
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV MANAGEMENTU 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF MANAGEMENT 
 

  

NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ V CHODU 
PROFESIONÁLNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU 
 

THE SUGGESTIONS FOR IMPROVING THE OPERATION OF PROFESSIONAL SPORTS 
CLUB 

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 

AUTOR PRÁCE   BC. RADEK FORMÁNEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  ING. JAROSLAV KREJČÍŘ 
SUPERVISOR 
 

 

BRNO 2011  



Klíčová slova: 

 

Ekonomika hokejového klubu, HC Kometa Brno, marketingový mix, finanční analýza, 

sponzor 

 

Keywords: 

 

Economy of hockey club, HC Kometa Brno, marketing mix, financial analysis, sponsors 

 
 

 

Anotace: 

 

Diplomová práce analyzuje současnou ekonomickou situaci hokejového klubu HC 

Kometa Brno, a.s., včetně analýzy motivů a podmínek pro sponzorování klubu. 

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření teoretického popisu problematiky marketingu 

(resp. marketingového mixu), návrhů na zlepšení v chodu hokejového klubu, finanční 

analýzy a možností sponzoringu a následně jejich praktické využití.   

 

 

Annotation: 

 

The thesis analyses the current economic position of the football club HC Kometa Brno, 

a.s. (joint-stock company), including the analysis of motives and conditions for the 

sponsorship of the club. The primary task of this thesis was to create a theoretical 

description of the points at issue of marketing (or marketing mix), suggestions for 

improving the operation of hockey club, financial analysis sponsorship opportunities 

and consequentially their practical use. 

 

 

 

 



Bibliografická citace bakalářské práce: 
 
FORMÁNEK, R. Návrhy na zlepšení v chodu profesionálního sportovního klubu. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011. 127 s. Vedoucí diplomové 

práce Ing. Jaroslav Krejčíř. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prohlášení 
 

Prohlašuji, že diplomová práce na téma „Návrhy na zlepšení v chodu 

profesionálního sportovního klubu“ je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Veškeré 

zdroje a literaturu, které jsem při práci používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji a 

uvádím v seznamu použité literatury, neporušil jsem autorská práva (ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským).  

 

 

V Brně dne 12. května 2011 

                                                                                

                                                                                                 ...…………………………. 

                                                                                                          Formánek Radek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poděkování 

 

Chtěl bych poděkovat vedoucímu své diplomové práce panu Ing. Jaroslavu Krejčířovi, 

za cenné rady v průběhu celé mé práce. Dále sportovnímu klubu HC Kometa Brno a.s. 

za spolupráci, kterou mi poskytl při sběru podkladů pro diplomovou práci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSAH 
 

ÚVOD ............................................................................................................................. 10 
CÍL PRÁCE ................................................................................................................... 12 
TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................. 14 
1 MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÍ MIX ....................................................... 14 

1.1 SWOT analýza ...................................................................................................... 15 
1.2 Porterova analýza .................................................................................................. 16 
1.3 Slept analýza ......................................................................................................... 16 
1.4 Historie sportovního marketingu ........................................................................... 17 

1.4.1 Základní charakteristika mecenášství a sponzoringu ..................................... 18 
1.5 Nástin vývoje v České republice ........................................................................... 19 
1.6 Sponzoring ............................................................................................................ 20 
1.7 Definice pojmu ...................................................................................................... 20 
1.8 Sponzoring jako nástroj reklamy ve sportu ........................................................... 21 
1.9 Sponzorování versus daně ..................................................................................... 23 
1.10 Podněty pro sponzora .......................................................................................... 26 
1.11 Důsledky pro sponzorovaného ............................................................................ 27 
1.12 Typy sponzoringu................................................................................................ 28 
1.13 Formy sponzoringu ............................................................................................. 28 
1.14 Fáze sponzoringu ................................................................................................ 33 
1.15 Plánování a koncepce .......................................................................................... 33 
1.16 Organizace a realizace ......................................................................................... 34 
1.17 Kontrola a revize ................................................................................................. 34 
1.18 Úloha médií ......................................................................................................... 35 
1.19 Problémy marketingu ve sportu .......................................................................... 37 

1.19.1 Doping .......................................................................................................... 37 
1.19.2 Korupce ........................................................................................................ 38 

