve fotbalovém klubu 1.FC 

Slovácko.
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2 Teoretická část, vymezení pojmů
Zde se věnuji nejdůležitějším pojmům, které budu využívat dále ve své práci. Jsou to pojmy: 

management, sportovní management, reklama, metody výzkumu, rozhovor.

2.1 Management

„Management je slovo převzaté z angličtiny a jeho obecnému pojetí odpovídá český překlad 

řízení, vedení, správa“  [3]. V odborné terminologii má tři následující základní významy:

− je označením vedoucí představitele organizace

− je určitý způsob vedení lidí a řízení organizačního celku

− je názvem předmětu studia a výzkumu 

“Management je proces plánování, organizování, vedení i kontroly lidí a jejich činností uvnitř 

organizace  způsobem,  který  zajišťuje  dosažení  stanovených  cílů  efektivní  transformací 

vstupních zdrojů v požadované výstupy,, [6]. 

2.1.1 Sportovní management

Anglickému pojmu „management“, tak často se vyskytujícímu v odborné literatuře, v denním 

tisku i v běžném životě, terminologicky odpovídá české slovo „řízení“ a to především řízení 

podnikové ve smyslu řízení všech podnikových činností  (výroba,  prodej,  vývoj,  výzkum). 

Tím se tento pojem „management“ liší od užšího pojmu  „řízení dílčích procesů“, zejména 

výrobních,  technologických, aj.,  anglická literatura zpravidla v tomto smyslu užívá termín 

„control“ [3]. 

V  současné  odborné  literatuře  lze  najít  celou  řadu  definic  a  slovních  vysvětlení  pojmu 

„management“, které se snaží co nejpřesněji a nejvýstižněji vymezit jeho obsahovou náplň. 

Podle Drückera je výklad pojmu  „management“ zvláště nesnadný. Především jde o pojem 

specificky americký a je obtížné ho výstižně přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do britské 

angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají a vyjadřuje nejen sociální 

postavení  a  jeho  stupeň,  ale  také  odbornou  disciplínu  a  obor  studia.  Dále  dodává,  že 

management  je  funkcí,  disciplínou,  návodem,  který  je  třeba  zvládnout,  a  manažeři  jsou 

profesionálové,  kteří  tuto  disciplínu  realizují,  vykonávají  funkce  a  z  nich  vyplívající 

povinnosti.
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Definici pojmu „management“ lze rozdělit zhruba do tří skupin, a to na definice zdůrazňující:

1) vedení  lidí (management  znamená vykonávání  úkolů  prostřednictvím práce  jiných, 

management je proces, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách, efektivně 

uskutečňují zvolené cíle 

2) Specifické  funkce vykonávané  vedoucími  pracovníky  (management  jsou  typické 

činnosti,  které  manažer  vykonává,  jako  rozhodování,  organizování,  plánování, 

kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování, atd.)

3) Předmět studia a jeho účel (management je soubor přístupů, zkušeností, doporučení a 

metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností, 

směřujících k dosažení soustavy cílů organizace  [3]. 

Cíle a úkoly managementu jsou realizovány lidmi – manažery.  Velmi často je diskutována 

otázka, zda management je věda nebo umění. Odpovědí bývá názor, že manažerská práce je 

stejně tak vědou jako uměním. Ale manažer je především profese, jejíž nositel je zodpovědný 

za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů), včetně tvůrčí 

účasti na jejich tvorbě a zajištění. Manažer při dosahování cílů využívá spolupráce se svými 

spolupracovníky.

Efektivní  fungování  organizace,  dosahování  stanovených  cílů,  kvalita  produkce  a  stupeň 

prosperity  vyžaduje  od  managementu  resp.  od  manažera,  jako  profesionálního  odborníka, 

zvládnutí komplexu náročných rolí – úkolů na něj kladených. Samozřejmostí je, že v praxi se 

tyto role vzájemně prolínají a podle situace je jedna či druhá role více či méně preferována 

[3].  

Všeobecné  činnosti  managementu  jsou  ty  činnosti,  které  musí  ovládat  všichni  sportovní 

manažeři, pracující v jakékoliv oblasti managementu ve sportu. Dobré organizační schopnosti 

jsou pro práci manažera nutností, stejně tak také komunikační dovednosti. Sportovní manažeři 

musí mít také základními znalostmi z oblasti tělesných cvičení a sportu [1].

2.2 Reklama

Reklama je  placená  forma neosobní  prezentace  výrobků,  služeb  nebo myšlenek subjektu, 

instituce nebo organizace prostřednictvím komunikačních medií [3]. Prostřednictvím reklamy 

se firmy snaží získat vice zákazníků, vrýt se do paměti lidí co reklamu zhlédnou. Vzbudit u 

lidí zájem o své služby nebo produkty, následný prodej a zisk. Více o sportovní reklamně v 
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kapitole 3.2.

2.3 Metody výzkumu

„Metoda je tvořena systémem pravidel a principů, které určují třídy možných systémů

operací, vedoucích od určitých výchozích podmínek k dosažení stanoveného cíle“ [2].

Některé metody lze použít víceúčelově, pro více vědních oborů, jiné pouze pro jeden z nich. 

V každé metodě se  používají  různé sociologické techniky.  Sociologické techniky jsou při 

uplatňování  sociologických  metod  vlastně  pracovními  nástroji,  jimiž  je  shromažďován 

materiál a jimiž jsou zjišťována potřebná data pro interpretaci [2].

   

2.4 Rozhovor (interview)

Jedná se o techniku výzkumu, která je v dnešní době jedna z nejpoužívanějších. Při rozhovoru 

používáme dotazování. Jedná se o  bezprostřední kladení otázek výzkumníka k dotazovanému 

člověku nebo skupině.  Kladou se uzavřené nebo otevřené otázky.  U otevřených otázek se 

může dotazovaný (ten kdo odpovídá) více rozpovídat. Dotazovatel (ten kdo otázky klade) se 

ptá tak aby dostal odpovědi, které potřebuje pro své zjištění.

2.4.1 Typy rozhovorů

1) standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor – má přesný řád, postupuje

se  přesně podle připraveného textu (formuláře), čímž se blíží dotazníku – výzkumník  čte 

respondentovi otázky a ten na ně odpovídá,

2) nestandardizovaný, volný rozhovor – i ten je samozřejmě dobře připraven předem, ale 

tento  rozhovor se značně přibližuje běžnému rozhovoru, vede k bezprostřednímu

projevu respondenta,

3) polostandardizovaný – nese prvky volného i standardizovaného rozhovoru,

4) rozhovor zjevný – výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi cíl

své návštěvy, vyžádá si jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky a zaznamenává odpovědi,

5) rozhovor skrytý – vylučuje jakékoliv přímé zaznamenávání odpovědí a respondent 

nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru,

6) rozhovor individuální – rozhovor výzkumníka s jednou osobou. Dělí se na rozhovor

měkký – navození stavu důvěry, pohody, volnosti otázek i odpovědí, dotazovaný se může 

takzvaně vypovídat,

tvrdý –  dotazovatel  se  chová  autoritativně,  přísně  vyžaduje  přesné  odpovědi  na  přesně 
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stanovené otázky, 

neutrální  rozhovor – je užíván nejčastěji, vychází se z předpokladu, že respondent má zájem 

vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu, dotazovatel zabezpečuje dosažení cíle rozhovoru.

     7)  rozhovor skupinový – hromadný rozhovor prováděný současně s několika osobami. 

Dává se přednost 6-10 členným skupinám a při výzkumu se musí počítat s veřejným míněním 

tzv. Názorových vůdců [2].

2.4.2 Typy otázek

1) Otevřené (volné otázky):

dotazovaný odpovídá svými slovy, vyjadřuje se volně k problému. Nevýhodou otevřených 

otázek  je  právě  “volnost“  odpovědí  a  následná  náročnost  při  zpracování,  neboť  se  musí 

provést kategorizace odpovědí, což je náročná činnost.

2) Uzavřené otázky:

otázky, které dávají dotazovanému určitý výčet odpovědí (možností), ze kterých si vybírá.

3) Polootevřené otázky:

otázky, kde vedle výčtu alternativ je ještě jedna možnost - “jiná odpověď “, kterou 

respondent  může  využít  v  případě,  že  mu  nevyhovuje  žádná  z  předtištěných  odpověďí 

(alternativ). 

Nejčastější typy uzavřených otázek:

• dichotonické – dávají možnost pouze dvou vzájemně se vylučujících odpověďí (např. 

ano-ne)

• polytomické (mnohonásobné) – výběrové otázky – možnost výběru jedné z uváděných 

možností

• polytomické, výpočtové otázky – respondent má vybrat více než jednu z uváděných 

možností

• polytomické, stupnicové otázky – respondent vybírá několik odpovědí a seřazuje je do 

pořadí

• filtrační otázky – otázky typu: “odpověděl-li jste na předchozí otázku kladně, pak...“

• kontrolní otázky – ověřuje se jimi věrohodnost odpovědí dotazovaného [2].    

