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Abstrakt 

Diplomová práce analyzuje současný stav marketingových a propagačních aktivit 

Centra sportovních aktivit VUT v Brně, a s touto problematikou související účetní a 

daňové aspekty. Obsahuje návrh na efektivnější využití reklamy, vedoucí ke zvýšení 

příjmů z doplňkové činnosti. 

 

Abstract 

This diploma work analyzes the current marketing and promotional service of BTU 

Centre of Sports Activities and following accounting and tax issues. It contains propsal 

of more effective advertising leasing to increased revenue from the profit-making 

business. 
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sport, reklama, marketing, účetnictví, Centrum sportovních aktivit 
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1 Úvod 
 

Pro svoji diplomovou práci jsem zvolila téma „Účetní a daňové aspekty využití 

reklamy pro vybranou firmu“. Práce je zaměřena na problematiku cíleného marketingu 

a jeho zachycování v účetnictví. Vybranou firmou je Centrum sportovních aktivit CESA 

VUT v Brně jako dílčí součást Vysokého učení technického v Brně.  

 

Hlavními důvody volby tohoto tématu je můj záměr věnovat se marketingové 

propagaci ve svém zaměstnání. Marketing je spojením ekonomie, psychologie a 

komunikace, a chtěla bych se tomuto oboru v budoucnosti věnovat. Zachycování 

marketingových aktivit v účetnictví a správné vyhodnocování těchto informací je velmi 

důležitým aspektem při zavádění marketingu do firmy. Centrum sportovních aktivit 

VUT v Brně mi poskytlo veškeré potřebné informace ke zpracování této práce.  

 
 

1.1 Aktuálnost tématu 
 

V současné době je marketing nezbytný pro samotnou existenci komerčních firem. 

Jeho potřebu však začínají pociťovat také nekomerčně zaměřené organizace veřejné a 

rozpočtové. Hlavní činností Centra sportovních aktivit je zajištění výuky tělesné 

výchovy pro studenty všech fakult Vysokého učení technického v Brně. Komerční 

využívání sportovišť a pořádání komerčních sportovních akcí je pouze doplňkovou 

činností CESA VUT v Brně. Na marketingovou propagaci doplňkové činnosti CESA a 

zachycování marketingu v účetnictví se zaměřuji v této práci.  
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2 Cíle diplomové práce 
 
 

Cílem diplomové práce v oblasti teoretické bylo nastudování literatury, týkající se 

daného problému. 

 

Cílem mé práce v oblasti praktické bylo analyzovat současné marketingové aktivity 

a jejich zachycení v účetní evidenci, a navrhnout změny ke zlepšení a zefektivnění 

tohoto procesu.  
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3 Teoretická východiska práce 
 

3.1 Reklamní strategie 
 
 

Reklamní cíle hovoří o tom, čeho chceme reklamou dosáhnout. Je třeba uvědomovat si 

postoje a preference zákazníka ve vztahu k našemu produktu, službě či firmě. Reklamní 

strategie řeší, jak těchto cílů dosáhneme. Jinými slovy řečeno, marketingová strategie 

hovoří o tom, jak je „namíchán“ marketingový mix, komunikační strategie o tom, jak 

využijeme pro splnění cílů komunikačního mixu. Reklamní strategie je založena na 

využití tzv. kreativního mixu.  

 

Ten zahrnuje: 

• cílovou skupinu 

• charakteristiku podniku 

• média 

• reklamní sdělení  

[1.3, s. 104 – 105] 

 

3.2 Funkce reklamy 
 

Reklama může plnit funkci informační, přesvědčovací a upomínací. 

 

Obvyklé záměry reklamy 

Informa ční funkce: 

Informování trhu o novém produktu 

Doporučení nového způsobu užívání známého produktu 

Informování trhu o změně ceny 

Objasnění způsobu užívání produktu 

Informování o doplňkových službách a servisu 

Oprava klamavé reklamy (v důsledku právního řízení) 
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Přesvědčovací funkce: 

Posílení preference zboží určité firmy 

Snaha o získání zákazníků konkurenta 

Potlačení obav zákazníka spojených s užíváním produktu 

Posílení image firmy v mysli zákazníka 

Změna image produktu 

Tlak na okamžitý nákup 

Upomínací funkce: 

Připomenutí potřebnosti produktu v nepříliš vzdálené budoucnosti 

Připomenutí rozložení distribuční sítě, ve které lze produkt zakoupit 

Obnovení povědomí zákazníka o existenci produktu v době mimo sezónu 

Udržování stálého povědomí o existenci produktu určité firmy 

[1.2, s. 30-163] 

 

Informační funkce reklamy je velmi důležitá v počátečních okamžicích existence 

produktu, zejména v době, kdy je na trhu nový produkt zaveden a kdy je nutné 

stimulovat tzv. primární poptávku (poptávku po určitém druhu produktu). V této situaci 

se například nacházely firmy, které jako první zavedly na počátku 80. let na trh 

přehrávače kompaktních disků, nebo hry pro uživatele osobních počítačů. 

Prostřednictvím reklamních kampaní musely nejprve spotřebitele seznámit s přednostmi 

výrobku, se způsobem jeho užívání  atd. Informační funkce reklamy bývá aktuální také 

ve fázi zavedení nového výrobku nebo služby na již existující trh produktu. [1.2, s. 30-

163] 

 

Přesvědčovací funkce reklamy je významná v prostředí intenzívní konkurence. V tomto 

případě je posláním reklamy vytvořit tzv. selektivní poptávku, tedy poptávku po 

produktu určitého konkrétního výrobce. Velká většina reklam má právě tuto povahu. 

Poměrně často se setkáme, zejména v zahraničí, se srovnávacími reklamami, které 

porovnávají produkt konkrétní firmy buď přímo s konkurenčními produkty, nebo je 

porovnání provedeno implicitní formou jako vyzdvižení předností propagovaného 

produktu před „všemi ostatními“ produkty dostupnými na daném trhu. [1.2, s. 30-163] 
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Reklamy s upomínací funkcí se uplatňují obzvláště ve fázi  zralosti produktu a jejich 

účelem je připomenout zákazníkům výrobek nebo službu, které dobře znají, v době 

mimo hlavní sezónu jejich použití. [1.2, s. 30-163] 

 

 

3.3 Práce s ve řejností 
 

Cílem práce s veřejností (public relations – PR) je vytvoření příznivého klimatu, získání 

sympatií a podpory veřejnosti a institucí, které mohou ovlivnit dosažení 

marketingových záměrů. Jde o cílevědomé dlouhodobé úsilí, které se snaží vytvářet a 

podporovat vzájemné pochopení mezi organizací a veřejností. Důležitým znakem práce 

s veřejností je její důvěryhodnost, mnohdy ovlivňující i tu část veřejnosti, která není 

přístupná reklamě. I když nejde o přímou prodejní komunikaci, ovlivňuje tento nástroj 

perspektivně i kupní jednání a jedním z  důležitých nástrojů integrovaného 

komunikačního mixu. [1.4, s. 14 -33] 

 

Dle typu můžeme členit public relations na: 

• mezifiremní komunikace, které zahrnují komunikaci s obchodní veřejností 

z hlediska jejich nákupních rozhodnutí 

• oborové, které se týkají vztahů mezi výrobci a poskytovateli zboží a jejich 

velkoobchodními a maloobchodními partnery 

• spotřebitelské/produktové, které souvisejí výhradně se zbožím a službami, 

nabízenými a prodávanými soukromým zákazníkům pro jejich vlastní potřebu 

• firemní, které zahrnují komplexní prezentaci firem a organizací a jsou často 

děleny podle specializace: 

o finanční PR 

o komunikace se zaměstnanci 

o charita, politické a vládní veřejné vztahy 

o veřejné záležitosti a lobbing 

o krizová komunikace  

[1.4, s. 14 -33] 
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3.3.1 Model spot řebního chování 
 

 
 

 [1.4, s. 14 -33] 
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3.4 Hlediska segmentace 
 

Při rozhodování o rozdělení trhu do určitých skupin zákazníků je nutné stanovit jaká 

budou hlediska pro toto rozdělení. Neexistuje jeden způsob a ani jedno hledisko 

segmentace. Existuje řada způsobů jak zákazníky do skupin rozdělit. Jedním z možných 

řešení je rozdělení zákazníků  pomocí celé řady hledisek. Často se používá více hledisek  

ve vzájemné kombinaci. Mezi hlavní hlediska u individuálních zákazníků a domácností 

patří geografické, demografické, psychologické hledisko, chování, nákupní zvyky a 

prospěch. [1.3, s. 93 -160] 

 

Při geografické hledisku dochází k segmentaci trhu podle územního hlediska. Podle 

toho, jak se mění potřeby a nákupní zvyklosti s bydlištěm zákazníků. Segmentace může 

být uskutečňována podle států, oblastí, okresů apod. Strategické rozhodování firmy se 

zaměří pouze na určitou část země (například některá značka automobilů z dovozu bude 

prodávána pouze v Praze). Může se ale i zaměřit na celou zemi, a větší pozornost bude 

věnovat určitým oblastem (například městským aglomeracím). Výhodou hlediska pro 

segmentaci je možnost lepšího řízení nákladů na distribuci. Výrobek bude totiž dodáván 

a prodáván pouze v určité lokalitě. Zároveň je možné omezit komunikaci  se zákazníky 

pouze na určité území, což také zefektivňuje vynaložení prostředků na reklamu apod. 