2 FINANČNÍ ANALÝZA ............................................................................................. 40 
2.1 Uživatelé finanční analýzy .................................................................................... 41 
2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu .................................................................. 42 
2.3 Metody finanční analýzy ....................................................................................... 43 

3 ANALÝZA KLUBU ................................................................................................... 55 
3.1 Základní údaje ....................................................................................................... 55 
3.2 Historie klubu HC Kometa Brno ........................................................................... 56 

3.2.1 Nejznámější hráči ........................................................................................... 60 
3.3 Současnost ............................................................................................................. 61 
3.4 Organizační struktura ............................................................................................ 64 

PRAKTICKÁ ČÁST ..................................................................................................... 67 
4 FINANČNÍ ANALÝZA HC KOMETA BRNO ...................................................... 67 

4.1 Horizontální analýza ......................................................................................... 68 
4.1.1 Analýza aktiv ................................................................................................. 68 
4.1.2 Analýza pasiv ................................................................................................. 68 
4.1.3 Analýza výkazu zisku a ztrát .......................................................................... 69 
4.2 Vertikální analýza ............................................................................................. 70 
4.2.1 Analýza rozvahy ............................................................................................. 70 
4.2.2 Analýza zisku a ztrát ...................................................................................... 72 
4.3 Poměrové ukazatele .......................................................................................... 73 



 
 
 

4.3.1 Ukazatele rentability ...................................................................................... 74 
4.3.2 Ukazatele aktivity ........................................................................................... 75 
4.3.3 Ukazatele zadluženosti ................................................................................... 76 
4.3.4 Ukazatele likvidity ......................................................................................... 77 
4.4 Rozdílové ukazatele .......................................................................................... 78 
4.4.1 Čistý pracovní kapitál - NWC ........................................................................ 78 
4.5 Tokové ukazatele .............................................................................................. 79 
4.5.1 Cash flow ....................................................................................................... 79 
4.6 Finanční hodnocení klubu ................................................................................. 80 

5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ.................................................................................. 83 
5.1 Marketingový mix v podmínkách hokejového klubu ........................................... 83 

5.1.1 Produkt ........................................................................................................... 83 
5.1.2 Cena................................................................................................................ 84 
5.1.3 Distribuce ....................................................................................................... 86 
5.1.4 Propagace ....................................................................................................... 88 
5.1.5 Lidé ................................................................................................................ 91 

5.2 Analýza motivů a podmínek pro sponzorování klubu HC Kometa Brno ............. 92 
5.2.1 SWOT analýza ............................................................................................... 92 
5.2.2 Porterova analýza ........................................................................................... 95 
5.2.3 SLEPT analýza ............................................................................................... 97 
5.2.4 Nabídka možností prezentace ........................................................................ 99 
5.2.4.1 Možnosti reklamního zviditelnění a marketingová nabídka: .................... 101 
5.2.4.2 Další možnosti reklamního zviditelnění a marketingová nabídka: ........... 103 
5.2.5 Sponzorský balíček ...................................................................................... 104 
5.2.6 Cenové srovnání reklam ............................................................................... 106 
5.2.7 Nevyužité potenciální možnosti jak ze strany klubu, tak sponzorů ............. 109 

6 ZÁVĚR ...................................................................................................................... 116 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ....................................................................... 119 
SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................ 122 
SEZNAM TABULEK ................................................................................................. 123 
SEZNAM GRAFŮ ...................................................................................................... 123 
SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................... 123 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10 

ÚVOD 
 
Jelikož jsem velkým fanouškem sportu obecně, jako téma pro diplomovou práci jsem si 

vybral ekonomiku hokejového klubu HC Kometa Brno. V Brně je v současné době 

hokej sportem číslo 1, proto jsem se rozhodl po ekonomické stránce analyzovat právě 

tento hokejový klub reprezentující celou Jižní Moravu. 

 
Hokej v dnešní době to není již jen sportovní záležitost, tento sport se stal součástí 

společenského života či předmětem byznysu. Hokej je v České republice 

nejnavštěvovanějším sportem. Velký zájem panuje především o vyřazovací boje 

extraligy či zápasy národního mužstva. Na rozdíl od fotbalu se v hokeji nevyskytuje 

řádění neukázněných fanoušků a tak na hokej mohou v klidu vyrazit i rodiny s dětmi, 

možná i právě proto je hokej ve vedení sportovní návštěvnosti na území ČR.  