2.4.3 Zdroje chyb při rozhovoru

- přílišné sebevědomí tazatele,
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- sugestivní kladení otázek,

- vliv věku tazatele, pohlaví, dialektu,

- velký sociální rozdíl (postavení) mezi tazatelem a dotazovaným,

- přítomnost dalších osob, které narušují průběh rozhovoru,

- pokládání příliš “chytrých“ nebo naopak naivních otázek,

- ovlivňování dotazovaného vyjadřováním vlastních názorů,

- přílišná délka rozhovoru atp. [2]. 

Problematika záznamu nestandardizovaného rozhovoru a záznamu pozorování:

Absolutní přesnost záznamu zaručí pouze magnetofonový pásek či videozáznam. Mikrofon, 

kamera mohou značně znepříjemnit ovzduší. Při použití skrytého mikrofonu nastanou zase 

problémy  právní  a  mravní  (etické).  Výzkumník  sám  musí  zvážit,  zda  výše  jmenované 

problémy nejsou negativy vlastního výzkumu. Často se lze bez těchto technických pomůcek 

obejít, situaci řeší dobře připravený záznamový arch [2]. 

Ve  své  práci  jsem  použila  individuální  rozhovor  s  manažerem  1.FC  Slovácko,  Pavlem 

Trubačíkem.  Rozhovor  byl  nestandardizovaný,  volný  a  získané  informace  jsem použila  v 

kapitole 4.

2.5  SWOT analýza 

Analýza  SWOT vychází  z  hodnocení  trhu.  Jedná  se  o  stručný seznam kritických faktorů 

úspěchu  na  daném  trhu,  který  hodnotí  silné  a  slabé  stránky  organizace  ve  srovnání  s 

konkurencí. Analýza SWOT by neměla opomenout dosud nevyužité příležitosti ani hrozby 

viz.[5] 

SWOT  analýza  nám  umožňuje  identifikovat  silné  (z  anglického  Strengths)  a  slabé  (z 

anglického  Weaknesses)  stránky,  příležitosti  (  z  anglického  Opportunities)  a  hrozby  (  z 

anglického  Threats),  spojené  s  typem  podnikání,  určitým  projektem,  podnikatelským 

záměrem atd. Jedná se o metodu analýzy, která se používá hlavně v marketingu. 

Analýzu je možné provést pomocí tabulky viz. Tab.2.1
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SWOT
 analýza

Interní analýza

E
x
t
e
r
n
í

a
n
a
l
ý
z
a

Příležitosti

Silné stránky Slabé stránky
S-O strategie:

Vývojových metod, které 
jsou vhodné pro rozvoj 
silných stránek společnosti

W-O strategie:

Odstranění slabin pro vznik 
nových příležitostí

Hrozby

S-T strategie:

Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb

W-T strategie:

Vývoj strategii díky nimž je 
možné omezit hrozby, 
ohrožující slabé stránky

Tab. 2.1 Tabulka SWOT analýzy       

                              

SWOT analýzu jsem použila jako druhou výzkumnou techniku a je podrobněji rozepsána v 

kapitole 4.8.
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3 Organizace, finance a diváctví sportovního klubu
Organizace ve sportovním klubu je  důležitá  pro rozdělení  úkolů a odpovědnosti  za  jejich 

splnění.  Aby mohl  klub  dobře  fungovat  je  důležité,  aby byl  správně  zorganizovaný.  Aby 

každý člověk pracující v tomto klubu věděl, jaké jsou jeho povinnosti a za co je zodpovědný. 

Finance jsou nutné pro chod a fungování klubu. Fotbal je sport, který přitahuje hodně diváků, 

zde má klub možnost získat finanční prostředky (příjmy ze vstupného, prodej zpravodajů, 

ročenek, suvenýrů s tématikou týkající se klubu...), ale nese také zodpovědnost za chování 

svých fanoušků při zápasech.

3.1 Organizační struktura akciové společnosti

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

zákoníkem.  V České republice se  jedná o valnou hromadu,  dozorčí  radu,  představenstvo, 

vrcholný management [1].

Zjednodušeně lze tuto strukturu znázornit pomocí obrázku (obr. 3.1).

Obrázek 3.1 Obecné schéma akciové společnosti Zdroj:[1]

Valná hromada projednává:

-  změnu stanov,

-  rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu,

- volbu a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že členové představenstva  
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  jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou,

- volbu a odvolání dozorčí rady a jiných orgánů, určených stanovami s vyjímkou členů

   dozorčí rady,

-  schválení roční účetní uzávěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,

-  rozhodnutí o zrušení společnosti,

-  rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné 

   hromady.

Dozorčí rada má za úkol:

- prosazovat všechny strategické záměry akcionářů,

- dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňovat podnikatelské činnosti. Z         

  vymezení v obchodním zákoníku je chápán jako kontrolní orgán.

Představenstvo je statutární orgán akciové společnosti, který řídí a.s. a jedná jejím jménem. 

Rozhoduje o všech záležitostech a.s., pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady. 

V obchodním zákoníku je označeno jako řídící orgán.

Vrcholný management představuje profesionální operativní řízení a.s. společnosti. Vymezení 

činností  managementu  není  dáno  obchodním  zákoníkem,  ale  formuje  se  vzhledem  ke 

kontrolní činnosti společnosti [1].

3.2 Reklama ve sportu

Pojem sportovní reklama je vztahován jak k reklamně se sportovními motivy,  tak jde i  o 

reklamu, která využívá specifických médii komunikace v oblasti sportu.

Reklama se stává v životě jednotlivých subjektů naší tělovýchovy a sportu (sportovní svazy, 

kluby,  tělovýchovné  organizace)  stále  důležitějším  faktorem  jejich  ekonomické  činnosti. 

Příjmy z reklam tvoří velmi významnou a nezanedbatelnou položku všech příjmů sportovních 

organizací. Zejména ty, které jsou vybaveny právní subjektivitou, berou sportovní reklamu, v 

souvislosti se sponzorskými vztahy,  jako svůj protivýkon nabízený sponzorovi ze smluvně 

dohodnutých finančních a dalších podmínek.

Sportovní  reklama,  ve  svém  nejužším  pojetí,  je  reklamou  využívající  specifických 

komunikačních médií z oblasti sportu. Existuje celá řada druhů či forem sportovní reklamy.
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Neustálý růst cen za sportovní reklamu je pravděpodobně nejpřesvědčivějším důkazem toho, 

že se sport stává stále významnějším nástrojem podpory prodeje a marketingoví pracovníci 

jsou si vědomi růstu významu sportovní reklamy při propagaci svých výrobků a služeb [1].

Reklamní smlouvy a marketingová práva.

Zákon o regulaci reklamy definuje reklamu jako přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni 

uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot. V zásadně platí že reklama je jakékoliv 

propagování zboží či služeb za úplatu s úmyslem ze strany zadavatele reklamy získat pro sebe 

hospodářský prospěch. Reklamu můžeme charakterizovat také jako činnost, která spočívá ve 

veřejném  doporučování  (propagaci)  výrobku,  služby,  osoby  nebo  organizace  případným 

zájemcům, a to různými formami jako jsou např. plakáty, inzeráty, oznámení, nápisy, světla, 

prostřednictvím  rozhlasových,  televizních  a  filmových  pořadů  či  formou  bezúplatného 

poskytnutí  reklamních  předmětů.  Cílem reklamy je  vyvolat  poptávku  a  zájem o  předmět 

reklamy.  V případě  reklamních  smluv  a  jejich  právního  vymezení,  je  třeba  specifikovat 

subjekty, které smlouvu uzavírají.

Jsou-li smluvní strany podnikatelskými subjekty, pak se reklamní smlouva řídí obchodním 

zákoníkem. Nejblíže k reklamní smlouvě přitom je smlouva o dílo, jejíž podstatné části lze 

shrnout do těchto bodů:

1) označení smluvních stran,

2) určení díla (tj. konkrétního způsobu provedení reklamy a její forma),

3) určení ceny a způsob platby 

V praxi se často setkáváme s pojmem  „marketingová práva“, tento má odlišný výklad než 

pojem  „reklama“.  Reklama,  jak bylo  uvedeno,  je  provádění  propagace  různými  formami. 

Marketingovými  právy  chápeme  práva  provádět  reklamní  služby  nejčastěji  ve  spojení  s 

významnou  kulturní,  společenskou  či  sportovní  akcí.  Stejně  jako  řadu  jiných  práv  je 

pochopitelně možné také marketingová práva prodávat [3].

Pojem marketingová práva není v českém právním řádu zaveden. Lze však říci, že se jedná o 

výkon práv jednoho subjektu či společenských práv více subjektů, který ve svém důsledku 

vede  k  „prodeji  sportu“  jako  prostředku používaného k propagaci  komerčních  subjektů  a 

jejich produktů. K zabezpečení realizace marketingových práv zakládají sportovní asociace 
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specializované obchodní společnosti nebo si je najímají (marketingové agentury). Tato situace 

může sebou nést také problémy v okamžiku, kdy je nutno prostředky získané od komerčních 

partnerů  transformovat  do  sportovních  organizací.  Snahou  marketingových  agentur  je 

přirozeně to, aby tento jejich výdaj byl daňově uznatelný, naproti tomu sportovní organizace 

mají snahu přesně opačnou [3].

Daňové aspekty reklamních smluv.