Nelze ovšem zaměňovat s geografickou segmentací strategii působení firmy v určité 

oblasti z důvodů různých ekonomických výhod, například daňových úlev. [1.3, s. 93 -

160] 

 

Jinou strategií pro segmentaci trhu spotřebního zboží je rozdělení zákazníků do skupin 

podle demografických hledisek (například věk, pohlaví, velikost rodiny a její životní 

cyklus, vzdělání, náboženství, příjem, národnost, povolání aj.). Takový přístup 

k segmentaci poskytuje pracovníkům marketingu některé výhody. Členění  podle 

demografických hledisek umožňuje zákazníky vcelku snadno identifikovat  a 

kvantifikovat, protože existují vládní či jiné statistické přehledy, které mohou posloužit 

jako zdroj sekundárního marketingového výzkumu. Sdělovací prostředky mívají své 

vyhraněné zaměření na určitou skupinu obyvatelstva (rozhlasové vysílání pro mladé, 
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časopisy pro ekonomy, nábožensky zaměřené noviny), což umožňuje velmi účinně 

působit na vybraný segment. 

Důležitým segmentačním hlediskem je věk zákazníka. Markantně se to například 

projevuje u výrobce hraček. U malého dítěte se bude reklama obracet na rodiče. V 

případě třináctiletého chlapce více na něj. Obdobně je tomu i ve vyšších věkových 

kategoriích. Jiný osobní automobil si bude přát koupit třicetiletý mladý a úspěšný muž a 

jiný automobil muž odcházející do důchodu. [1.3, s. 93 -160] 

 

Rozdílnost potřeb a zájmů zákazníků dle jejich věku, životního stylu, vzdělání, profese 

atd. je nezpochybnitelná. Tomu je třeba přizpůsobit rovněž rozdílnou strategii 

komunikačního či jiných částí marketingového mixu. Podobná situace bude například i 

u pohlaví zákazníků. [1.3, s. 93 -160] 

 

Při psychografické segmentaci jsou lidé rozdělení do jednotlivých skupin podle profese, 

vzdělání a tím i příslušnosti k určité sociální třídě a životního stylu. Uváděné 

psychografické aspekty, někdy doplněné demografickými hledisky, poskytují mnohem 

kvalifikovanější pohled na příčiny určitých typů nákupního chování. Nelze ovšem dávat 

do přímé souvislosti demografická a psychologická hlediska. Lidé uvnitř určité 

demografické skupiny jsou z psychologického hlediska odlišní a jejich chování jako 

zákazníků se bude podstatně lišit. Například osobnost člověka je faktorem, který 

ovlivňuje chování člověka jako kupujícího. Vzhledem k tomu, že dle některých teorií 

byla prokázána silná závislost mezi osobností člověka  a preferencí určitého výrobku či 

značky, můžeme ji použít jako hlediska pro segmentaci. Každý výrobek či značka má 

určitou image. Zákazník s ní může chtít ztotožnit svou vlastní představu o sobě nebo 

představu, kterou chce ve svém okolí vyvolat. Podobně určitý životní styl, který 

představuje určitý způsob života a projevuje se v činnostech, názorech a zájmech 

jedince, může být důležitým hlediskem pro segmentaci. [1.3, s. 93 -160] 

 

Při segmentaci trhu nelze opomenout ani další faktory např. frekvence používání 

určitého výrobku, věrnost značce, nákupní zvyky, užitek kupujícího apod. [1.3, s. 93 -

160] 
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3.5 Cílová skupina 
 

Cílovou skupinou rozumíme určitý okruh lidí, které chceme reklamou oslovit. Pravidlo 

80:20 nám může napomoci vysvětlit, jak a proč se marketéři snaží zacílit trh co 

nepřesněji. Bylo zjištěno, že u velmi mnoha produktů je 80 procent jejich prodeje 

uskutečňováno 20 procenty zákazníků. Smyslem zacílení je zaměření se právě na tuto 

skupinu. Pro co nejefektivnější zacílení je potřeba nalézt ty charakteristiky a vlastnosti, 

které nejlépe definují cílové skupiny. Na základě těchto charakteristik můžeme 

segmentovat tyto potenciální zákazníky. Jedná se o skupinu vnitřně homogenní a 

navenek heterogenní. Znamená to, že zákazníci, kteří patří do této skupiny, jsou si velmi 

podobni svým tržním projevem (preferencemi, chováním, atd.), navenek se však 

dostatečně ve svém kupním chováním odlišují od ostatních skupin. [1.3, s. 93 -160] 

 

Marketingoví odborníci vidí v cílové skupině skupinu podobně se chovajících a 

podobně žijících lidí. Lidé, kteří reklamu především tvoří, kreativci, však potřebují před 

sebou vidět konkrétního člověka. Pro tento účel se obvykle transformuje cílová skupina 

do jejího (abstraktního) typického zástupce, který co nejlépe charakterizuje vlastnosti a 

charakteristiky celé skupiny. Vytváří se profil typického zástupce skupiny, který jako 

skutečně existující člověk dostává své jméno, demografický profil (pohlaví, věk, 

vzdělání, příjem, sociální třída, bydliště atd.), osobní vlastnosti, vyznávaný životní styl, 

způsob jeho chování atd. [1.3, s. 93 -160] 

 

Při určování cílové skupiny a jejího typického zástupce je velmi důležité mít na paměti 

nejen to, kdo nakupuje nebo produkt užívá, ale to, kdo činí rozhodnutí o nákupu a kdo 

toto rozhodnutí ovlivňuje. [1.3, s. 93 -160] 
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3.5.1 Znaky ur čující cílovou skupinu 
 

 
[1.4, s. 14 -33] 

 

3.6 Podnikový image 
 

Image patří k mnoha cizojazyčným slovům se kterými se dnes setkáváme. Image však 

neznamená pouze vizáž. Image se může týkat nejrůznějších jevů. V marketingu si ho 

nejčastěji všímáme v souvislosti  s organizací (firmami) nebo se samotným produktem 

(značkou). Vzájemné provázanosti, podobnosti i odlišnosti zobrazují následující 

obrázky. [1.4, s. 14 -33] 
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Image organizace (firmy) 

 

[1.4, s. 14 -33] 

Image produktu (značky) 

 
[1.4, s. 14 -33] 
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Image chápeme jako představu, kterou si například o našem podniku vytváří každý 

jednotlivec, a to jak na základě svých osobních zkušeností, tak zejména aza sdělení a 

informací získaných od jiných osob,nebo z médií. Čím více se image opírá o přímou 

osobní zkušenost, tím může být pevnější a hůř změnitelný. Zejména jedná-li se o 

zkušenost nepříjemnou, negativní. [1.4, s. 14 -33] 

 

I když se v praxi často setkáváme s tvrzením, že instituce (podnik) „mění svůj image“, 

je zřejmé, že se jedná o zkratkovité a nepřesné vyjádření. Striktně vzato žádný subjekt 

nemůže sám od sebe „měnit svůj image“. Ten je záležitostí objektu, jeho vjemových 

schopností i prostředků působících na jeho vjemy. Image je tedy na našich subjektivních 

snahách do jisté míry nezávislý. [1.4, s. 14 -33] 

 

3.6.1 Konfrontace s konkurencí 
 
To, že je image na nás do značné míry nezávislý, ještě neznamená, že bychom měli být 

v tomto směru pasivní. Právě naopak. Jsme-li s image, jaký u různý skupin veřejnosti 

máme, nespokojeni a chceme-li situaci zlepšit, můžeme a musíme předně změnit naši 

identitu a její praktickou realizací v podobě naší podnikové kultury, což se následně 

promítne do veškerých výstupů naší činnosti, včetně komunikace s cílovými skupinami 

veřejnosti. Klíčový význam podnikové identity pro změn image podniku podtrhuje i 

marketingová komunikace. [1.1, s. 35 – 96] 

 

Z komunikačního hlediska si tedy můžeme celý proces představit jako sled 

následujících kroků. Podnikovou identitu sděluje vedení firmy zaměstnancům 

některými nástroji marketingové komunikace (public relations), ale především dalšími 

specifickými postupy podnikové komunikace (corporate communications), jako jsou 

vlastní podniková média (tištěné zpravodaje, podnikové noviny, ale také rozhlasové či 

televizní pořady), intranet, školení, tréninky, schůze, soutěže zaměstnanců, směrnice a 

praktické využívání jednotného vizuálního styku (budovy, vlajky, vnitřní prostory, 

dopravní prostředky, pracovní oděvy, včetně ochranných pomůcek, dopisní papíry, 

navštívenky atd.) [1.1, s. 35 – 96] 
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Ostatní klíčové složky veřejnosti vnímají identitu podniku spíše prostřednictvím 

marketingové komunikace, včetně reklamy ve sdělovacích prostředcích. Avšak image 

podniku není výsledkem pouze působení těchto komunikačních nástrojů, nýbrž také 

vlastní podnikové kultury, reálného chování a veškerých aktivit všech zaměstnanců 

firmy. [1.1, s. 35 – 96] 

 

Přední marketingový odborník Philips Kotler uvádí pět základních modelových vztahů 

mezi public relations a marketingem, jak je zachycuje následující schéma. 

 

Vztahy mezi public relations a marketingem 

 

[1.4, s. 14 -33] 

 

3.7 Sponzoring 
 
Sponzoring je v poslední době stále častěji využíván jako nástroj marketingové a 

komunikační politiky a jeho význam roste v posledních letech i u nás. Můžeme říci, že 

tato forma komunikace je založena na principu služby a protislužby. Sponzor dává 
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k dispozici finanční částku nebo věcné prostředky a za to dostává protislužbu, která mu 

pomůže k dosažení marketingových cílů. [1.4, s. 14 -33] 

 

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. Rozvoji v této významné oblasti 

marketingových komunikací by jistě prospěla i úprava legislativy, která by umožnila 

sponzorům více velkorysosti. [1.4, s. 14 -33] 

 

Sponzorství se dnes stává základním článkem propagační a komunikační strategie 

firem. Ze sponzoringu nechce profitovat jen firma, ale obě smluvní strany. Chce-li 

sponzor vytěžit ze sponzoringu maximum, měl by řadu činností organizovat sám. 