 
Hokejový fanoušci ve městě Brně neměli dlouhou dobu možnost sledovat kvalitní 

utkání nejvyšší hokejové soutěže. Nejbližší hokejové celky působily ve Zlíně či 

Znojmě, avšak tak velkému město jakým Brno je, nejvyšší hokejová soutěž chyběla.  

Klub HC Kometa Brno je držitelem 11 titulů, je to druhý nejúspěšnější klub historie 

hned po Dukle Jihlava. Po rozdělení federace se však Kometě nepodařilo vyhrát titul ani 

jednou bojovala spíše o holé přežití.  

 

V období 1992-1995 hrála Kometa 1.NHL, v roce 1995 postoupila do nejvyšší české 

soutěže, ale nedokázala ji zachovat. Dokonce čtyřikrát měnila složení trenérů, ale 

marně. Od roku 1996 hraje Kometa 1.ligu, kde hrála v pásmu sestupu, což se jí stalo 

osudným. V sezóně 2001-2002 sestoupila do 2.ligy. 

 

Do sezóny 2002-2003 vstoupila Kometa s novou servisní organizací Kometa Group, 

a.s., v jejímž čele stojí Karel Jarůšek. Kádr sestavený hlavně z mladých hráčů měl před 

sebou jednoznačný cíl - postup do 1.ligy. Ten se sice splnit podařilo, ale ne na ledové 

ploše, nýbrž "u zeleného stolu". Začátkem února 2003 odprodala Kometa licenci na 

2.ligu do Vyškova a v létě téhož roku odkoupila práva na 1.ligu od HC Senators. Během 

dvou let došlo k dalším změnám na postů majitelů klubu. V roce 2005 se stal 

majoritním vlastníkem Libor Zábranský, bývalý hráč Komety, a společně s ekonomicky 
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silným parterem (BVV) postupně navrací Kometu na vyšší příčky. S příchodem Libora 

Zábranského se hlavním cílem stal návrat do extraligy a do brněnských ochozů se začali 

vracet i diváci. Každým rokem se návštěvy na domácích zápasech zvyšovali. 

V posledních letech návštěvy v Brně na 1.hokejové lize převyšovali i návštěvy několika 

extraligových celků. Po několika těžkých zápasech v závěrečných kolech vyřazovacích 

bojů, kde však Kometa vždy padla těsně před vrcholem nastal v roce 2009 odkup 

licence od HC Znojemští Orli a tím pádem i návrat Komety do extraligy po dlouhých 13 

letech. Extraligovou příslušnost v minulé sezoně tým uhájil i pro letošní ročník. Cílem 

Komety pro tento ročník je stabilizace v nejvyšší soutěži a postup do vyřazovacích bojů.  

 

HC Kometa Brno je fenoménem dnešní doby zejména díky neskutečné podpoře 

fanoušků, kteří jsou schopni podporovat klub nejen v domácí hale. Fanoušci jsou 

mediálně známí díky hlasité podpoře a četným výjezdům na cizí stadiony. Tento 

hokejový klub tak kvalitním způsobem vyplňuje volný čas mládeže a slouží k rozvoji 

jednotlivých podnikatelských subjektů. Především však roste v silný hokejový klub 

s širokou mládežnickou základnou, který reprezentuje celý Jihomoravský kraj. V dnešní 

době je HC Kometa vnímána jako klub s nejlepšími fanoušky v republice a zároveň 

jako systematicky pracující klub s velkou perspektivou. 

 

Ekonomický a sportovní vývoj klubu je pro mě neprobádaným územím, a proto bych se 

chtěl o této problematice dozvědět více informací. Napadá mě tak spousta zajímavých 

otázek. Zda je hokejový klub závislý pouze na sponzorech, nebo dokáže svůj rozpočet 

pokrýt pomocí prodeje vstupenek či výchovou vlastních hráčů, které následně prodá? 