Daňové aspekty reklamních smluv je třeba posuzovat ze dvou pohledů:

1) Náklady (výdaje) na reklamní služby z hlediska příjemce těchto služeb, 

kterými jsou  ve velké většině podnikatelské subjekty. V jejich účetnictví se jedná o náklady 

(výdaje), které slouží na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a od základu daně 

se  odečtou  v  prokazatelné  výši  podle  §  24  odst.1  zákona o  daních  z  příjmů.  Smlouva o 

poskytování  reklamních  služeb  se  nemusí  krýt  se  zdaňovacím obdobím,  je  třeba  provést 

časové  rozlišení.  Podle  §  25  odst.1  písm.t)  zákona  o  daních  z  příjmu  nejsou  uznány  za 

náklady  (výdaje)  na  dosažení,  zajištění  a  udržení  příjmů  výdaje  na  reprezentaci  tj.  na 

pohoštění,  občerstvení  a  dary.  Kromě  darovaných  reklamních  (propagačních)  předmětů 

opatřených obchodním jménem (ochranou známkou) poskytovatele daru, a jejíž cena za kus 

nepřesahuje 500,- Kč a které zároveň nepodléhají spotřební dani. 

2) Reklamní služby z hlediska poskytovatele těchto služeb. V našem případě

bude  poskytovatelem  reklamních  služeb  sportovní  organizace.  Z  hlediska  občanského 

sdružení provozujícího sportovní činnost jsou reklamní služby podle § 18 odst. 3 zákona o 

daních z příjmů vždy předmětem daně. Přitom je stanoveno, že z podnikatelské činnosti lze 

odečíst 30% základu daně (maximálně do 1 000 000,- Kč). V případě že 30% snížení činí 

méně než 300 000,- Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000,- Kč, maximálně však do výše 

základu daně. Nastává zde otázka, jak tento základ stanovit, tedy které náklady (výdaje) lze 

uplatnit jako položku snižující základ daně. Těmito výdaji jsou přímé výdaje související s 

danou reklamou. Jedná se např. O výdaje na vyrobení reklamních tabulí, reklamního pásu, 

nástřik reklamy na mantinely, na palubovku apod., dále např. Nástřik reklamy na startovní 

čísla, nářadí a náčiní, na dresy sportovců apod. Vždy je třeba jednotlivé skutečnosti posuzovat 

podle uzavřené smlouvy. Výdajová položka by měla být doložitelná a zprůkaznitelná např. 

Písemnou smlouvou, fotodokumentací, videozáznamem a jinou dokumentací toho, že služba 

byla  poskytnuta.  Tvoří-li  významnou část  příjmů  sportovní  organizace  příjmy (výnosy)  z 

reklamní  činnosti,  je  potřeba  zvážit  výhodnější  daňové  podmínky,  které  se  skrývají  v 

možnosti  provozovat  sportovní  činnost  formou  obchodních  společností.  U  obchodních 
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společností,  lze  proti  výnosu  (příjmům) z  reklamy postavit  veškeré  náklady (výdaje)  této 

obchodní společnosti při respektování zákona o daních z příjmů [3].

3.2.1 Umístění reklamy

1.    Reklama na dresech a sportovních oděvech

Seznamujeme potencionální zákazníky s novou firmou, výrobkem či službou nebo usilujeme 

o zvýšení  povědomí  a  informovanosti  o  nich  mezi  veřejností.  Tato funkce  je  totožná  pro 

všechny druhy sportovní reklamy. Výhodou je způsob prezentace, při každém vystoupení na 

veřejnosti.

2. Reklama na sportovním nářadí

Výrobce využívá divákova podvědomého nebo i vědomého spojování úspěchů sportovců a 

jejich náčiním a nářadím. Příkladem jsou lyže, tenisové rakety, sportovní obuv, oblečení.

3. Reklama na sportovních tabulích a ukazatelích

Tuto formu prezentace využívají často výrobci těchto zařízení. Na moderních výsledkových 

tabulích je možná prezentace pomocí animovaných reklamních spotů.

    4.  Reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, s fotografiemi sportovců

Častá  a  velmi  účinná  forma  propagace  sponzora,  která  umožňuje  působení  na  širokou 

veřejnost.

5.    Reklama na propagačním materiálu (plakáty, transparenty, bulletiny, ročenky, apod.)

Forma  reklamy,  která  účinně  pomáhá  zájemci  o  reklamu  (podnik,firma)  vstoupit  do 

podvědomí  širokého  okruhu  potencionální  zákazníků  a  seznámit  je  s  podnikem  a  jeho 

výrobky.

6.   Reklama na videozáznamech, fotografiích, apod.

Využití  videozáznamu,  šotů  za  sportovních  utkání  či  ze  života  klubu  a  jeho  sportovců  k 

propagaci sponzora, je velmi účinné.

7.   Reklama na billboardech, videotabulích, poutačích

Možnost dalšího časového působení zboží či služeb.
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8.   Internet

Využití  moderní  výpočetní  techniky zasáhlo plnou měrou i  sportovní  reklamu.  Její 

účinnost lze odvodit od návštěvnosti jednotlivých serverů uživateli internetu.

9.   Televizní přenos, média

Nejdražší, co se reklamy týče a přitom nejvyhledávanější jsou televizní přenosy, ale 

svoji důležitou roli hraje také rozhlas a tisk ať celostátní či regionální [3].

3.2.2 Ceny reklamy

Aby byl manažer v získávání finančních prostředků úspěšný musí vypracovat nabídku výkonů 

pro sponzora. Pro určení hodnoty této nabídky nejsou cenová rozmezí. Jediným kritériem je 

rozsah a úroveň nabízených výkonů. Ceny se mění v závislosti na velikosti a významu akce. 

Je potřeba si uvědomit, že sponzoring není dobročinný dar ani důkaz velkorysosti podniků. 

Sponzorská rozhodnutí se zakládají na tvrdých obchodních podmínkách.

Už samotný pojem „sponzoring“ není tím nejvýstižnějším. Současnou skutečnost daleko lépe 

vystihuje termín „reklamní (nebo komerční) partneři“ - hospodářský subjekt na jedné straně a 

sportovní organizace (klub) na straně druhé. Dochází k vzájemnému respektování zájmů obou 

stran  –  sportovní  organizace  očekává  za  poskytnutou  reklamu  finanční  prostředky, 

hospodářská  jednotka  (podnik)  vyžaduje  za  poskytnuté  finance  od  sportovní  organizace 

protislužby (propagaci podniku, firmy jejich produktů).

V  dnešní  době  je  výhodnější  uzavírat  mezi  reklamními  partnery  dlouhodobé  smlouvy. 

Nejkomplikovanější a nejhoršího je když kluby mění každoročně název a střídají sponzory. 

Pro vzájemně dobrý vztah obou zúčastněných stran je vhodné vytvořit atmosféru vzájemné 

informovanosti.  Sportovní  manažer  má  co  nejvíce  vědět  o  sponzorovi  klubu  (o  firmě, 

podniku)  o  stavu  jeho  hospodaření  a  naopak.  Velmi  časté  bývá  sponzorování  finančně 

nákladných sportovních akcí jedním nebo více sponzory. Sponzoři chtějí participovat na dané 

akci s hlavní snahou zviditelnit své výrobky a prosadit se na trhu pomocí médií. Stále častěji 

jsou to firmy pohybující se ve světě potravinářských produktů. Také v České republice si v 

současnosti neumíme představit jakoukoliv větší sportovní akci bez přítomnosti pivovarů v 

Plzni, Radegastu, Staropramenu anebo bez přítomnosti takových gigantů jako jsou Coca-cola, 

Pepsi-cola a další [1].
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3.3 Finance ve sportu

Pro  bezproblémový  chod  sportovní  organizace  je  důležité  získat  dostatek  finančních 

prostředků.  Tyto  finance  slouží  k  dosažení  cílů  organizace.  Finance  lze  získat  několika 

způsoby.

Hlavním  problémem  současného  sportovního  managementu  je  získávání  finančních 

prostředků  nutných  pro  úspěšný  a  zdárný  chod  sportovní  organizace.  Existuje  celá  řada 

možností, jak může sportovní organizace finanční prostředky získat. Je třeba si uvědomit, že 

občanská  sdružení,  jako  právní  forma  většiny  českých  sportovních  organizací,  splňují 

podstatu neziskových organizací [3].

Sportovní organizace a kluby mají následující možnosti získávání finančních prostředků: 

A) Používání finančních prostředků z veřejných rozpočtů:

1) dotace občanským sdružením (jako jeden z výdajů státního rozpočtu) jsou peněžní

prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo národních fondů na stanovený 

účel.  Po  použití  dotace  je  organizace  povinna  doložit  přehled  o  čerpání,  na  rozdíl  od 

příspěvku od státu, kdy účel příspěvku je znám a není třeba dokládat.

2) Dotace kraje – výbory pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost (jako orgány 

zastupitelstva) mohou poskytnout dotace pro oblast mládeže, tělovýchovy a sportu.

Rada kraje může rozhodnout v poskytnutí dotace občanským sdružením v

oblasti tělesné výchovy a sportu do výše 200,000,- Kč u jednoho občanského sdružení na 

jeden kalendářní rok. O výši příspěvku rozhoduje zastupitelstvo kraje.