Obecná zásada říká, že na každý dolar investovaný do sponzoringu musí být vynaložen 

minimálně další dolar na propagaci, aby se o sponzorství vědělo. [1.4, s. 14 -33] 

 

V celém procesu financování se nám objevují dva až tři základní subjekty. Jde o: 

1. Sponzorskou firmu, tedy o poskytovatele finančních prostředků 

2. Sponzorovaného, tedy někoho, kdo získává finanční prostředky od sponzorské 

firmy za předem ujasněných a smluvně daných podmínek. 

3. Sponzoringovou/marketingovou agenturu, tedy o zprostředkovatele vztahu mezi 

výše uvedenými subjekty. Sponzoringová/marketingová agentura slouží 

sponzorům i sponzorovaným. Pomůže sponzorovaným vytvořit program 

zajímavý pro sponzory, dokáže vytvořit komplexní nabídku relevantní pro 

potřeby sponzorů. Nabízí celkový přehled trhu a na krátkodobých i 

dlouhodobých projektech nabízí vše od mediální a propagačních aktivit až po 

závěrečné vyhodnocení. [1.4, s. 14 -33] 

 

3.7.1 Hlavní výhody sponzoringu 
 
Hlavní výhody sponzoringu: 

• nabídka, resp. oslovení zákazníka se uskutečňuje v uvolněné atmosféře a 

atraktivním prostředí, proto jsou často sponzorovány akce volného času 
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• je realizován velice selektivní dosah sponzorských aktivit, tj. lze oslovit s velkou 

přesností cílové skupiny, speciální události přivábí určitou zájmovou skupinu, 

která je často identická s potřebnou cílovou skupinou 

• dochází k multiplikačním efektům díky televizním přenosům sponzorovaných 

akcí (fotografiím v tisku) 

• je pravděpodobný transfer image ze sponzorovaného na výrobek a sponzora 

• pomocí sponzoringu lze obejít zákazy v reklamě 

• umožňuje lepší průnik na mezinárodní trhy 

 

Sponzoring ve sportu chápe sponzorství jako partnerský vztah mezi hospodářskou 

sférou a sportem. Přínosy sportovního sponzoringu lze spatřovat především ve: 

• zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku nebo službě 

• podpoře identifikace sponzora pomocí sportu 

• zlepšení místní znalosti sponzora 

• vytváření dobrého jména podniku ve společnosti, mezi zaměstnanci 

• osobní prezentaci vedení podniku 

[1.4, s. 14 -33] 

3.7.2 Formy sportovního sponzoringu 
 
Základní formy sportovního sponzoringu jsou následující: 

 

1. Sponzorování jednotlivých sportovců 

Tato forma je rozšířena především ve vrcholovém sportu. Osobnost sportovce 

představuje záruku kvality a úspěchu výrobku či služby firmy. Sportovec dostává 

finanční podporu a materiální pomoc. 

 

2. Sponzorování sportovních družstev 

Je nejrozšířenější u kolektivních sportů. Družstvo je zárukou kvality pro sponzora, který 

mu opět poskytuje finanční podporu a materiální pomoc. Tato forma je rozšířena i 

v masovém sportu. 
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3. Sponzorování sportovních institucí – svazů, spolků 

Zde jde o rozmanité možnosti nabídek pro sponzory, které jsou vázány na činnost 

sportovní instituce. Rozmanitost se projevuje nejen v nabídce sportovních, ale i 

mimosportovních protivýkonů, v diferenciaci a hluboce nabízených produktů. 

 

4. Sponzorování sportovních akcí 

Tato forma je v současné době využívána nejvíce. Stoupají možnosti nabídek pro 

sponzora. Časté je spojení názvu akce s názvem podniku, kdy podnik – sponzor uhradí 

náklady spojené s uspořádáním (např. Gambrinus liga). 

 

 

V zásadě se můžeme v praxi setkat se třemi typy (úrovněmi) sponzorství: 

• Exkluzivní sponzorství – sponzor přejímá všechny navržené protivýkony 

• Hlavní sponzorství – sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony 

• Kooperační sponzorství – protivýkony jsou rozděleny na velký počet různých 

firem. Dále se můžeme setkat ještě s označením dodavatel, což je firma, která 

dodá určité výrobky, které může sponzorovaný využít lépe než hotové peníze 

(např. sportovní obuv). 

[1.4, s. 14 -33] 

 

3.8 Daňové aspekty reklamy a sponzoringu 
 
 

3.8.1 Reklama, propagace 
 
Reklama na internetu, v tiskovinách, rozhlasu, televizi, pronájem reklamní plochy na 

výstavách, ve městech, na dopravních prostředcích, soutěžních akcích atd. je daňový 

výdaj v případě, že:  

• je prokazatelné, že výdaj vznikl (fakturou, smlouvou o dílo, mandátní smlouvou, 

smlouvou o poskytování reklamních služeb apod., a pokud je to možné, tak 

fotkou reklamní plochy, zvukovým záznamem apod.)  
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• je prokazatelná jeho souvislost se zdanitelnými příjmy (přitom nemusí vadit, že 

prostředky vynaložené na reklamu nepřinesou hmatatelný efekt v podobě 

nárůstu počtu zakázek, zákazníků či obratu. Výdaje by však měly být přiměřené 

příjmům, nebo aspoň přiměřené podnikatelskému záměru.  

• je zaplacen a zaevidován v daňové evidenci  

• nejde o případy vyloučené z výdajů daňově uznatelných (především výdaje na 

reprezentaci) [2.1] 

 

3.8.2 Sponzorský dar 
 
Za své peníze nedostává plátce daru adekvátní protihodnotu ve formě třeba reklamy, jen 

je např. uveden jako sponzor na místě vymezeném pro sponzory. Příjemce daru zdaňuje 

dar darovací daní. Plátce daru si dar nemůže dát jako daňově uznatelný výdaj ani dar 

odečíst z daně z příjmu. Může si jej odečíst z daní pouze v případě, že příjemce a účel 

daru je podle Zákona o daních z příjmů. 

 

Chceme-li si darováním snížit svoji daň z příjmu, musíme za rok darovat aspoň 1000 Kč 

(kdo má daňový základ méně než 50 tisíc, stačí když daruje o něco víc, než jsou 2 % ze 

základu daně). Maximální částka darů není omezená, ale pro své daňové přiznání si 

můžeme uplatnit jen maximálně 10 % z našeho základu daně. Přitom je potřeba mít 

doklad o zaplacení (nebo výpis z účtu), na kterém je datum toho roku, ve kterém dar 

uplatňujeme v daňovém přiznání. 

 

Finanční úřad chce většinou doložit i darovací smlouvu. V té musí být uveden účel a 

příjemce daru, aby odpovídal zákonu (viz níže). A i kdyby náhodou obdarovaný použil 

dar v rozporu s darovací smlouvou na jiný než sjednaný účel, nezaniká nám nárok na 

uplatnění daru jako odčitatelné položky.  

[2.1] 
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Dary fyzickým osobám 

Příjemcem daru může být fyzická osoba s bydlištěm či sídlem v České republice:  

• provozující školské nebo zdravotnické zařízení, je-li dar určen na financování 

takového zařízení  

• provozující zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů 

zvířat, je-li dar určen na financování takového zařízení  

• poživatel částečného nebo úplného invalidního důchodu je-li dar poskytnut na  

o zdravotnické prostředky (§ 2 zákona č. 123/2000 Sb.) nejvýše do částky 

nehrazené zdravotními pojišťovnami  

o rehabilitační a kompenzační pomůcky (příloha č. 4 vyhlášky č. 182/1991 

Sb.), nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu  

o majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání 

• nezletilé dítě dlouhodobě zdravotně postižené, vyžadující mimořádnou péči (dle 

zákona 155/1995 Sb.) je-li dar poskytnut na  

o zdravotnické prostředky (dle § 2 zákona č. 123/2000 Sb.) nejvýše do 

částky nehrazené zdravotními pojišťovnami  

o rehabilitační a kompenzační pomůcky (dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 

182/1991 Sb.), nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního 

rozpočtu  

o majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání 

[2.1] 

 

Dary právnickým osobám 

Právní statut příjemce daru není rozhodující, může jím být jak obecně prospěšná, tak 

obchodní společnost (viz databáze neziskových organizací). Příjemcem daru může být  

• obec  

• kraj  

• organizační složka státu  

• právnická osoba s bydlištěm či sídlem v České republice  

• právnická osoba, která je pořadatelem veřejné sbírky podle zvláštního zákona 

Dar může být poskytnut na financování:  
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• vědy a vzdělání  

• výzkumu a vývoje  

• kultury, školství  

• policie (Policie ČR nebo obecní policie)  

• požární ochrany  

• podpory a ochrany mládeže  

• ochrany zvířat  

• sociálních účelů  

• zdravotnictví  

• ekologických účelů  

• humanitárních účelů  

• charitativních účelů  

• náboženských účelů (jen pro registrované církve a náboženské společnosti)  

• tělovýchovy a sportu  

• činnosti politických stran či hnutí  

• odstraňování následků živelní pohromy, k níž došlo na území ČR 

[2.1] 

 

3.8.3 Reklamní a propaga ční předměty 
 
Výdaje na dary v souvislosti s podnikáním se normálně považují za výdaje na 

reprezentaci, které nejsou daňově uznatelné. 

Výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1) písm. t) zákona o daních z příjmů jsou reklamní 

nebo propagační předměty, u kterých platí:  

• jsou opatřeny vaší ochrannou známkou nebo názvem vámi propagovaného zboží 

nebo služby (u firem obchodní firmou)  

• jejich hodnota nesmí přesáhnout 500 Kč (u plátců DPH se bere cena bez DPH)  

• nejsou (s výjimkou tichého vína) předmětem spotřební daně [2.1] 
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4 Analýza problému a sou časné situace 
 
 

4.1 Centrum sportovních aktivit VUT v Brn ě 
 

CESA  VUT v Brně je celoškolským pracovištěm, které zabezpečuje tělesnou výchovu 

a sport pro studenty VUT v Brně na všech fakultách. Kromě odborného a organizačního 

zabezpečení tělovýchovných a sportovních aktivit zajišťuje také péči o tělovýchovná a 

sportovní zařízení VUT v Brně. 

 

Cílem práce CESA VUT v Brně je kvalitní tělovýchovný proces a rovnocenný přístup 

studentů k tělovýchovným a sportovním aktivitám během studia na vysoké škole. 

 

Předmět tělesná výchova je zařazen do studijních programů jednotlivých fakult ve 

studiu bakalářském i magisterském jako nepovinný předmět a je zpřístupněn i 

studentům z doktorandských programů. Semestrální výuka tělesné výchovy (TV) a 

týdenní kurzy sportovních specializací probíhají společně pro všechny studenty bez 

rozdílu ročníků. Ve výukových  programech jednotlivých sportů jsou vytvářeny skupiny 

studentů podle výkonnosti od začátečníků až po výkonnostní sportovce a reprezentační 

výběry VUT v Brně. Své nezastupitelné místo ve výukovém programu TV má zdravotní 

a rekondiční tělesná výchova. 

  

Zápis do nepovinného předmětu tělesná výchova probíhá elektronickou formou vždy 

v prvním výukovém týdnu zimního a letního semestru. Informace o nabídce 

jednotlivých sportovních specializacích a kurzech včetně anotací, jsou na internetových 

stránkách www.cesa.vutbr.cz. 

 

Výcvikové kurzy a kurzy sportovních specializací navazují na semestrální předmět 

tělesná výchova a svojí náplní se rozdělují na zimní a letní. Nabízejí jednak výukové 

programy pro úplné začátečníky nebo pokročilé v dané sportovní specializaci, jednak 

kombinované sportovní programy s cílem relaxace a pestrého sportovního vyžití. 
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Propozice kurzů včetně pokynů pro elektronický zápis v prvním výukovém týdnu 

zimního a letního semestru jsou zveřejněny na internetu. 

Nad rámec studijních programů organizuje CESA VUT v Brně pro studenty Program   

rekreačních a sportovních aktivit v době zkouškového období a prázdnin (leden – únor, 

květen – červen, červenec – září) a připravuje bohatý celoroční Kalendář sportovních   

turnajů a soutěží .  

 

Součástí sportovního života vysokoškoláků jsou vysokoškolské sportovní přebory  

(oblastní přebory, akademická mistrovství, České akademické hry, Světové 

univerziády). CESA VUT v Brně vytváří podmínky pro přípravu silných 

reprezentačních celků i jednotlivců a ročně vysílá nejlepší sportovce reprezentovat VUT 

v Brně ve více než 45 sportech. Medailisté z vrcholných akademických soutěží získávají 

každoročně mimořádná stipendia za sportovní reprezentaci.  

 

V dalším vzdělávání studentů v oblasti tělesné výchovy a sportu  mimo studijní 

programy  pořádá CESA VUT v Brně vzdělávací kurzy s akreditací MŠMT pro aerobik, 

kondiční posilování, lyžování a stacionární kola,  základní stupně školení a semináře 

pro aerobik, bouldering, cardiofitness, indoorcycling, indoor rowing, kondiční 

posilování, lyžování, nordik walking a plavání. Na oblibě získávají specializované  

besedy, kulaté stoly a workshopy.Vyškolení instruktoři a lektoři mají možnost zapojit se 

do trenérské, cvičitelské a manažerské práce v oblasti TV a sportu nejen na VUT 

v Brně. 

 

CESA VUT v Brně  vytváří podmínky pro pořádání studentských sportovních akcí a pro        

pronájmy školních sportovišť studentům mimo výuku TV a o víkendech a prázdninách.  

 

Vedení CESA VUT v Brně velice úzce spolupracuje s Vysokoškolským sportovním 

klubem Vysokého učení technického v Brně (VSK VUT BRNO). Sportovní klub 

vytváří podmínky pro zájemce o celoroční  intenzivní sportovní i rekreační činnost. 

Členskou základnu tvoří převážně studenti a zaměstnanci VUT v Brně. Každoročně 

vznikají nové sportovní oddíly a činnost sportovního klubu se rozrůstá podle zájmu  a 

potřeb jeho členů, v současné době sdružuje VSK VUT Brno 2.122 sportovců. Řada 
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oddílů reprezentuje VUT v Brně v nejvyšších svazových soutěžích (americký fotbal, 

korfbal, sportovní aerobik, lyžování).  

 

4.2 Financování CESA VUT v Brn ě 
 

CESA je financováno z více zdrojů, a to z: 

• rozpočtu VUT v Brně (podle schválených rozpočtových pravidel), 

• finanční podpory jiných smluvních i nesmluvních partnerů (sponzorské dary, 

reklama, apod.), 

• výnosů doplňkové činnosti (pronájem tělovýchovných zařízení, zajišťování služeb 

v oblasti tělesné výchovy a sportu), 

• jiných zdrojů (pořádání kurzů, školení a seminářů, granty a projekty, apod.). 

 

Z rozpočtu VUT v Brně je CESA financováno jako tzv. pracoviště s celoškolskou 

působností. Výši dotace pro příslušný kalendářní rok schvaluje Akademický senát VUT 

v Brně jako jednu ze součástí předkládaného rozpočtu VUT v Brně a je navrhována tak, 

aby tělovýchovné a sportovní aktivity byly dlouhodobě zabezpečeny v odpovídajícím 

rozsahu a na odpovídající úrovni. Rozhodujícím ukazatelem je počet studentů 

zapojených do semestrální výuky předmětu tělesná výchova. 

 

Návrh na dotaci vychází zejména z:  

• rozsahu aktivit CESA pro zajištění studijních programů jednotlivých fakult, 

• rozsahu doplňkové činnosti, 

• úspěšnosti v grantech, sportovních soutěžích, apod. 

 

4.2.1 Využití p říjmů z dopl ňkové činnosti 
 

CESA je veřejnou příspěvkovou organizací. Jestliže prioritou každé komerční firmy je 

vytváření co největšího zisku v dlouhodobém časovém období. Centrum sportovních 

aktivit není nijak motivováno k tvorbě zisku. V minulých obdobích byl dokonce 

částečně o zisk (který CESA vytvořilo svou činnost) snižován přísun peněz z rozpočtu. 
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V současné době jsou Centru sportovních aktivit peněžní prostředky, které vydělává nad 

rámec svých povinností ponechávány. Na rozdíl od komerčních firem je však striktně 

stanoveno na co musí být tyto peníze použity. Tyto příjmy musí plynout do investičního 

majetku (např. modernizace sportovišť). 

 

4.2.2 Účetní a daňové aspekty pronájmu sportoviš ť 
 

CESA pronajímá svá sportoviště, aby je co nejefektivněji využila v době kdy neprobíhá 

výuka. Podle Zákonu o Dani z přidané hodnoty (§61, odd. d) je pronájem sportovišť 

včetně služeb, za účelem sportovního vyžití osvobozen od platby daně z přidané 

hodnoty. Přičemž výraz „včetně služeb“ zahrnuje například sprchy, osvětlení apod. 

CESA tato kritéria splňuje a pronájmy sportovišť jsou tak osvobozeny od platby DPH. 

Výjimku tvoří dlouhodobé pronájmy FC Machina. Na tomto sportovním zařízení jsou 

tři smlouvy o dlouhodobém pronájmu na dobu neurčitou. Konkrétně se jedná o 

restaurační zařízení Terč, obchod se sportovním zbožím Sport Koncept a pronájem 

prostor společnosti T-mobile. Tyto pronájmy nejsou osvobozeny od DPH. 

 

 

Tab. č. 1 

 

 

 

 

Nájemné, pronájem majetku, služby 2006 - Machina 

Název 
nájemce 

I. pololetí II. pololetí 

SPORT 
KONCEPT 

10 260,00 10 260,00 

T-Mobile 33 918,00 33 918,00 
VŠ klub 
Terč 

30 000,00 30 000,00 

CELKEM 74 178,00 74 178,00 
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4.3 Sportovní za řízení CESA VUT v Brn ě 
 

Vzhledem k definovanému předmětu činnosti CESA bylo při jeho zřízení 

rozhodnuto o poskytnutí práva využívat pro svoji hlavní i doplňkovou činnost budovy, 

místnosti v budovách a zařízení na pozemcích, které jsou v majetku VUT v Brně, a to 

v dále uvedené specifikaci. 

 

Zajištění správy, údržby a provozu prostorů i zařízení, svěřených tímto dislokačním 

rozhodnutím do užívání, je předmětem smluvních dohod uzavřených mezi ředitelem 

CESA a zainteresovanými složkami VUT v Brně. 