Kde a jak shání klub své potenciální sponzory a jaké možnosti prezentace svým 

partnerům nabízí? Jakou má takový profesionální hokejový tým organizační strukturu a 

jaká je náplň práce jednotlivých zaměstnanců klubu? Dají se aplikovat nástroje finanční 

analýzy na tak specifický subjekt, jakým je bezpochyby hokejový klub? Na tyto a 

spoustu jiných otázek bych chtěl dostat odpovědi v diplomové práci, kterou máte 

možnost číst. Doufám, že díky výstupům z práce přiblížím nejen sobě, ale i ostatním 

čtenářům problematiku fungování klubu nejvyšší úrovně ať už po stránce sportovní, 

ekonomické či organizační.  
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CÍL PRÁCE 
 

Cílem mojí diplomové práce je analyzování současné ekonomické situace hokejového 

klubu HC Kometa Brno, a.s., včetně analýzy motivů a podmínek pro sponzorování 

klubu. Hlavním cílem této práce je návrh možností na zlepšení chodu profesionálního 

klubu, vytvoření teoretického popisu problematiky marketingu (resp. marketingového 

mixu), sponzoringu ve sportu, finanční analýzy a následně jejich praktické využití při 

zhodnocení celkové ekonomické situace hokejového klubu HC Kometa Brno, a.s. v 

období let 2006 – 2009. 

 
Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analýzu současné situace klubu a část 

praktickou. V úvodní kapitole je popsán úvod a vymezení cílů práce. Další kapitola je 

zaměřena na teoretická východiska práce. První část se zabývá marketingovým a 

komunikačním mixem, dále je zde popsán sponzoring a veškeré formy sponzoringu. 

Druhá kapitola je zaměřena na jednotlivé nástroje finanční analýzy. Třetí kapitola je 

věnovaná analýze současné situace klubu, kde je popsána hokejový klub, jeho historie, 

organizační struktura a prostředí, ve kterém klub působí. 

 
V závěrečné kapitole je zpracována aplikace metod a nástrojů finanční analýzy na 

hokejový klub. Ve třetí závěrečné části jsou uvedeny vlastní návrhy řešení. V první části 

je do praktické podoby zpracován marketingový mix hokejového klubu. Druhá část této 

kapitoly je zaměřena na analýzu motivů a podmínek pro sponzorování HC Kometa 

Brno včetně nabídky možností prezentace sponzorům.  

 
 
 
Pro splnění cíle této práce byly stanoveny dílčí úkoly: 

 

• První úkol je zaměřen na popis vývoje, historie a současné situace klubu 

společně s představením klubové organizační struktury.  

 

• Druhým úkolem je zavedení marketingového mixu na sportovní organizaci. 

Důležitou částí tohoto úkolu je také problematika analýzy motivů a podmínek 
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pro sponzoring hokejového klubu, jejíž součástí je také SWOT analýza a další 

ekonomické analýzy. Součástí tohoto úkolu jsou také možnosti sponzoringu. 

 

• Třetí úkole je zaměřen na aplikace jednotlivých metod finanční analýzy. Zde je  

nutné zdůraznit, že se jedná o analýzu, která je prováděna na základě veřejně 

dostupných zdrojů, které hokejový klub jako akciová společnost musí 

každoročně zveřejňovat ve výročních zprávách. Proto lze tuto finanční analýzu 

považovat za externí a podle veřejně dostupných údajů jí může sestavit každý 

uživatel zajímající se o tuto ekonomickou problematiku. Je však třeba zdůraznit, 

že finanční analýza sportovního klubu je velmi specifická a odlišná a její 

výstupy nelze srovnávat například s finančními analýzami s firmami z výrobního 

sektoru. 

 
Při zpracování úkolů jsou využity nástroje marketingového a komunikační mixu a 

SWOT analýza. Další část je zpracována za pomocí nástrojů finanční analýzy – analýza 

absolutních a poměrových ukazatelů, ukazatelů rentability, zadluženosti či likvidity, 

dále také analýza rozdílových a tokových ukazatelů a cash flow. 

 
 
Při zpracování teoretické části diplomové práce jsem vycházel z informací dostupných 

především z domácí i zahraniční literatury a také z internetových zdrojů. Praktická část 

je tvořena především díky údajům poskytnutým klubem a také na základě výročních 

zpráv HC Kometa Brno i v této části práce jsem čerpal z internetových zdrojů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 
 
1 MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÍ MIX 

 
Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů - výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílovém trhu. 

Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby 

vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných:  

 

1. Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale 

také sortiment, kvalitu, design, obal, značku, záruky, služby a další faktory, 

které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho potřeby 

a očekávání. 

2. Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i 

slevy, podmínky a termíny placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 

3. Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodávát, včetně distribučních cest, 

dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 

4. Propagace říká, jak budou spotřebitelé o produktu informováni (od přímého 

prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje). (6), (7) 

 

       Obr. 1: Marketingový mix 
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1.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) a 

slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s 

určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu 

analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik 

(policy analysis). S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) 

plánování společnosti.   

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných 

a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze 

získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. SWOT analýzu je dále možno členit pomocí mřížky: (6), (11) 

SWOT analýza 

SWOT- 
analýza 

Interní analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

E 
x 
t 
e 
r 
n 
í 
 

a 
n 
a 
l 
ý 
z 
a 

Příležitosti 

 
 
S-O-Strategie: 
Vývoj nových metod, které 
jsou vhodné pro rozvoj 
silných stránek společnosti 
(projektu). 
 
 

W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro 
vznik nových příležitostí. 

Hrozby 
S-T-Strategie: 
Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž 
je možné omezit hrozby, 
ohrožující naše slabé 
stránky. 

           Tab. 1: SWOT analýza 
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Aplikace 

Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky chápany 

jako analýza současnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje... 

Výstupy 

Výstupem kompletní analýzy SWOT je chování společnosti, která maximalizuje 

přednosti a příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. 

1.2 Porterova analýza 
 
Porterova analýza (někdy také Analýza pěti sil) (Five Forces Industry Analysis) 

pomáhá nastavit a řídit dlouhodobou atraktivitu oboru. Vysvětluje vztahy mezi pěti 

dynamickými silami, které ovlivňují daný obor. Jsou to: (7) 

 

• intenzita konkurenčního boje 

• hrozba vstupu nových konkurentů  

• hrozba výskytu substitutů 

• vyjednávací síla kupců  

• vyjednávací síla dodavatelů. 

 
 

1.3 Slept analýza 
 
SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí podle 

těchto faktorů: (23) 

 

• Social – sociální hledisko 

• Legal – právní a legislativní hledisko 

• Economic – ekonomické hledisko 

• Policy – politické hledisko 

• Technology – technické hledisko 
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1.4 Historie sportovního marketingu 

 
Marketing jako jedna ze základních ideí managementu vznikl na konci 19. století, 

největšího rozvoje se mu dostalo ve třicátých letech 20. století v USA. Do širšího 

povědomí se dostal přibližně v polovině 50. let jako výzkum trhu pro potřeby výroby a 

obchodu a rychle se začal rozšiřovat do všech vyspělých zemí. (4) 

 

Od počátku sedmdesátých let získává marketing ve formě sponzoringu i ve sportu své 

místo. V západní Evropě tomu napomohlo vytvoření první německé fotbalové 

Bundesligy v roce 1962. Reklama na dresech zde začala v roce 1973, kdy je fotbalový 

klub Eintracht Braunschweig ozdobil nápisem Jägermeister. Reklama neměla příznivý 

ohlas. Postoj sportovní asociace k reklamě na lidech byl nekompromisní: "Reklama na 

lidech je nemorální a sportovně neetická, živé reklamní sloupy škodí pohledu na sport a 

jeho společensko-politické pozici, svádí ke korupci a úplatkům". (22) 

 

Nárůst volného času ve společnosti a stoupající uvědomění si významu sportu reklamu 

silně podpořilo. Ti, kteří by nejraději chtěli financování sportu ekonomikou zamezit, 

nesmějí současně očekávat, že sportovci zůstanou v mezinárodním měřítku schopni 

konkurence, když se s nimi nebude jednat profesionálně. Soukromé osoby podporující 

sport jako mecenáši, přicházejí čím dál tím méně v úvahu, protože potřebné sumy jsou 

již příliš vysoké, a protože jednotlivcům je ke sportu již ztížen přístup organizačními 

formami. Hospodářství zůstává tedy po státu jako další zdroj peněz. Může podporovat 

týmy i jednotlivé sportovce, což také nepřímo přes jednotlivé svazy dělá. V každém 

případě dnes ale hospodářství očekává protislužbu v podobě reklamy. Z tohoto systému 

dávání a braní vznikl potomek mecenáše – sponzor. Rozdíly v podporování sportu jsou 

znázorněny v tabulce. 
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1.4.1 Základní charakteristika mecenášství a sponzoringu 
 

                                                Srovnávací tabulka [5] 