3) Rozpočet města nebo obce – řídí se vyhláškou zastupitelstva. Žádný právní předpis 

neukládá obci konkrétní povinnost finančně podporovat rozvoj tělesné výchovy a sportu na 

svém území, tedy ani není stanovena výše minimálního příspěvku.

B) Používání finančních prostředků ze zdrojů ČSTV

Jedná se o finanční prostředky mající původ v majetkových účastech ČSTV:

− tržby z prodeje nepotřebného majetku,

− příjmy od akciové společnosti Sazka z výnosů jí pořádaných loterií určených, podle 

loterijního zákona na podporu sportu a tělesné výchovy.

C) Příjmy z vybraných členských příspěvků, z prodeje vstupného, tržby z ediční činnosti a 
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propagace – vlaječky, odznaky, plakáty apod.

D) Příjmy sportovních klubů plynoucí z tzv. Odstupného a výchovného.

Odstupné – jeden klub odstoupí své postavení smluvní strany jinému klubu a za to 

obdrží finanční odměnu, jejíž výše je dána dohodou.

Výchovné  –  je  placeno  na  základě  vnitřních  předpisů  sportovní  asociace  při 

schváleném přestupu sportovce minimálně výkonnostní úrovně. Jedná se o paušální náhradu 

za výdaje spojené s výchovou sportovce.

E) Výdělečná činnost sportovní organizace

Je obvyklé, že sportovní organizace zakládají k realizaci této činnosti obchodní společnosti 

(společnost s ručením omezením, akciová společnost).

Zdroje příjmů:

a) reklamní činnost – výdělečná činnost spočívá v „prodeji” sportu jako

prostředku používaného k propagaci komerčních subjektů a jejich produktů,

b)  pronájmy,  nájemní  smlouvy  –  finance  získané  pronájmem  sportoviště  jiné 

organizaci,

c) prodej občerstvení, hostinské služby, pořádání kulturně-společenských akcí, prodej 

sportovních služeb, sportovního zboží a produktů souvisejících se sportovní činností viz.[1].

3.3.1.  Sponzoring

Sponzoring je jedna z možností jak získat dostatek financi pro sportovní organizaci.

Sponzoring je v poslední době stále častěji využíván jako nástroj marketingové komunikační 

politiky  a  jeho  význam  roste  v  posledních  letech  i  u  nás.  Můžeme  říct,  že  tato  forma 

komunikace je založena na principu služby a protislužby. Sponzor dává k dispozici finanční 

částku  nebo  věcné  prostředky a  za  to  dostává  protislužbu,  která  mu  pomůže  k  dosažení 

marketingových cílů [7].

Trendy v poslední době směřují častěji k věcným darům, jako jsou např. různá zdravotnická 

zařízení nebo vlastní “produkty”. Tak např. letecká společnost může poskytovat letenky či 

slevy na ně, potravinářské firmy sponzorují společenské události, spojené s prezentací jejich 

výrobků, cestovní kanceláře věnují jako sponzorské dary zájezdy ze své nabídky.
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Sponzoring  se  většinou soustřeďuje na  sportovní,  kulturní  a  sociální  oblast.  Nejčastěji  se 

setkáváme  se  sportovním  sponzoringem,  který  zajišťuje  většinou  největší  publicitu  i 

prezentaci loga při různých sportovních příležitostech [7]. 

Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou, podnikem) na jedné 

straně a sportem, přičemž dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Jedná se o 

specifickou vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, věcné prostředky a služby 

se dávají k dispozici osobám a organizacím působícím ve sportu [3].

Základním principem sponzoringu je vztah: služba x protislužba.  Sponzor očekává za své 

peníze,  věcné  prostředky nebo služby,  od sponzorovaného jasně  formulované  protislužby, 

například šíření reklamy týkající se jména podniku samotného nebo jeho produktů [3].

Sponzorovaný (sportovní klub, organizace, jedinec) využívá prostředků či služeb od sponzora 

k plnění svých náročných cílů (sportovních, ekonomických, sociálních). Každý sponzorský 

vztah, často se užívá také pojmu reklamní nebo kooperativní partnerství, by měl být založen 

na: - oboustranně vzájemných cílech,

      - vzájemně prospěšných přínosech,

      - mravně-etických principech ,

Sponzoring, darování, dary jsou v současné době u organizací provozujících sportovní činnost 

velmi frekventovanými pojmy. Objevují se jak v terminologii  podnikatelů, tak ve sdělovacích 

prostředcích. Přitom je velmi těžké tyto pojmy vysvětlit, definovat, neboť v podstatě nebyla 

vymezena věcná náplň těchto pojmů a často dochází k jejich záměnám [3].

Sponzoring balancuje na pomezí reklamy a daru a lze ho chápat jako právní vztah mezi tím, 

kdo poskytuje příspěvek (sponzorem) a tím, kdo takový příspěvek přijímá a  kterému z něj 

plynou  vůči  sponzorovi  určité  povinnosti  a  závazky  (sponzorovaný).  Tím  se  sponzoring 

odlišuje od  reklamy,  kdy plátce – zadavatel reklamy sleduje úmysl přímo propagovat své 

podnikatelské aktivity. Účelem sponzoringu je spíše vytvořit kladný obraz podnikatelského 

subjektu u veřejnosti. V současné době se často preferují tzv. Business sponzoring, kde nejde 

sponzorovi jen o finanční a materiální podporu sponzorovanému, ale očekává pro sebe přímý 

obchodní přínos, například formou nových obchodních kontaktů. Sponzoring v této podobě 

už má blíže k reklamně. V praxi se často setkáváme s případy, kdy je sponzoring uplatňován 
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pomocí darů [3].

Nárůst sponzoringu. Sponzoring představuje významný specifický prostředek k zabezpečení 

dodatečných finančních zdrojů sloužících k naplnění cílů a realizaci všech aktivit sportovních 

organizací, spolků a klubů, ale také jednotlivců, kteří usilují o získání finančních prostředků 

pro svou rozsáhlou činnost [1].

Charakteristické formy sponzoringu:

a) sponzorování jednotlivých sportovců – forma nejvíce rozšířená ve vrcholovém sportu,

b) sponzorování sportovních týmů – tato forma sponzoringu přešla z vrcholového sportu 

do sportu výkonnostního a také do sportu pro všechny,

c) sponzorování sportovních akcí,

d) sponzorování sportovních klubů.

Co vede sponzory ke sponzoringu:

a) zvýšené povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku, nebo službě,

b) pomocí sportu podporovat identifikaci sponzora,

c) zlepšit místní znalost o sponzorovi,

d) vytvářet dobré jméno a mínění o podniku,

e) preferovat vedení podniku.

Sponzoring  znamená  partnerský  vztah  mezi  hospodářstvím  (podnikem,  jednotlivcem)  na 

jedné straně a sportem na druhé, při vzájemném respektování zájmů obou stran, je specifickou 

formou partnerství mezi sponzorem a sponzorovaným, kde každý dosáhne svých cílů pomocí 

druhého [1].

Diváctví

Diváci neodmyslytelně patří k fotbalovému klubu, mají velký vliv na to, jak je klub vnímán 

veřejností. Když má klub diváky, kteří mají vhodné chování a dovedou na stadionu vytvořit 

dobrou atmosféru,  přitáhnou další  diváky a reklama na stadionu se dostane k více lidem. 

Diváci mohou podpořit klub, ale hlavní pro diváky není atmosféra na stadionu ale předvedená 

hra  týmu.  Pro  partnera  klubu  a  umístění  reklamy  je  důležitá  návštěvnost  zápasů  více  v 

kapitole 4.4. 

22



4   Reklama u sledovaného klubu
4.1 Základní údaje o sledovaném klubu

Založení klubu: 1894

1894 Slovácká Slávia

1947 Jiskra Staré Město 

1.července 2000 došlo k sloučení obou klubů a klub dostal název 1. FC Synot

v roce 2004 klub změnil majitele a byl přejmenován na 1. FC Slovácko. 

Klubové barvy: bílá a modrá 

Internetové stránky: www.fcslovacko.cz

Právní forma klubu: akciová společnost

Obr. 4.1 Znak klubu                                    

Zdroj:1.FC  Slovácko, znak  klubu,  [online].  2010  [2010-03-29] Dostupný  z 

www.http://fotbal.idnes.cz/db_fotbal.asp?muzstvo=2000014

Stadion

Název stadionu: Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

Vlastník: Město Uherské Hradiště

Začátek provozu: 2003

Celková kapacita: 8121 (z toho 6371 krytých sedadel)

Osvětlení: 1400 luxů

Rozměry hřiště: 105x68

základní kapitál: 73 000 000 Kč

akcie: 730 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě

jediný akcionář: Z - group a.s.
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4.2 Organizační struktura a personalistika klubu

Lidé kteří  zabezpečují  bezproblémový chod fotbalového klubu 1.FC SLOVÁCKO. Pozice 

těchto  lidí  podílejících  se  na  chodu  fotbalového  klubu  1.FC  Slovácko  jsou  podrobněji 

rozepsány v kapitole 4.2.1 a 4.2.2.