 

Pro hlavní a doplňkovou činnost jsou rektorem VUT v Brně svěřeny do užívání 

CESA následující vyjmenované prostory v budovách i tělovýchovná a sportovní 

zařízení VUT, včetně funkčně souvisejícího příslušenství: 

 

Sportovní areál Pod Palackého vrchem (PPV), Technická 2896/2, 616 69 Brno 

Objekt Popis Využití 

Sportovní hala Víceúčelová sportovní hala 
Florbal, futsal, házená, tenis, 

badminton 

Budova F1 Tělocvična badminton, aerobik, kondiční trénink 

Stadion 1 
travnaté hřiště, tartanová 

dráha 

Stadion 2 
travnaté hřiště, škvárová a 

travnatá dráha 

fotbal, americký fotbal, malá kopaná, 

softbal, běžecká a kondiční příprava 

Plážový volejbal pískový kurt plážový volejbal 

Kurty 2 antukové kurty Tenis 
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Fit centrum Machina, Kolejní 2, 612 00 Brno 

Objekt Popis Využití 

GS Gymnastický sál a příslušenství aerobik, tanec, stolní tenis 

Machina Posilovna 
kondiční posilování, zdravotní 

TV 

Místnost č. 31 pohybové studio zdravotní TV 

Místnost č.33 Fyzioterapeutická učebna masáže 

Boulder centrum lezecká stěna s příslušenstvím bouldering 

 

 

Areál Purkyňova 93, 612 00 Brno 

Objekt Popis 
Využití 

T1 Tělocvična 

T2 Tělocvična 

volejbal, basketbal, sálová kopaná, futsal, 

florbal, tenis 

 

 

Areál VUT Kraví hora (KH), 602 00 Brno 

Objekt Popis Využití 

2 tělocvičny s příslušenstvím 
Budova 07 

posilovna 

posilovna (bojová umění, kondiční 

trénink, kondiční posilování 

7 antukových kurtů 
Kurty 

2 betonové kurty 
Tenis 
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Areál Údolní 53, 602 00 Brno 

Objekt Popis Využití 

Budova U1 posilovna s příslušenstvím kondiční posilování 

Budova U7 tělocvična s příslušenstvím 
basketbal, volejbal, sálová kopaná, 

badminton, tenis, kondiční trénink 

 

4.3.1 Vytížení t ělocvi čen v pr ůběhu semestru 
 
Tělocvična Pondělí – Čtvrtek Pátek Sobota + 

Neděle 

Údržba, 

úklid 

 výuka nájem výuka nájem nájem Po - Pá 

Purkyňova 

I+II 

9:00 – 

22:00 

x 9:00 – 

14:00 

15:00 – 

22:00 

9:00 – 20:00 6:00 – 

12:00 

F1 9:00 – 

22:00 

x 9:00 – 

14:00 

15:00 -

21:00 

9:00 – 20:00 6:00 – 

10:00 

Areál PPV 

fotbal,atletika 

 

16:00 – 

19:00 

15:00 – 

20:00 

x 15:00 – 

20:00 

8:00 – 20:00 x 

Fit centrum 

Machina 

 

9:00 – 

22:00 

x 9:00 – 

14:00 

15:00 – 

21:00 

9:00 – 20:00 6:00 – 

10:00 

Sportovní 

hala 

 

8:00 – 

22:00 

x 8:00 – 

14:00 

14:00 – 

22:00 

8:00 – 20:00 6:00 – 

10:00 

Fit centrum 

Veveří (pouze 

pro výuku) 

9:00 – 

20:00 

x 9:00 – 

13:00 

x x x 

Loděnice 

Jundrov 

(pouze pro 

výuku)                

15:00 – 

17:00 

x x x x x 
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4.3.2 Pohyb osob na sportovištích 
 
Tab. č. 2 
 

Sportoviště Počet studentů za semestr 

 v rámci výuky 

x – sportoviště je kromě 

výuky i pronajímáno 

Tělocvičny Purkyňova 1400 x 

Tělocvična F1 800 - 

Sportovní hala PPV 1600 x 

PPV – hřiště 100 x 

Tenis PPV 200 x 

FC Machina – GS 600 x 

FC Machina – KP 1300 - 

FC Machina – ICE 320 - 

FC Machina – AER 280 - 

Loděnice 60 - 

FC Veveří 1000 - 
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4.4 Přehled výnosnosti vybraných sportovních za řízení 
Tab. č. 3 
 

 FC Machina Tělocvičny 

Purkyňova 

Tenisové 

kurty 

Areál PPV 

Jiné ostatní 

výnosy 

67 698,32 0 0 104 435,44 

Doplňková 

činnost 

77 924,82 76 277, 43 4 741,78 216 648,23 

Tržby 

z prodaných 

služeb 

321 583,66 360 925,00 218 815,00 558 076,00 

 
Graf č. 1 

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

Areál PPV

Tenisové kurty

Tělocvi čny
Purky ňova

FC Machina

Jiné ostatní výnosy Doplňková činnost

Tržby z prodaných služeb
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Přehled příjmů CESA 
 
Tab. č. 4 
 
 Jiné ostatní výnosy Doplňková činnost Tržby z prodeje 

služeb 

CESA 172 133,76 434 207,74 1 518 015,14 

 
Graf č. 2 
 

0

1 000 000

2 000 000

Jiné ostatní výnosy

Doplňková činnost

Tržby z prodeje služeb
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4.5 Aktivity CESA VUT v Brn ě 
 

Centrum sportovních aktivit zajišťuje tělesnou výchovu pro všechny fakulty Vysokého 

učení technického v Brně. Většinu svých aktivit směřuje na studenty VUT a 

zaměstnance. CESA umožňuje zápis studentů do tělesné výchovy, coby volitelných 

předmětů. Studenti, kteří podali řádný zápis do těchto sportovních aktivit neplatí žádné 

poplatky (s výjimkou finančně náročných sportů, na které si studenti částečně přispívají, 

např.golf). Studenti, kteří mají zájem o sportování nad rámec studijních programů, 

navštěvují pohybové aktivity v rámci VSK VUT Brno za členský  poplatek. Za 

obdobnou platbu, která je o něco vyšší než jakou platí studenti, mohou tyto sporty 

navštěvovat i zaměstnanci VUT. Ráda bych zdůraznila, že oproti komerčním firmám, 

které se zaměřují na poskytování služeb v oblasti sportu, jsou tyto ceny podstatně nižší. 

Nejvyšší cenu zaplatí osoby cizí (tj. ty které nejsou zaměstnancem, ani studentem 

VUT).  

 

Vzhledem k tomu, že CESA zajišťuje tělesnou výchovu pro studenty v rámci 

volitelných předmětů, jsou sportovní plochy i lektoři natolik vytíženi, že nemohou 

běžně poskytovat čistě komerční služby. Kde je tedy prostor pro marketing a komerční 

využití? Je třeba si uvědomit, že tělesná výchova na VUT je volitelným předmětem, a 

probíhá tedy v řádných semestrech (u některých sportů v omezeném rozsahu i během 

zkouškového období). Je zde tedy necelých 5 měsíců (květen až září), kdy je třeba 

využít všechna tato zařízení právě komerčně. Částečně lze také využít období prosinec-

leden (zkouškové období). 

 

CESA v těchto obdobích pořádá komerční akce jako je pronájem tenisových kurtů a 

hřiště na plážový volejbal, soustředění sportovních klubu (hokejisté HC Kometa Brno, 

basketbalistky Gambrinusu, apod.), Sportovní příměstský tábor (pro děti), různé 

jednodenní akce např. Nordic walking open, Pohár federace v aerobiku, Tenisový turnaj 

firmy Ekol, soutěže v lehké atletice, Běh olympijského dne apod. 
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4.5.1 Kalendá ř akcí po řádaných CESA v roce 2007 

 
Datum Název Cílová skupina 

Leden 2007 
Slavnostní otevření sportovní 

haly VUT v Brně 

studenti  zaměstnanci VUT 

v Brně, sportovní veřejnost 

města Brna 

březen 2007 AQUARIUM 
studenti brněnských vysokých 

škol 

březen 2007 

1.KOLO POHÁRU 

FEDERACÍ VE 

SPORTOVNÍM AEROBIKU 

Děti a mládež 

3. – 5.březen 

2007 

TENISOVÝ TURNAJ firmy 

EKOL 
VIP turnaj podnikatelů 

3. května 2007 
SVĚTOVÝ ATLETICKÝ 

DEN IAAF 2007 

studenti brněnských vysokých,  

středních a základních škol 

12.-13. května 

2007 

CZECH ATHLETIC 

FESTIVAL BRNA A JM 

KRAJE 

 

 

12. května 

2007 

 

Spastic handicap 2007 

 
handicapovaní sportovci 

13. května 

2007 

 

Velká cena Brna a 

Jihomoravského kraje 2007 
Atleti do 22 let JM kraj 

květen 2007 
HORSKÁ KOLA – XC 

PALACKÉHO VRCH 

studenti brněnských vysokých 

škol, středních škol a příchozí 

veřejnost 

1.-3. června 

2007 
VÍKEND PLNÝ SPORTU 

žáci a studenti základních , 

středních  a vysokých škol,                       

příchozí veřejnost 

červen 2007 BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE žáci a studenti základních , 
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středních škol a vysokých škol,                           

příchozí veřejnost 

Srpen 2007 
MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A 

ŽEN DO 22 LET NA DRÁZE 
muži a ženy do 22 let 

září 2007 

POHÁR MISTRŮ 

EVROPSKÝCH ZEMÍ 

V ATLETICE JUNIOR Ů – A 

SKUPINA 

junioři 

Říjen 2007 
MISTROVSTVÍ SV ĚTA V 

KORFBALU 

reprezentační výběry 

zúčastněných zemí 

Říjen 2007 

PODZIMNÍ HIT – softbalový 

turnaj koedukovaných 

družstev 

studenti středních a vysokých 

škol, příchozí veřejnost 

listopad 2007 
STROJAŘSKÉ SCHODY 

k 17.listopadu 

studenti a zaměstnanci 

brněnských vysokých škol,          

záchranné a bezpečnostní sbory, 

zrakově a sluchově                            

handicapovaní 

listopad 2007 Stánek SPORT LIFE 

studenti středních a vysokých 

škol, sportující odborná i laická 

veřejnost 

listopad 2007 
CESA WORKSHOP BRNO 

2007 

studenti brněnských vysokých 

škol, lektoři ,veřejnost 

prosinec 2007 AQUAVIVA 
studenti brněnských vysokých 

škol 

prosinec 2007 SPORTOVNÍ PLES studenti VUT v Brně 
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4.6 Propagace CESA 
 
 

CESA se při své propagaci zaměřuje především na studenty a zaměstnance VUT. 