Mecenášství 

• protihodnota se neočekává 

• dominance kulturních zájmů 

• diskrétní „tichá“ podpora 

• podpora ve formě darů, stipendií, 

příspěvků, poskytnutí pomoci 

• žádná zvláštní komunikační 

opatření 

• malá systematická a profesionální 

podpora 

Sponzoring 

• vždy jde o hodnotu za protihodnotu 

• dominance podnikatelských zájmů 

• veřejně působící podpora 

• podpora v pořádání, výstavách, 

soutěžích, publikacích 

• četná komunikační opatření jako: 

inzerce, plakáty, propagační mat., 

novinářská vstřícnost 

• profesionální a systematický přístup 

Tab. 2: Mecenášství vs. sponzoring         

 

Díky přibývajícím sportovním přenosům vysílaných televizí vznikl nový problém – 

televizní stanice nechtěly ukazovat sponzorské reklamy ve svých přenosech. Sponzoři 

však právě v televizních přenosech viděli novou možnost, jak se zviditelnit. Jednak bylo 

pole působnosti mnohem větší a také byly tyto náklady na reklamu nižší, než klasická 

televizní reklama. Ale televizní stanice v tom viděly určitý druh vychytralosti ze strany 

sponzorů a byly proti tomu. Zakročily a odřekly sportovní přenosy, při kterých byla na 

stadiónech viditelně umístěna reklama. Nejvíce sponzorovaným sportem ve světě je 

fotbal. Fotbalu konkurují každé dva roky OH. Daleko v pozadí pak stojí tenis, formule 1 

a basketbal a další sporty. Pět nejlépe sponzorovaných sportů je uvedeno v grafu. 

 
Obr. 2 TOP 5 nejlépe sponzorovaných sportů (v mil €) (5) 
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1.5 Nástin vývoje v České republice 
 
Stejně jak tomu bylo ve vyspělých evropských zemích od počátku 70. let, sponzoring se 

i u nás probíjí na světlo pomalu. Oblast marketingu byla v ČR v minulém období citelně 

zanedbána. Prodej reklam začal až v roce 1990, takže je zde pouze krátkodobá tradice. 

Zatímco v zahraničí se populárních osobností ze sportu využívá při prezentaci různých 

produktů velmi často, v Česku se spolupráce se sportovci rozbíhá. Především je potřeba 

čas, aby se sportovní marketing a tento nastupující trend stačil rozvinout. V posledních 

letech se objevují dílčí a někdy i ucelené koncepty sportovního marketingu. Sportovní 

svazy, kluby, oddíly a další různá tělovýchovná sportovní hnutí si sami v budoucnu 

nebudou přát, aby v souvislosti s opatřováním dodatečných finančních zdrojů byly 

nahlíženy pouze jako prosebníci, ale budou se chtít předvést svým sponzorům a dalším, 

zejména ekonomicko-podnikatelským subjektům, jako racionálně uvažující a z části i 

jako obchodní partneři. (3) 

 

Ve spojitosti se sponzoringem se u nás doposud diskutovala otázka efektivnosti takto 

vynaložených finančních prostředků, narozdíl od klasické reklamy. Některé nepříliš 

lichotivě vyznívající argumenty v této oblasti napovídaly o tzv. české cestě 

sponzoringu, která mnohdy nerespektovala zkušenosti ze zahraničí. Přitom i na našem 

trhu existují příklady, jak sponzoring ve sportu učinil průlom do prodejnosti výrobků ve 

světě. Vezmeme-li kupříkladu firmu Škoda Auto a.s., jejich prodejní aktivitu zejména v 

zahraničí výrazně ovlivnila dlouhodobá koncepce sponzorských aktivit v oblasti ledního 

hokeje. Ke srovnatelnému výsledku by bylo třeba v klasické reklamě vynaložit nejméně 

desetinásobek finančních prostředků. Marketing se tedy i v českých podmínkách stává 

nezastupitelným prvkem řízení podniku s orientací na trh.  
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1.6 Sponzoring  
 

Čistě z právního hlediska se ve sponzorské smlouvě obě strany zavazují k jejímu plnění. 

Lze ji považovat za směnnou smlouvu, na základě které stojí na jedné straně sponzor - 

ten, kdo investuje, a na straně druhé příjemce – ten, který za tyto prostředky odvádí 

přesně specifikovanou práci. Vždy jde o hodnotu za protihodnotu a tímto se liší od 

darovací smlouvy mecenáše či donátora, kde nejde o tržní vztah směny, ale o dar. 