4.2.1 Organizační struktura klubu

Organizační struktura klubu je znázorněna na obr.(4.1). Jmenovitě se na chodu klubu  podíli 

tito lidé:

Management fotbalového klubu 1.FC SLOVÁCKO

Ředitel společnosti: Bc. Vladimír Krejčí

Generální sekretář: Mgr. Petr Pojezný

Sportovní ředitel: Miroslav Soukup

Hlavní účetní: Ing. Veronika Pavlíčková

Public relations: Mgr. Aleš Mazůrek

Obchodní manažer: Pavel Trubačík

Marketingový manažer: Marek Jurák

Vedoucí technického úseku: Martin Knot

Řídící orgán: představenstvo

Předseda: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek

Místopředseda: Bc. Vladimír Krejčí

Člen představenstva: Mgr. Petr Pojezný

Člen představenstva: František Čapek

4.2.2 Personalistika

Aby  klub  mohl  dobře  fungovat,  musí  mít  na  každém  postu  odborníky  a  spolehlivé 

zaměstnance. Jednotliví zaměstnanci musí mít kvalifikaci, která odpovídá jejich pracovnímu 

zařazení.  Všichni  zaměstnanci  musí  mít  dovednosti  a  schopnosti  aby mohli  kvalitně plnit 

požadovanou práci. Pracovníci klubu mohou tyto požadavky splnit buď teoretickou znalostí 

dané problematiky,  nebo praktickými zkušenostmi v daném oboru. Dostávají  zde možnost 

působení  např.  bývalí  profesionální  hráči,  ti  předávají  své  získané  zkušenosti  mladým 

začínajícím hráčům hlavně ve fotbalové akademii. Také na tyto “vysloužilé“ hráče je kladen 

požadavek, aby se dále vzdělávali. Styk z obchdními partnery má v klubu provádí obchodní 

manažer Pavel Trubačík
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Obr. 4.2 Organizační struktura 1. FC Slovácko            Zdroj: Vlastní dle informací z klubu
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4.3 Umístění klubu v jednotlivých sezónách

Umístění týmu (1.FC Synot1 později 1. FC Slovácko) v jednotlivých sezónách. Umístění v 

jednotlivých sezónách nám ukazuje graf (4.1). Z grafu je zřejmé že, klub  začal hrát naši 

nejvyšší soutěž v sezóně 2000/2001 kdy suverénně postoupil z 2. Gambrinus ligy. V prvním 

roce kdy klub hrál českou nejvyšší fotbalovou soutěž se umístil na 11. místě, stejně jako v 

roce druhém. Nejlepšího umístění v 1.GL2 dosáhl klub v sezóně 2003/2004 kdy skončil na 

pátém místě. V sezóně, která byla pro klub nejlepší, odstartovala korupční aféra v českém 

fotbale. Ta měla za následek, že firma Synot koncem roku 2004 prodala všechny akcie klubu 

společnosti Fotbal Invest Grup a klub se přejmenoval na 1. FC Slovácko. Nový název klubu 

1.FC Slovácko vystihuje regionální charakter tohoto fotbalového klubu. Následující sezónu se 

tým  musel  vyrovnat  ze  ztrátou  12  bodů,  které  byly  týmu  odečteny  na  počátku  sezóny 

2004/2005 jako trest za korupční aféru. I přes tuto ztrátu tým 1.FC Slovácko nespadl do nižší 

soutěže, skončil na 12. místě v konečné tabulce GL, tím si zajistil účast v nejvyšší soutěži i 

pro  následojící  sezónu.  Nejhúře  se  tým 1.FC Slovácko  umístil  v  sezóně  2006/2007,  kdy 

bojoval s nebostatkem financí i s nedostačujícími výkony na hřišti. Skončil na posledním 16. 

místě, což znamenalo pád do nižší soutěže 2. Gambrinus ligy. Celkově se klub v nejvyšší 

soutěži udržel sedm sezón. [4]

Graf 4.1 Umístění 1.FC Slovácko v jednotlivých sezónách 1. Gambrinus ligy

Zdroj: Vlastní 

1 Klub do roku 2004 nesl název 1. FC Synot, 
2 1.GL – touto zkratkou označuji naši nejvyšší fotbalovou soutěž 1. Gambrinus ligu 
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Po pádu do druhé ligy klub změnil majitele potřetí, společnost Fotbal Invest Grup prodala 

klub i s velkými závazky holdingu Z-group. Ve druhé lize se klub pohyboval 2 roky což nám 

ukazuje  graf(4.2).  V  sezóně  2007/2008  skončil  klub  na  5.místě  a  následující  sezónu 

2008/2009 klesl na 10.místo. Klub se v této době zaměřil hlavně na splacení závazků které 

zůstali po původním majiteli, což se mu povedlo. V červnu 2009 koupil klub licenci na 1. ligu 

od Čáslavi, posílil kádr významnými posilami zvučných jmen (např. Petr Švancara, Tomáš 

Abrahám, Aleš Urbánek). Po dvou sezónách v nižší soutěži se tak v sezóně 2009/2010 objevil 

klub 1.FC Slovácko opět v 1.Gambrinus lize, mezi nejlepšími týmy České republiky. Nyní (v 

březnu 2010) bojuje 1. FC Slovácko o udržení v české nejvyšší fotbalové soutěži.

Graf 4.2 Umístění 1.FC Slovácko ve 2. Gamrinus lize                                      Zdroj: Vlastní

4.4 Návštěvnost zápasů 1.FC Slovácko

Klub 1.FC Slovácko hraje naši nejvyšší fotbalovou soutěž 1. Gambrinus ligu. Tuto soutěž 

hraje celkem 16 týmů. Z těchto týmů jsou z Moravy a Slezska pouze 4 kluby a to 1. FC Brno, 

1.FC Slovácko, FC Baník Ostrava a SK Sigma Olomouc, ostatních 12 týmů se nachází v 

Čechách. 

Nejvíce navštěvované zápasy mužstev podle celkových návštěv doma i venku. Největší počet 

diváků  navštěvuje  zápasy  týmu  AC  Sparta  Praha,  průměrně  8677  diváků  na  zápas.  Z 

moravských a slezských týmů je nejnavštěvovanější FC Baník Ostrava na jeho zápasy chodí 

průměrně 6214 diváků,  celkově je v průměrných návštěvách na 3.  místě.  Sledovaný klub 

1.FC Slovácko navštěvuje průměrně 5274 diváků, což ho v tabulce návštěvnosti řadí na 5. 

příčku viz.tab.(4.1). Na druhém konci statistiky se nachází tým FK Bohemians Praha která má 
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průměrnou návštěvnost 2717 diváků, tento fakt je ale způsoben tím že se do návštěvy počítají 

i  zápasy  venku.  Lépe  na  návštěvnost  FK  Bohemians  Praha  ukazuje  sloupec  s  nejmenší 

návštěvou pouhých 300 diváků.  Dále v  tabulce  odspodu je  tým SK Kladno s  průměrnou 

návštěvou 3008 diváků.

Na malých návštěvách týmů se podílí řada faktorů, mohou to být např. předváděná hra, malý 

počet obyvatel, nesympatie k lidem ve vedení, velký počet týmů na území jednoho města, 

chování ostatních “fanoušků“ hlásících se ke klubu, vysoké vstupné, zastaralé stadiony,

pocit nedostatku bezpečí atd. 

Stejné faktory částečně ovlivňují i sponzory. Sponzoři vnímají výše uvedené faktory a to třeba 

i  podvědomě. Každý sponzor  týmu určitě hodnotí  chování  fanoušků ať je to kladně nebo 

záporně. Větší možnost má určitě uspět u sponzorů klub z bezproblémovými fanoušky, než 

klub o kterém je známo že své fanoušky nezvládá. Dále sponzor ví kolik lidí chodí na zápasy 

týmu,  dá  určitě  přednost  týmu  na  který  chodí  větší  počet  diváků  před  týmem  na  jehož 

zápasech zeje stadion prázdnotou. Sponzor vnímá i historii a popularitu jména klubu zvláště 

má-li na výběr sponzorovat více týmů v jednom místě, dá přednost asi známějšímu týmu před 

týmem nově vzniklým. 
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MUŽSTVA SEŘAZENÁ PODLE CELKOVÝCH NÁVŠTĚV DOMA I VENKU
Mužstvo Celkem Průměrně Nejvíce Nejméně

1 AC Sparta Praha 190912 8677 19370 1722
2 SK Slavia Praha 172756 8226 19370 2680
3 FC Baník Ostrava 130496 6214 12092 618
4 Bohemians 1905 124893 5676 15921 0
5 1. FC Slovácko 116030 5274 12382 516
6 FK Teplice 107807 5133 15120 757
7 1. FC Brno 106780 4853 10655 982
8 FK Baumit Jablonec 97214 4418 7994 2052
9 FC Slovan Liberec 95833 4356 9209 750
10 SK Sigma Olomouc 95711 4557 10404 0
11 FK Mladá Boleslav 94475 4498 13456 2222
12 FC Viktoria Plzeň 90888 4131 8491 1050
13 Dynamo České Budějovice 83926 3996 9317 300
14 1. FK Příbram 77543 3692 10066 625
15 SK Kladno 66191 3008 7956 1050
16 FK Bohemians Praha 

(Střížkov)
57057 2717 9485 300

3 

Tabulka 4.1 Průměrné návštěvy 1. Gambrimus ligy  

Zdroj: Idnes fotbal, průměrné návštěvy 1. GL,  [online].  2010 [2010-03-29]     Dostupné z 

www.http://fotbal.idnes.cz/db_fotbal.asp?st_divaci=1000287  

4.5 Spolupráce s klubem 1.FC Slovácko 

Fotbalový klub 1.FC Slovácko bal založen v roce 1984, čímž se řadí mezi nejstarší fotbalové 

kluby v České republice. 1.FC Slovácko patří v posledních letech k pravidelným účastníkům 

nejvyšších domácích fotbalových soutěží  a  díky dobrým sportovním výsledkům má nejen 

dominantní postavení mezi kluby kolektivních sportů ve Zlínském regionu, ale hlavně také 

efektivní obchodní prostředí vytvořené pro obchodní partnery 1.FC Slovácko!