Letáčky, které jsou distribuovány především ve vstupních halách fakult, ale i na jiných 

místech VUT jsou přílohou této práce. K distribuci jsou všechny materiály také na 

Mezinárodním sportovním veletrhu Sport Life, nebo veletrhu Gaudeamus. Informace o 

CESA jsou česky i anglicky uvedeny v manuálech VUT, které získá každý kdo se 

ubytuje na kolejích VUT (ty slouží přes léto jako ubytovna). Všechny tyto materiály se 

však dostanou do rukou jen tomu, kdo se dostane do přímého kontaktu s fyzickými 

prostorami VUT. 

  

Důležitým nástrojem propagace komerčních akcí, by tedy měly být internetové stránky. 

CESA má tyto stránky na adrese www.cesa.vutbr.cz. Internet jako v poslední době 

nejmasověji využívané médium poskytuje značné možnosti. Jako velký problém zde 

ovšem vidím fakt, že odkaz na tyto internetové stránky jsou právě na zmíněných 

letáčcích, které nejsou distribuovány nejšťastněji. 

  

Uvedla jsem, že CESA se přes léto zaměřuje zejména na nájem tenisových kurtů, dětské 

tábory a dále jednodenní sportovní akce. Doporučení jiných sportovních komerčních 

aktivit není obsahem mé práce, ani nemám k dispozici takové materiály, abych mohla 

tento výběr nějakým způsobem hodnotit. Zaměřím se tedy na propagaci zmíněných 

aktivit a to především tenisu a dětských sportovních příměstských táborů.  

 

Jako laik, který nemá tušení o existenci CESA a jím poskytovaných služeb, zadala jsem 

do internetového vyhledávače následující: 

- tenis v Brně 

- tábory pro děti 

- sport pro děti 

 

Na požadovaná hesla se zobrazil velký počet odkazů, čítající několik stran. Bohužel, ani 

u jednoho zadaného hesla se mi na prvních deseti stranách nepodařilo najít odkaz na 
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CESA VUT v Brně. Jak tedy člověk, který nemá žádnou vazbu na VUT v Brně, získá 

informace o těchto poskytovaných službách?  

 

Nově CESA uzavřelo smlouvu o televizním vysílání a to na „TV brněnská1“. Jedná se 

zde především o upoutávku na sportovní akce pořádané CESA VUT v Brně (většinou 

jednodenní). Smlouva o poskytnutí služby je přílohou této práce.  

 

4.6.1 Reklamní materiály CESA 
 
Většina reklamních materiálů má formu tištěných letáčků, nebo brožur. Větší část 

reklamních prospektů je vydána ve formátu cca A5. Tyto letáčky mají buď formu 

pozvánky na konkrétní sportovní akci, nebo je vydáván obecný informativní letáček 

upozorňující na činnost CESA. 

  

CESA nevydává samostatně obsáhlejší brožury. Je na ni pouze upozorňováno 

v některých zdrojích, které jsou vydávány jako např. Sport Life – průvodce návštěvníka, 

nebo je na Centrum sportovních aktivit upozorňováno v souhrnné informativní brožuře 

VUT.  

 

4.6.2 Internetové stránky 
 
Internetové stránky Centra sportovních aktivit jsou na odkazu www.cesa.vutbr.cz. Tyto 

stránky jsou sice řešeny dobře, ale pouze pokud se týká výuky sportu na VUT (tedy 

hlavní činnosti CESA). Jsou však zcela nevhodné jako stránky komerční, nabízející 

služby i širší veřejnosti. Např. jsou zde sice pozvánky na zmíněné dětské tábory, ale jen 

jakousi formou internetových letáků. Je zde nedostatek informací, chybí fotografická 

dokumentace. Pokud chce CESA nabízet i čistě komerční služby, chybí zde na titulní 

straně odkaz pod kterým by zájemce nalezl veškeré nabízené aktivity kterých se může 

volně zúčastnit (tedy není-li zaměstnance, studentem VUT). 
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5 Vlastní návrhy řešení 
 
 
Jestliže chceme nejen hodnotit nedostatky v současném marketingovém uspořádání 

firmy, ale také podat návrhy na zlepšení, je třeba tuto problematiku rozdělit do dvou 

částí. 

  

První částí je vlastní propagace CESA VUT v Brně, druhou pak využití reklamních 

ploch na sportovištích, jenž má CESA k dispozici, k pronájmu firmám které by měly 

profit při sportovních akcích z takto umístěné reklamy. Přičemž je žádoucí, aby náklady 

vynaložené na propagaci CESA se přinejmenším rovnaly příjmům z pronájmu 

reklamních ploch. Je však samozřejmostí, že v delším časovém horizontu by mělo být 

dosaženo zisku. 

 

CESA má velmi specifické postavení na trhu, které je dané jeho právní formou a 

způsobem podnikání, přesto však nelze opomenout nutnost marketingu. 

  

Je třeba chápat souvztažnost mezi prostředky vynakládanými k vlastní propagaci na 

straně jedné, a na straně druhé zisk z poskytování reklamních ploch k pronájmu. Pomocí 

vhodné marketingové propagace se může CESA dostat do širšího povědomí 

potencionálních zákazníků. Vzrůst zájmu o služby a sportoviště Centra sportovních 

aktivit povede ke zvýšení zájmu o reklamní plochy na těchto sportovištích. Následkem 

je pak i větší zájem o pronájem těchto sportovních zařízení, což poskytuje možnost 

zvýšení cen pronájmu. Dalším velmi důležitým aspektem je získávání sponzorů, které je 

úzce spjato právě s propagací. 
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5.1 Návrh na zm ěny propaga čních materiál ů 

 

5.1.1 Nordic Walking Open 2007 

 
Pozvánku na tuto akci jsem si vybrala záměrně, protože je určena každému zájemci, 

tedy i širší veřejnosti. Záhlaví letáku tvoří loga jednotlivých pořadatelů a název akce. 

Přehledné informace ve střední části – kdy, kde, kdo a trasa, jsou přehledné a dávají 

přesné informace. Přesto bych však navrhovala umístit je do spodní části letáku. Proč? 

Nordic walking je stále více oblíbeným sportem u nás i v zahraničí, přesto se 

domnívám, že velký okruh lidí se stále s tímto sportem nesetkalo a nemá tedy o něm 

buď vůbec žádnou, nebo jen mlhavou představu. Určitě by nebylo vhodné seznamovat 

čtenáře nějak přesněji s tímto sportem pomocí psaného textu, to není obsahem tohoto 

sdělení. Podrobné informace může zájemce získat na uvedených internetových 

stránkách. Doporučila bych však do střední části letáku umístit větší barevnou 

fotografii. Ve spodní části letáku jsou tři menší barevné obrázky. Vybrala bych tedy 

prostřední fotografii (sportovec provozující nordic walking) a umístila ji ve větším 

formátu přímo pod název akce. Zbývající dva obrázky bych úplně vypustila. Jediná 

důležitá informace, kterou postrádám mezi informacemi o této akci je cena. Mělo by 

zde být uvedeno jaká je cena účasti pro dospělé, děti, studenty apod., popřípadě zda se 

lze zúčastnit bezplatně. Pozadí letáku je bílé. Domnívám se, že při pozvánce na 

takovouto sportovní akci by pozadí mělo být výraznější v jasné barvě (z hlediska 

psychologie se doporučují – červená, žlutá, oranžová..). 

 

 

5.1.2 Sportovní p říměstský tábor 
 

Sportovní příměstský tábor pro děti je komerční akcí, která využívá letních měsíců, kdy 

neprobíhá výuka tělesné výchovy VUT. Trochu zavádějící je dle mého názoru označení 

„tábor“. Slovo tábor se v povědomí většiny lidí pojí s představou dlouhodobějšího 

pobytu s ubytováním (většinou mimo město). Děti na tomto „táboře“ však nejsou 

ubytovány a dochází denně na sportovní program v areálu CESA. Nešťastné spojení 
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výrazu tábor a místa konání v Brně může právem odrazovat potenciální zájemce od 

bližšího seznámení se s nabídkou. Dalším aspektem je doba trvání, a to pouze 5 dnů. 

Dle mého názoru by z těchto důvodů bylo vhodnější označit nabídku jako kurz, či 

soustředění.  

 

Zatímco z letáku může mít čtenář dojem, že se jedná o různé sportovní aktivity bez 

konkrétního zaměření, na internetových stránkách zjistí zájemce něco jiného. Ve 

skutečnosti se jedná o čtyři tábory: 

Mladý bojovník – pro děti 10 – 15 let, zaměřený na bojové sporty a sebeobranu 

Sportovní aerobik pro děti – pro děvčata do 12ti let, zaměřený na základy sportovního 

aerobiku 

Ski – tenis Fischer camp – pro děti 8 – 15 let, zaměřený na sjezdové lyžování a tenis 

Florbal camp – pro děti 8 – 15 let, zaměřený především na florbal 

Leták je z tohoto pohledu dosti zavádějící. Navrhovala bych buď možnost zpracování 

jednotlivých letáčků pro každý tento tábor zvlášť, nebo (dle mého názoru vhodnější) 

leták např. formátu A4, kde by byly nabízeny všechny tyto tábory, ale rozepsány 

odděleně.  

 

Cena tohoto pětidenního táboru je 1700 Kč za dítě. Cena obsahuje pitný režim na 

sportovištích a oběd ve vysokoškolské menze.  

Jako zcela nešťastný považuji celý propagační letáček nabízející tuto akci. Černo-žlutý 

design nepůsobí nijak lákavě, zvláště jedná-li se o akci pro děti. Malované obrázky 

znázorňující různé sporty jsou sice hezké, ale mají pouze dekorativní funkci. Zde je 

třeba si uvědomit, že produkt (služba) je sice nabízen dětem, ale o jeho nákupu 

rozhodují dospělí (rodiče). Měly by zde tedy v první řadě figurovat barevné fotografie. 

Především pak – jednotlivá sportoviště, místo kde se budou děti stravovat apod.  
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5.2 Určení typického zástupce cílové skupiny 
 

Než začne firma vytvářet jakoukoli marketingovou strategii, je třeba přesně určit na 

koho by měla být reklama zaměřena:  

- Koho chceme oslovit? 

- Kdo bude mít zájem o naše služby? 

- Kdo bude mít z našich služeb užitek? 

 

Geografické hledisko – jestliže CESA je neodmyslitelně vázána k městu Brnu (veškerá 

sportoviště, tělocvičny, posilovny atd. jsou nemovitostmi na území Brna), bude se výběr 

potenciálních zákazníků dle geografického hlediska soustřeďovat do této lokality. 

Možnou skupinu zákazníků tak budou tvořit lidé s trvalým bydlištěm na území Brna a 

v jeho bezprostředním okolí, studenti ubytovaní na kolejích v Brně, lidé ze 

vzdálenějších lokalit, kteří v Brně pracují a mají zde přechodné bydliště, nebo lidé 

každodenně dojíždějící do Brna za prací.  

 

Demografická hlediska: 

- demografických hledisek je celá řada, zaměřím se tedy na tři nejzákladnější. 

Věk – CESA poskytuje služby v oblasti sportu. I když Centrum sportovních aktivit 

nabízí služby pro všechny věkové kategorie (včetně seniorů, nebo dětí), největší 

skupinu zákazníků tvoří mladí lidé v produktivním věku (20 – 40 let). Konkrétní 

propagaci jednotlivých sportovních akcí je třeba přizpůsobit věkové skupině pro kterou 

je určena, ale celkové zaměření propagace by mělo směřovat do této věkové kategorie.  

Pohlaví – z celkového pohledu není třeba z tohoto hlediska oddělovat. Zájem o sport je 

u žen i mužů. Je však nutné takto rozlišit konkrétní sportovní aktivity. Např. o aerobik 

bude zřejmě podstatně větší zájem u žen než u mužů, a naopak o fotbal budou 

projevovat větší zájem muži. 

Životní styl – v současné době je stále atraktivnější zdravý životní styl. Na oblibě 

získávají bio potraviny a aktivní sport se stává součástí životního stylu především 

mladých lidí. Z tohoto hlediska nabízí CESA v současné době velice módní a žádané 

služby.  
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Psychografická segmentace  

Vzdělání – lze předpokládat, že největší zájem o nabízené sportovní služby budou mít 

lidé se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Není to však podmínkou. 

Uvažujeme takto, muž se základním vzděláním pracující jako pomocný dělník na 

stavbě, bude mít zřejmě jiné priority než je tenisová hra. Tento aspekt úzce souvisí i 

s výší příjmu (obecně platí, že lidé s vyšším vzděláním mají také vyšší životní úroveň). 

Profese – v dnešní době je velké množství pracovních profesí spojeno se stresem a 

nedostatkem pohybu. Zájem o sportovní aktivity pak budou projevovat především lidé 

pracující v těch profesích vyžadujících značné psychické nasazení. 

 

Typický zástupce cílové skupiny: 

Z výše uvedeného vyplývá, že typický zástupce cílové skupiny na kterou se bude upínat 

marketingová aktivita CESA je mladý muž (žena) ve věku 20 – 40 let, jehož bydliště 

(pracoviště) je úzce spjato s městem Brnem, nebo jeho blízkým okolím. Je to člověk 

vyhledávající zdravý a aktivní životní styl. Bude se jednat o člověka s vyšším 

vzděláním a náročnou prací (pravděpodobně sedavé zaměstnaní s nedostatkem pohybu). 

 

Takto určený typický zástupce nám napovídá na jaký okruh lidí zaměřit především svou 

marketingovou aktivitu. Říká nám koho by jsme chtěli oslovit, kdo by mohl mít největší 

zájem o naše služby a mít z nich největší prospěch. To ovšem neznamená, že nebudeme 

mít klienty, kteří neodpovídají žádnému aspektu vytipovaného zástupce. 

 
 
 

5.3 Návrh na vedení ú četní evidence propaga čních aktivit 
 
 

Centrum sportovních aktivit samostatně nezpracovává závěrečné účetní výkazy (výkaz 

zisků a ztrát, konečná rozvaha apod.). Informace, které se zpracovávají v účetnictví se 

na konci účetního období odesílají na rektorát VUT, který vyhodnotí hospodaření 

CESA a celého VUT.  
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Propagační aktivity CESA nelze žádným způsobem sledovat ani analyzovat z účetního 

hlediska. Do účetnictví nejsou tyto položky zaznamenávány analyticky na samostatných 

účtech. Tyto částky jsou zahrnuty v nákladech konkrétní sportovní akce, na kterou byla 

propagace zaměřena. Například, budou-li vytištěny letáky na propagaci jednodenní 

sportovní akce, nejsou zaznamenány tyto náklady jako např. Náklady na propagaci, ale 

započtou se do celkových nákladů k této akci. 

 

V současné době není možné vyčíst z účetních záznamů kolik peněz bylo investováno 

do propagace CESA a jednotlivých sportovních akcí, jaký je podíl nákladů na propagaci 

pro hlavní a vedlejší činnost, není možné tyto údaje analyzovat z časového hlediska. 

 

Jak už bylo v textu uvedeno CESA zajišťuje především výuku tělesné výchovy na VUT, 

což je hlavní činností CESA. Jakékoli komerční aktivity jsou pouze činností 

doplňkovou. I náklady spojené s propagací se tedy rozdělují na činností hlavní a 

vedlejší. Například, tisk propagačních materiálů související s výukou je nákladem 

z hlavní činností CESA. Oproti tomu letáky související s komerční akcí jsou nákladem 

doplňkové činnosti.  

 

Doporučení 

Pokud chce firma sledovat své komerční a marketingové aktivity a vyhodnocovat jejich 

úspěšnost, je třeba tyto informace o jejich nákladech zachycovat v účetnictví. Firma pak 

může interně vyhodnotit na jakou konečnou sumu ji propagační materiály přišly, 

v dlouhodobém časovém hledisku pak může posuzovat i jejich úspěšnost a zájem o 

konkrétní nabízené akce. Analytické zachycení pohybu těchto peněžních prostředků 

v účetnictví není jediným kritériem. Je třeba, aby tyto informace uměl někdo vyhodnotit 

a vyvodit z nich patřičné závěry a navrhnou opatření ke zlepšení. Z toho důvodu by měl 

ve firmě působit odborník na tuto marketingovou problematiku, který by se staral 

výhradně o tyto propagační aktivity firmy. Takováto pracovní pozice v CESA není 

zatím vytvořena. 
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5.4 Návrh na zm ěnu procesu uzavírání sponzorských a 
reklamních  smluv 

 

CESA nemá uzavřeno více smluv se sponzory. Ačkoli CESA nabízí pořádání 

sportovních akcí (které jsou atraktivní z hlediska sponzoringu a zviditelnění firmy) není 

pro CESA snadné tyto sponzory získat a uzavřít příslušnou smlouvu. CESA sama tyto 

smlouvy uzavírat nemůže. Pokud se CESA podaří nalézt a zaujmout sponzora, zpracuje 

příslušné podklady které posílá na rektorát VUT. Centrum sportovních aktivit pak už 

nemůže nijak ovlivnit jestli k uzavření smlouvy dojde či ne. Návrh musí být nejdřív 

schválen VUT a pak je věcí právního oddělení rektorátu, jestli vyjedná smlouvu 

s právním oddělením příslušné firmy. Ne vždy však dojde k úspěšnému uzavření 

smlouvy. 

 

Smlouvy o sponzoringu pro CESA mají nejčastěji formu protislužby, tzn. jsou uzavřeny 

smlouvy dvě. Zatímco v jedné smlouvě je CESA uvedeno jako poskytoval služby, 

v druhé figuruje jako příjemce. Např. televizní stanice se zaváže vysílat upoutávky na 

konkrétní sportovní akce CESA v určených časech, a CESA se zaváže na televizních 

přijímačích v posilovnách každé dvě hodiny pouštět reklamní znělky této televizní 

stanice. 

 

V účetnictví je pak tato transakce zachycena takto: 

I když k faktickému převodu finančních prostředků nikdy nedojde, vyčíslí se obě 

smlouvy na stejnou částku. V účetním systému se pak tyto částky navzájem vyrovnají. 

 

Doporučení 

Uzavírání sponzorských smluv pro CESA je velmi zdlouhavý a především byrokratický 

postup. Přitom při bližším seznámením se s těmito smlouvami je na první pohled patrné, 

že smlouvy jsou strukturálně naprosto stejné. Liší se většinou jen údaji příslušné firmy a 

konkrétní formulací poskytované služby. Doporučila bych tedy vypracovat ve 

spolupráci s právním oddělením VUT jakýsi koncept smlouvy (prakticky formulář). 