Spotřebitelé jsou již přesyceni tradičními formami reklamy v televizi, tisku a na venkovních 

plochách, stávají se vůči nim imunní, a pro jejich efektivní oslovení se stále více uplatňují 

3 Náštěva Bohemians 1905 je ovlivněna zavřeným hledištěm v zápase z Olomoucí
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nové  postupy.  Jedním z  nich  je  sportovní  marketing  –  medializace  sportovních  utkání  a 

výsledků v tisku, rádiích a televizi je přínosem i pro obchodní partnery a jejich zviditelnění 

před  širokou  veřejností.  Sportovní  akce  je  ideální  příležitostí  pro  setkávání  obchodních 

partnerů v neformálním prostředí. Právě proto je spolupráce s 1.FC Slovácko a reklama jeho 

prostřednictvím mimořádně efektivní pro budování značky i přímý obchodní zisk.

1.FC  Slovácko,  a.s.,  je  dlouholetým  vrcholným  reprezentantem  Zlínského  regionu  a  má 

ambici  potvrdit  své  vrcholné  postavení  na  sportovní  pyramidě  moravského  fotbalu.  Chce 

potvrdit tradiční dobrou práci s mládeží a dobré partnerství s ostatními sportovními kluby v 

Zlínském regionu, které jsou základem pro očekávanou sportovní výkonnost. 1:FC Slovácko, 

a.s., chce rovněž důstojným způsobem oslovit a také vyzvat k zapojení do podpory sportu 

větší počet ekonomických činitelů. Souhrn všech těchto prvků může vytvořit stav, kdy fotbal 

se stane pozitivně vnímanou společenskou záležitostí pro širokou veřejnost. 

Samostatnou  realizaci  investic  obchodních  partnerů  v  oblasti  sportovního  marketingu 

představuje  nejen  umístění  reklamních  ploch  a  bannerů  přímo  na  stadionu,  ale  i  mnoho 

dalších možností, od  prezentace sponzora při utkání (před zápasen, o poločasové přestávce, 

po zápase), až po prezentaci na oficiálních webových stránkách klubu. 

4.5.1 Marketingová spolupráce

Klub  1.  FC  Slovácko  získává  finance  také  prostřednictvím  marketingové  spolupráce  s 

ostatními firmami či společnostmi, nejedná se tedy o klasický sponzoring ale jde o vzájemné 

výhody obou subjektů. Na jedné straně klub 1.FC Slovácko získá finance a na druhé straně 

poskytne  spolupracující  firmě  jisté  výhody či  služby.  Cílem obchodní  spolupráce  má  být 

propagace  spolupracující  firmy,  jejího  loga,  výrobků  a  podpora  výkonnostního  sportu  a 

přípravy družstev  mládeže  v  kopané.  Při  této  propagaci  chce  klub  1.FC Slovácko využít 

veškerého mixu  reklamních prostředků, které sportoviště poskytují.

4.5.2 Nabídka pro marketingového partnera klubu 1. FC Slovácko 

Oblasti nabídky:

- reklamní plocha na stadionu 1.FC Slovácko, 

- reklamní služby, tiskoviny klubu, internet,

- další možnosti prezentace partnera,

- klientský servis,
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a) Reklamní plochy na stadionu

Otočné  reklamní  panely (roll  poster)  okolo  fotbalového  hřiště.  Reklamní  panely jsou  v 

případě TV přenosu ve viditelném dosahu TV kamer. Rozměry jednotlivých reklamních ploch 

jsou  3x1m.  Celkový čas  viditelnosti  jedné  pozice  za  zápas  je  12 minut,  reklamní  panely 

střídají pozice v půlminutových intervalech.  

Reklamní panely za brankami nabízí umístění loga eventuálně reklamního textu na pevném 

reklamním  panelu.  Velmi  atraktivní  pozice  zaručuje  viditelnost  při  všech  důležitých 

momentech fotbalového utkání! 

Reklamní plochy na tabulích se sponzory – umístění loga na tabulích klubu v prostorech: 

     V.I.P. zóna 

MIX zóna

Prees centrum

Viditelnost reklamních pozic partnera klubu

Klub 1.FC Slovácko nabízí svým partnerům 5 kategorií umístění reklam při TV přenosech. 

- Kategorie Top a II. - nejlukrativnější umístění, vždy v záběru TV kamer

- Kategorie III. - viditelnost v TV

- Kategorie IV. a V. - umístění na televizní straně, viditelnost minimální

Rozlišení viditelnosti reklamních ploch na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty 

během TV přenosů viz. (Obr. 4.3)

Pozice TOP - fialová barva

Pozice II - červená barva

Pozice III - žlutá barva

Pozice IV - modrá barva

Pozice V - zelená barva
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Obr. 4.3 Rozlišení viditelnosti reklamních pozic při TV utkáních

Zdroj: Klub 1.FC Slovácko

Při  domácích  utkáních  klubu  1.FC  Slovácko  je  možnost  umístění  reklamy  v prostorách 

stadionu na těchto pozicích viz.(obr.4.4) a orientační ceny na těchto pozicích jsou uvedeny 

v tabulce 4.2.

Reklamní pozice na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty

                                                                        

                                                                                                                                 

Obr.4.4 Pozice pro umístění reklamy v prostorech stadionu       Zdroj: Klub 1.FC Slovácko
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Ceník reklamních ploch na stadionu

Tab.4.2 Ceny reklamy na stadionu                                                Zdroj: Klub 1.FC Slovácko

Světelná  tabule  (časomíra) –  umístěni  reklamního  textu  nebo  loga  partnera  klubu  před 

utkáním, v průběhu utkání,  v poločasové přestávce a po utkání.  Reklama se zobrazuje na 

Světelné tabuli 5x za zápas ve dvouminutových intervalech. Celková viditelnost této reklamy 

za zápas je 10 minut. Cena této reklamy na zápas je 1500,- Kč +DPH. 

b) Reklamní služby – tiskoviny klubu, internet

Zápasový zpravodaj  vydávaný při 15-ti domácích utkáních první Gambrinus ligy. Formát 

tiskoviny B5, vychází v nákladu 1200-2000 výtisků. 1.FC Slovácko nabízí marketingovému 

partnerovi:

- Umístění loga partnera ve všech vydáních „Zpravodaje“ mezi hlavními partnery klubu.

- PR prezentaci v rozsahu jedné tiskové strany – 1x za smluvní období.

Od března 2010 došlo k rozšíření zápasového zpravodaje na 40 stran. Vznikla tedy možnost 

nabídnout  zájemcům jednorázovou  i  dlouhodobou reklamní  prezentaci  pro  firmu,  živnost 

nebo akci. Ceny za inzerci jsou dány podle umístění ve zpravodaji a podle objednané inzerce. 

Pro jarní část sezóny 2009/2010 nabízí 1.FC Slovácko celostránkovou barevnou inzerci od 

2000,- Kč4 +DPH.

Internet oficiální  www.  stránky  klubu  www.fcslovacko.cz,  mající  návštěvnost  50  000 

originálních IP adres měsíčně. Tyto webové stránky patří k jedněm z nejnavštěvovanějších v 

rámci klubů 1.Gamrinus ligy a díky vysokému Page Ranku jsou odkazy na nich považovány 

jako  velmi  důvěryhodné.  Navíc  mimo  klasické  inzerce  nabízí  možnost  umístění  krátké 

4 Cena 2000 Kč se vztahuje na zpravodaj vydaný na jeden zápas.
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Pozice Umístění reklamy Cena bez DPH
1 otočný panel kolem hrací plochy
2 pevný panel kolem hrací plochy
3 výsledková tabule
4 stožár osvětlení
5 mix zóna
6 prees centrum
7 V.I.P. zóna

1 500 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

http://www.fcslovacko.cz/


reklamy na začátek a na konec reportáží TV Slovácko, možnost umístění PR článku. Dále 

nabízejí pro marketingového partnera možnost umístění loga partnera s aktivním odkazem na 

webové stránky partnera. 

c) Reklama na dresech A týmu mužů

Umístit logo partnera je možno v těchto částech dresu viz. (Obr. 4.5) a orientační ceny  těchto 

pozic  na  dresu  pro  umístění  reklamy jsou  uvedeny  v tabulce  4.3.  Dres  je  znázorněn  na 

obrázku 4.6.

Přední část dresu pro umístění reklamy

Zadní část dresu pro umístění reklamy

Obr. 4.5 Reklamní pozice na dresech                 Zdroj: Klub 1.FC Slovácko      

   

     

Obr. 4.6 Dres A mužstva   Zdroj: Klub 1.FC Slovácko  
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Ceník pozic na dresech pro umístění reklamy

Tab.4.3 Ceny reklamy na dresu          Zdroj: Klub 1.FC Slovácko

d) Sponzoring utkání

Klub nabízí  možnost  sponzoringu utkání,  kdy se  od 10 000,-  Kč (bez DPH) můžete  stát 

sponzory domácího utkání.  Konkrétní  prezentaci  firmy Vám připraví  „na míru“.  Nabízí  i 

možnost využití poločasové přestávky, kdy se může firma prezentovat diváckou soutěží (např. 

střela na branku) nebo jiným způsobem dle dohody. Tato forma reklamy je vhodná i pro menší 

firmy.

f) Reklama na vstupenkách

Klub  nabízí  svým partnerům také  možnost  umístit  své  logo  na  zadní  stranu vstupenky i 

permanentky viz. (obr.4.6.). Tyto pozice jsou velmi zajímavé zejména proto že před utkáním 

se dostanou do ruky každého diváka. 

Obr.4.6 Permanentní vstupenka Zdroj: Klub 1.FC Slovácko

g) Reklama na klubových autech
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Pozice na dresu Cena bez DPH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 000 000 Kč
2 000 000 Kč

500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč

1 500 000 Kč
1 500 000 Kč

500 000 Kč
700 000 Kč
200 000 Kč



Klub nabízí také možnost umístění loga partnera na autech které vlastní. Tato auta doprovází 

tým i na utkání ven, tak je reklama viditelná i mimo kraj.

h) Sponzoring hráče

Tato forma sponzoringu přináší možnost pro menší partnery klubu, stát se osobními sponzory 

jednoho s hráčů.  Za částku 15000,-  Kč bez DPH na sezónu získá sponzor hráče možnost 

vybrat si svého oblíbeného hráče, kterému bude dělat osobního sponzora. Sponzor tím získá 

reklamu ve zpravodaji u fotky hráče, jednou za sezónu stránku ve zpravodaji ke své reklamně, 

bude s ním jednou za sezónu udělán rozhovor který bude otištěn ve zpravodaji, při rozhovoru 

z vybraným hráčem zveřejněném na  oficiálních  stránkách  klubu  bude  pod tímto  článkem 

uvedeno, že sponzorem hráče je (název sponzora a jeho logo).

Reklamní využití 1.FC Slovácko

Klub  1.FC  Slovácko  nabízí  svému  marketingovému  partnerovi  možnost  využití  slovního 

propojení s  klubem v projektech partnera a také možnost využívat loga klubu na vlastních 

tiskovinách (projektech).

Klientský servis pro partnery klubu

Pronájem společenských prostor pro partnera – možnost využití společenských prostor 

Městského  fotbalového  stadionu  Miroslav  Valenty  k  pořádání  společenských  akcí, 

podnikových  školení,  rautů,  obchodních  schůzek,  zasedání,  oslav,  případně  dalších 

podobných  akcí.  Možnost  využití  i  technického  zázemí,  k  dispozici  je  velkoplošná 

videoprojekce.

V.I.P.  servis  pro  partnera  – pro  partnera  jsou  nabízeny V.I.P.  karty  s  V.I.P.  servisem a 

parkovací místa přímo v areálu stadionu.

Zaměstnanecké  vstupenky –  marketingový  partner  klubu  1.FC Slovácko  má  přednostní 

možnost nákupu vstupenek jak na domácí, tak na venkovní zápasy, výběr ideálního místa a 

možnost zajištění dopravy na utkání.

Společenské akce klubu (client events) – partner obdrží pozvánky na všechny společenské 

akce klubu 1.FC Slovácko.
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Sportovní turnaje – partner má možnost účasti na turnajích pořádaných 1.FC Slovácko ve 

sportovních odvětvích, za účasti hráčů, vedení klubu a partnerů klubu.

Sportovní zázemí klubu – Partner má možnost využití sportovního areálu a tréninkového 

centra pro své akce.

Přínos pro klub z marketingové spolupráce

Hlavním  důvodem  proč  klub  nabízí  marketingovou  spolupráci  obchodním  partnerům  je 

získání finančních prostředků k chody klubu. Chod klubu by mněl být zabezpečen dostatkem 

financí  jinak  mu  hrozí  krach  jako  jakékoliv  jiné  firmě.  Klub  1.FC  Slovácko  je  akciová 

společnost a vlastníkem 100% akcií je společnost Z-Grup. Ale samotná společnost by celý 

rozpočet klubu nenaplnila, proto musí hledat cesty k získání finančních prostředků. To co 

může nabídnout svým marketingovým partnerům a to je hlavně prostor pro jejich reklamu. 

Klub ze svého rozpočtu musí zajistit řadu věcí, které jsou finančně náročné. Mezi nejvyšší 

výdaje patří platy hráčů, přestupy hráčů, platy trenérů, platy realizačního týmu a zaměstnanců 

klubu, provoz a nájem tréninkových ploch, provoz a údržba stadionu, režie (osvětlení, voda, 

topení),  přeprava  hráčů  k  zápasům,  zajištění  soustředění  a  rehabilitace,  zabezpečení  při 

zápasech,  pořadatelská  služba)  a  to  jsou  jen  některé  výdaje,  které  musí  klub  každoročně 

vydávat k tomu, aby mohl provozovat svou činnost. Proto je důležité mít dostatek sponzorů, 

kteří jsou ochotni a schopni klubu pomoci.

Přínos pro partnera klubu z marketingové spolupráce

Partner  prostřednictvím  spolupráce  s  klubem  1.FC  Slovácko  může  získat  řadu  výhod. 

Partnerovo jméno a  logo se  vryje  do paměti  mnoha diváků navštěvujících  zápasy tohoto 

klubu, sledujících zápasy klubu v televizních přenosech i lidí, kteří sledují internetové stránky 

klubu nebo sledují výsledky klubu v mediích. Tito lidé budou mít vědomí, že tento partner 

spolupracuje s fotbalovým klubem a přispívá sportu. To přispívá dobrému jménu firmy.

Partner získá také možnost pronájmu prostor na Městském fotbalovém stadionu Miroslava 

Valenty. Dále získá V.I.P. servis zajišťující partnerovi klubu využívat V.I.P. karty opravňující 

ke  vstupu  do  V.I.P.  zóny,  k  parkování  přímo  v  areálu  stadionu  a  také  zaměstnanecké 

vstupenky. Partner také obdrží pozvánky na všechny společenské akce pořádané klubem 1.FC 

Slovácko. Může se také účastnit sportovních turnajů pořádaných tímto klubem. Také může 
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využít sportovní areál a tréninkové centrum ke konání svých vlastních akcí.

4.6 TV přenosy

Marketingová společnost STES garantuje každému klubu jedno televizní utkání. Ve 20.kole 

1.Gamrinus  ligy sezóny2009/2010 odehrálo 1.FC Slovácko před televizními kamerami již 

třetí domácí utkání. To řadí klub 1.FC Slovácko v pomyslné tabulce zajímavosti domácích 

utkání na 4.místo za Jablonec, Slavii a Baník. Myslím že hlavním důvodem proč si televizní 

stanice  vybírají  zápasy klubu 1.FC Slovácko k televizním přenosům jsou skvělí  fanoušci 

tohoto týmu. Fanoušci tohoto týmu chodí na zápasy v průměrném počtu 6000 a vytvoří na 

každém zápase dobrou atmosféru a podporují tým i v nejtěžších chvílích kdy se mu příliš 

nedaří. I díky nim jsou reklamní plochy atraktivnější pro současné i nové partnery.

Přínosy televizních přenosů pro reklamu marketingového partnera

Díky televizním přenosům je klub také velmi atraktivní pro sponzory. Sponzor má na výběr, 

reklamu v běžné formě, která trvá jen několik vteřin, nebo může využít spolupráce s klubem a 

mít reklamu která trvá 2 hodiny při přenosu. Záběry nastoupení týmu, na hráče při akcích, 

rozhovory s hráči a trenéry a mnoho dalších. Při všech těchto momentech jsou v záběru kamer 

také reklamní loga sponzorů. Proto si v televizním přenosu nejde nevšimnout reklamy, která 

se pořád opakuje a kterou máte neustále na „očích“. 
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4.7 SWOT anylýza klubu 1.FC Slovácko

Interní analýza
Silné stránky Slabé stránky

- Klub je finančně    
  stabilizovaný,

- hraje nejvyšší českou
  fotbalovou soutěž,

- nabízí dostatek prostor pro
  umístění reklmy.

- Klub nemá dlouhodobou 
  historii,

- časté změny v managementu 
  klubu,

- A mužstvo podává 
  dlouhodobě nevyrovnané 
  výkony,

- malá propagace umístění 
  reklamy pro malé firmy.