Tím by se celý proces podstatně zjednodušil, stačilo by takovýto formulář vyplnit 

příslušnými údaji a předložit ke schválení a podpisu na rektorátu VUT. 
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6 Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat současné marketingové aktivity, jejich 

zaznamenávání v účetnictví a podat návrhy na změny a zlepšení současného stavu.  

 

V oblasti analytické jsem se zaměřila na zobrazení vytíženosti jednotlivých 

sportovišť a prostor pro případné pronájmy. Dále jsem zde zohlednila propagační 

aktivity Centra sportovních aktivit a seznam pořádaných akcí se zaměřením na cílové 

skupiny. Vyčíslila jsem pohyb osob na jednotlivých sportovištích jako podklad pro 

získání reklamy.                   

 

V návrhové části jsem potom zhodnotila jednotlivé propagační materiály sportovních 

akcí, které CESA nabízí. Navrhla jsem možné úpravy těchto reklamních materiálů. 

Doporučila jsem zavedení nové pracovní pozice pro sledování marketingu a doporučila 

vést analytické účetnictví zachycující náklady a příjmy z marketingové činnosti.               

  

 

Navržené změny a doporučení by měly přispět k tomu, aby marketingové aktivity 

Centra sportovní aktivit byly efektivní, působily na vytipovanou cílovou skupinu 

zákazníků a přinášely co nejvyšší zisky. 
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Příloha č.4 
 
 

Smlouva o reklamě 
číslo objednatele: 175000000439 

číslo poskytovatele: 300607 

dle § 262 Obch. zákoníku v platném znění 

uzavřena dole uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

1. Smluvní strany 

1.1 Název: Vysoké učení technické v Brně  
 IČ: 002 16 305 

 DIČ: CZ00216305 

 Zřízena: dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

 Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 

 Zastoupena: Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem 

 Zástupce pro věcná jednání: PaedDr. Jaroslav Bogdálek, ředitel CESA, tel. 54114 2282 

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Brno 

  číslo účtu: 111043273/0300 

 na straně jedné, dále jen objednatel 

 a 

1.2 Firma: AZ – MEDIA s.r.o. 
 IČ: 454 78 694 

 DIČ: CZ45478694 

 Zapsána v OR u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4938 

 Sídlo: Rumiště 346/8, 602 00 Brno 

 Zastoupena: Petrem Dezortem, jednatelem 

 Zástupce pro věcná jednání:  Petr Dezort 

 Bankovní spojení:   

  číslo účtu:   

 na straně druhé, dále jen poskytovatel 
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2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli následujícím způsobem 
reklamu: 

2.1.1 Vyrobit a odvysílat z vytypovaných sportovních akcí objednatele upoutávku na jejich konání 
s následnou reportáží, popř. výsledkovým servisem, fotogalerií apod. a s důrazem na propagaci 
VUT v Brně. 

2.1.2 Zpracovat 2x ročně kalendář vysílaných akcí, a to:  

- otevření sportovní haly PPV – reportáž; 
- Závod horských kol – XC Palackého vrch (květen 2007) – videotexová šablona do rubriky 
pozvánek a typů za kulturou a reportáž; 

- Běh olympijského dne (21.6.2007) – videotexová šablona do rubriky pozvánek a typů za kulturou a 
reportáž; 

- Strojařské schody (7. nebo 14.11.2007) – videotexová šablona do rubriky pozvánek a typů za kulturou a 
reportáž; 

- Sport life ( 8. – 11.11.2007) – videotexová šablona do rubriky pozvánek a typů za   kulturou a 
reportáž; 

což je celkem 5 reportáží do zpravodajství a 4 pozvánky v rubrice pozvánky a typy, tj. 4 měsíce 
vysílání, přičemž ke každé akci bude vypracován Media plán a předán CESA  5 týdnů před 
konáním akce. 

2.1.3 Poskytnout objednateli přehled o odvysílaných upoutávkách 2x ročně. 
2.1.4 Uveřejnit soutěž o volné vstupenky a drobné ceny na Sport life 2007 v termínu 1.11 – 8.11. 2007 

včetně. 

2.1.5 Hledat prostor pro CESA při přípravě magazínů z oblasti tělesné výchovy a  sportu (vystoupení 
odborníků a předních sportovců – studentů VUT, prezentace  sportovišť VUT, apod.). 

2.1.6 Dodat  baner  TVb1 do sportovní haly PPV. 
 
3. Doba trvání smlouvy 

3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2007.  

4. Cena reklamy  

4.1 Cena reklamy se sjednává dohodou a činí 5. 000,- Kč bez DPH za shora uvedenou dobu. 

4.2 Objednatel uhradí bezhotovostně shora uvedenou částku na účet poskytovatele, a to na základě 
daňového dokladu, který bude poskytovatelem vystaven po podpisu této smlouvy. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává 14 dnů ode dne doručení faktury.   

4.3 Daňový doklad bude vystaven a mít náležitosti v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 

5. Ostatní ujednání 

5.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za věcný obsah reklamy. V případě sankcí či soudních sporů 
nese plnou odpovědnost objednatel, resp. zhotovitel reklamy, a to včetně všech případných 
dopadů.  
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6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

6.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, pro každou smluvní stranu po dvou. 

6.3 Případné rozpory v plnění smlouvy budou řešeny ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku v platném 
znění. 

6.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
řádném uvážení, svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců. 

V Brně dne                                                                           V Brně dne 5. 2. 2007 

Za objednatele:                                                                Za poskytovatele: 

………………………………………………                                                   

……………………………………………… 

                     Petr Dezort                                                                                              Ing. Vladimír Kotek 

                      jednatel                                                                                                            kvestor 
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Píloha č.5 
 

Smlouva o reklamě 
číslo objednatele: 300607 

číslo poskytovatele: 175000000438 

dle § 262 Obch. zákoníku v platném znění 

uzavřena dole uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

4. Smluvní strany 

1.1 Firma: AZ – MEDIA s.r.o. 
 IČ: 454 78 694 

 DIČ: CZ45478694 

 Zapsána v OR u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4938 

 Sídlo: Rumiště 346/8, 602 00 Brno 

 Zastoupena: Petrem Dezortem, jednatelem 

 Zástupce pro věcná jednání:  Petr Dezort 

 Bankovní spojení:   

  číslo účtu:   

 na straně jedné, dále jen objednatel 

 a 

1.2 Název: Vysoké učení technické v Brně  
 IČ: 002 16 305 

 DIČ: CZ00216305 

 Zřízena: dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

 Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 

 Zastoupena: Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem 

 Zástupce pro věcná jednání: PaedDr. Jaroslav Bogdálek, ředitel CESA, tel. 54114 2282 

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Brno 

  číslo účtu: 111043273/0300 

 na straně druhé, dále jen poskytovatel 
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5. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli následujícím způsobem 
reklamu: 

2.1.1 Zveřejnit logo společnosti AZ - Media „TV brněnská 1 – mediální partner“ na webových stránkách 
CESA VUT v Brně. 

2.1.2 Uveřejnit logo společnosti AZ – Media „ TV brněnská 1 – mediální partner“ na materiálech 
vydávaných k vytypovaným sportovním akcím (plakáty, pozvánky). 

2.1.3 Předložit nejméně 2x ročně výběr sportovních akcí ze sportovního kalendáře CESA a z kalendáře 
velkých pronájmů v zařízeních VUT (např. ME v atletice juniorů, MS v korfbalu, apod.), 

2.1.4 Vyvěsit panel s logem společnosti AZ – Media v podobě  baneru „TV brněnská 1 – mediální 
partner“ ve sportovní hale PPV, kde se odhaduje počet sportovců a dalších návštěvníků měsíčně 
cca 5 000 osob. 

2.1.5 Vysílat smyčky „TV brněnská 1“ v televizích na sportovištích ve správě CESA (Fit Centrum 
Machina, Fit Centrum Veveří, sportovní hala PPV), kterou dodá „TV brněnská 1“ a bude se vysílat 
3x denně v době 16:00 hodin, 17:30 hodin a 19:00 hodin. 

2.1.6 Hledat partnery na financování výroby magazínů z oblasti tělesné výchovy a sportu pro „TV 
brněnská 1“. 

6. Doba trvání smlouvy 

3.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2007.  

6. Cena reklamy  

4.1 Cena reklamy se sjednává dohodou a činí 5. 000,-  Kč bez DPH za shora uvedenou dobu. 

4.4 Objednatel uhradí bezhotovostně shora uvedenou částku na účet poskytovatele, a to na základě 
daňového dokladu, který bude poskytovatelem vystaven po podpisu této smlouvy. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává 14 dnů ode dne doručení faktury. Dnem zdanitelného plnění bude 
den podpisu smlouvy. 

4.5 Daňový doklad bude vystaven a mít náležitosti v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 

7. Ostatní ujednání 

5.1 Poskytovatel nese odpovědnost za případné poškození panelu s logem, prokazatelně zaviněné 
činností nebo nedbalostí jeho samého, nebo třetími osobami. Případně vzniklou škodu se zavazuje 
uhradit v prokazatelné výši. 

5.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za věcný obsah reklamy. V případě sankcí či soudních sporů 
nese plnou odpovědnost objednatel, resp. zhotovitel reklamy, a to včetně všech případných 
dopadů.  

7. Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

6.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, pro každou smluvní stranu po dvou. 
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6.3 Případné rozpory v plnění smlouvy budou řešeny ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku v platném 
znění. 

6.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
řádném uvážení, svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců. 

V Brně dne                                                                                                 V Brně dne 5. 2. 

2007 

Za objednatele:                                                                                            Za 

poskytovatele: 

………………………………………………                                                   

……………………………………………… 

                     Petr Dezort                                                                                              Ing. Vladimír Kotek 

                      jednatel                                                                                                            kvestor 

 

 