Externí analýza
Příležitosti Hrozby

- Klub má dostatek místa na 
  dresech které může nabídnout 
  k umístění loga reklamního 
  partnera klubu,

- jediný zástupce ve Zlínském 
  kraji hrající nejvyšší českou 
  fotbalovou soutěž

- Podniky se vyrovnávají s 
  finanční krizí a nezbývají 
  jim finanční prostředky 
  které by mohly investovat 
  do reklamy,

- 1.GL postihla korupční 
  aféra do které byl namočen i 
  klub 1.FC Slovácko (v té   
  době 1.FC Synot),

- možnost postupu klubu FC 
  Teskoma Zlín z 2.ligy do 
  1.Gambrinus ligy

Tabulka 4.4 SWOT anylýza klubu 1.FC Slovácko                                       Zdroj: Vlastní

Silnými stránkami klubu 1.FC Slovácko je to že se povedlo odstranit zadlužení po bývalém 

majiteli a v dnešní době je finančně stabilizovaný. Hraje nejvyšší fotbalovou soutěž v České 

republice. Nabízí dostatek prostoru a řadu možností k umístění reklamy pro své marketingové 

partnery.  
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Slabými stránkami klubu je krátká historie klubu. V klubu dochází často k střídání majitelů a 

managementu klubu, klub by měl mít stálé vedoucí pracovníky, kteří by dlouhodobě pracovali 

na dosažení stanovených cílů. Každý pracovník by měl mít přesně stanovené cíle a úkoly za 

které odpovídá. A mužstvo také nepodává výkony, které se od něj očekávaly někteří hráči, 

kteří přišli jako posily nesplnily očekávání, i to může odradit potencionální partnery klubu. 

Klub by měl rychle reagovat a místo velkého množství posil by se měl snažit doplnit kádr 

několika hráči z fotbalové akademie, která vychovala již několik velkých talentů a přivést 

jednoho až  dva  hráče  zkušené  hráče.  A hráče,  kteří  se  neosvědčili  se  snažit  prodat  nebo 

alespoň umístit na hostování. Klub by měl také více propagovat možnosti umístění reklamy, 

hlavně  pro  menší  podniky  a  malé  podnikatele.  Myslím,  že  by  spoustě  podnikatelům 

vyhovovala možnost umístění reklamy, ale nemají čas si chodit zjišťovat základní informace o 

možnosti umístění reklamy do klubu. Vhodné by bylo dát např. na internetové stránky odkaz s 

nabídkou pro menší sponzory.   

Příležitosti  má klub v oslovení  sponzorů  z  nabídkou umístění  reklamy na dresech  kde je 

dostatek místa které, může být využito k umístění reklamního loga marketingového partnera 

klubu. Další příležitostí je možnost oslovení velké řady sponzorů, protože klub hraje nejvyšší 

českou  fotbalovou  soutěž  jako  jediný  ve  Zlínském kraji,  konkurence  jiného  týmu na  tak 

vysoké úrovni je malá.

Hrozbami je postihnutí firem i podnikatelů finanční krizí, firmy se snaží zachránit a tak skoro 

všechny finance, které by mohli dát do reklamy raději šetří. To může vést i stávající partnery k 

ukončení  spolupráce  s  klubem.  Naši  nejvyšší  soutěž  1.GL postihla  v  posledních  letech 

korupční aféra která se dotkla velké většiny klubů a odstartovala právě v klubu 1.FC Slovácko 

(tehdy 1.FC Synot),  což vedlo k odchodu tehdejšího majitele.  Klub se nemusí,  kvůli  této 

známé  aféře,  zdát  potencionálním  partnerům  dostatečně  důvěryhodný.  Další  hrozbou  je 

možný postup klubu FC Teskoma Zlín z 2.ligy do 1.GL. To by mohlo některé potencionální i 

stálé partnery přilákat ke spolupráci právě s tímto klubem.
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5. Shrnutí výsledků šetření, doporučení

Šetřením jsem přišla  na možnosti  umístění  reklamy,  které  poskytuje  klub 1.FC Slovácko. 

Klub nabízí řadu možností k umístění reklamy jak na dresech, tak na stadionu, ve zpravodaji, 

na internetových stránkách, vstupenkách, autech. Ještě má dostatek místa hlavně na dresech, 

které by mohl do budoucna využít pro umístění reklamy svých reklamních partnerů.

Klub nabízí  svým reklamním partnerům tzv.  balíčky,  tyto balíčky neobsahují  pouze jedno 

umístěn reklamy. Balíček zahrnuje více možností k umístění reklamy partnera klubu, např. 

umístění reklamy na panelu kolem hrací plochy, na výsledkové tabuly, v prostorech V.I.P. a 

MIX zóny, v prees centru, na internetových stránkách, ve zpravodaji klubu na vstupenkách, 

permanentkách atd.  Pro menší  partnery klub nabízí  možnost  sponzorovat  jednotlivé hráče 

klubu.

Jako své  doporučení  přikládám návrh  reklamního balíčku,  který  by klub  mohl  nabídnout 

svému hlavnímu marketingovému partnerovi.

Návrh reklamního balíčku a služeb pro hlavního partnera klubu 1.FC Slovácko 

Balíček  se  vztahuje  na služby poskytované  našemu partnerovy na  jedno sjednané  období 

(nejedná se o kalendářní rok, jde o období sezóny 2010/2011)

− Umístění loga partnera na přední části dresu (oblast břicha),

− umístění  reklamy  partnera  na  otočných  panelech,  reklamní  panely  se  střídají  v 

půlminutových intervalech, celková viditelnost za zápas je 12 minut. V případě TV 

přenosu jsou panely v dosahu viditelnosti televizních kamer,

− umístění loga partnera na světelné tabuli 5x za zápas zobrazení reklamy partnera v 

tříminutových intervalech, celková viditelnost za zápas je 10 minut,

− umístění loga partnera mezi hlavními partnery klubu v zápasovém zpravodaji, který 

vychází při domácích zápasech v nákladu 1200 – 2000 výtisků,5

− představení  partnera  klubu v  zápasovém zpravodaji  jednou za  sjednané  období  na 

dvou barevných stranách,

− celostránková barevná inzerce ve všech vydáních zápasového zpravodaje, tady 15x za 

sezónu,

5 Toto množství je vydáváno na jeden zápas 
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− umístění  loga  partnera na oficiálních  stránkách klubu,  jedná se  o  hlavní  stránku s 

aktivním odkazem na internetové stránky partnera klubu,

− umístění  reklamního  loga  partnera  mezi  hlavními  partnery  klubu  na  reklamních 

plochách nacházejících se ve V.I.P. zóně, prees centru, MIX zóně, tyto pozice jsou 

vhodné zejména při televizních přenosech kdy je logo partnera viditelné při vstupu 

hráčů na trávník, při rozhovorech s hráči i trenéry s také při tiskových konferencích po 

skončení zápasu,

− umístění loga partnera na 8 stálých panelech v tréninkovém centru,

− dvakrát  za  smluvní  období  možnost  prezentace  sponzora  před  utkáním  a  během 

poločasové přestávky např. formou soutěže (střely na branku apod.)

− partner má možnost využít prostory stadionu a tréninkového centra ke svým akcím,

− partner  má  možnost  účastnit  se  všech  sportovních  a  kulturních  akcí  pořádaných 

klubem 1.FC Slovácko,

− V.I.P. servis,  partner získá V.I.P. karty opravňující  ke vstupu do V.I.P.  zóny během 

zápasu, parkování přímo v areálu stadionu

− poskytování zaměstnaneckých vstupenek na každý zápas,

− partner má možnost slovního propojení s klubem 1.FC Slovácko a využití znaku klubu 

na svých tiskovinách.

Dále je možnost úpravy tohoto balíčku přímo na míru partnerovi záleží na domluvě mezi 

partnerem a klubem.

Cena  tohoto  balíčku  na  sjednané  období  sezónu  2010/2011  je  3000000,-  Kč (bez  DPH). 

Plnění by probíhalo ve 12 splátkách ve sjednaném období.
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6. Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala možnostmi umístění reklamy ve fotbalovém klubu 1.FC 

Slovácko.

Informace  jsem získala  rozhovorem a  následnou  spoluprácí  s marketingovým manažerem 

tohoto klubu Pavlem Trubačíkem.

Překvapilo mě, že v klubu má dostatek místa jak na dresech, tak v prostorách stadionu, má 

tedy  ještě  mnoho  možností  nabídnout  sponzorům  zajímavá  místa,  a  přesto  mají  malou 

propagaci reklamy. Na internetových stránkách, nemají vypsané možnosti umístění reklamy 

což myslím, že je škoda Internetové stránky jsou dnes již skoro všem dostupné a na stránky 

tohoto klubu chodí velké množství fanoušků. Do budoucna bych klubu doporučila zveřejnit 

nabídku možnosti umístění reklamy na internetových stránkách klubu.

Klub  preferuje  osobní  jednání  se  svými  marketingovými  partnery  a  tzv.  balíčky  služeb 

upravuje  každému  ,,na  míru“.  Pro  menší  sponzory  mají  zajímavou  nabídku  osobního 

sponzoringu hráče. Pro větší sponzory pak obsáhlejší balíčky služeb.

Myslím, že se mi cíl mé bakalářské, zanalyzovat možnosti umístění reklamy ve fotbalovém 

klubu 1.FC Slovácko, podařilo naplnit.
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