Skutečnost může být někdy složitější, pokud sponzor nepožaduje žádnou nebo jen 

malou reklamu. Dnes je nejčastějším projevem sponzoringové komunikace financování 

sportovních, kulturních a sociálních aktivit. (25) 

1.7 Definice pojmu 
 
Ještě v roce 1986 se mluvilo o sportovní reklamě, než se prosadil anglosaský termín 

sponzoring. Sám sportovní marketing se stal často synonymem pro sponzorování 

sportu, jde ale pouze o špatné komunikativní použití na úrovni sportu. Jak již bylo dříve 

zmíněno, je pojem sportovní marketing používán pro sponzoring, merchandising, 

licence a propůjčení sportovních přenosových práv. Dodatečně zahrnuje i podporu 

jednotlivých sportovců, klubů, svazů a také sportovních akcí. 

Sponzorské angažmá je v některých oblastech zajímavé až tehdy, když jsou k dispozici 

určité mediální prostředky k prezentaci „společné práce“. Jaký vztah má nějaký produkt 

nebo podnikání ke sponzorované sportovní události, může být vyjádřeno stupněm 

sportovní blízkosti: 

 

• Produkty 1. stupně 
 

Sportovní zboží, které je bezprostředně používáno, spotřebováváno nebo 

nasazováno při sportovním výkonu. Především sem patří firmy Adidas, Dunlop, 

Atomic atd., které vyrábějí sportovní zboží jako jsou trička, boty, tenisové 

míčky nebo lyže pro různé druhy sportů. 
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• Produkty 2. stupně 
 

Sportu blízké zboží, které není pro sportovní výkon bezprostředně nutné, ale 

přesto je používáno. Do této kategorie patří tréninkové přístroje, sportovní tašky, 

speciální sportovní výživa, ale také určité prostředky pro tělesnou péči nebo 

iontové nápoje. Jsou používány nebo konzumovány při tréninku, před nebo po 

závodech nebo v pauzách mezi závody. 

 

• Produkty 3. stupně 
 

Sportovně vzdálené zboží, které má jen nepřímý vztah ke sportu. Chybějící 

spojení se sportem je nahrazováno společnými image-komponenty. Jde např. o 

vztah automobilky BMW k exkluzivním golfovým turnajům. 

 

• Produkty 4. stupně 
 

Sportovně cizí zboží, které nemá ani bezprostřední ani nepřímý vztah ke sportu. 

Otázkou je, zdali se dá rozpoznat hodnověrné spojení se sponzorovaným. Přesto 

se při sponzorování objevuje čím dál tím více produktů, které nemají se sportem 

nic společného. Jsou to např. reklamy firmy Bauhaus, různých investičních 

fondů atd. na mantinelech či ochozech sportovních stadionů. 

 

1.8 Sponzoring jako nástroj reklamy ve sportu 

 
Sportovní marketing je pojem sjednocující reklamu, public relations a sportovní 

události. Reklama jako jedna ze součástí reklamní politiky podnikání je informativního 

nebo sugestivního druhu. Informativní reklama může pozitivně ovlivňovat image 

značky nebo také zvýšit známost značky. Sugestivní reklama staví na emocích, stupňuje 

sympatie, aktualizuje a zesiluje aspekty jako mládí, dynamiku a sílu. Samotnou 

informační funkci nemůže převzít jen sportovní reklama. Tři klasické formy 

komunikativní politiky jsou: (12), (23) 
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• 1. Reklama 
 

Úmyslná a nenucená forma ovlivňování cílených osob pomocí speciálních 

komunikačních prostředků. Myšleny jsou následující formy: 

o použití titulu oficiální sponzor na inzerátech, plakátech, v televizním 

vysílání, aniž by byl reklamovaný prostředek blíže představen 

o použití sportovního angažmá ve formě osvědčení špičkovými sportovci 

nebo sportovními týmy 

o použití sportovního angažmá na cílenou skupinovou kampaň, tedy k 

oslovení určité vytipované skupiny, současně s běžnou reklamou 

 

• 2. Podpora prodeje 
 

Má za úkol synchronizovat nabídku s poptávkou a krátkodobě stimulovat 

poptávku po zboží. Akční nabídka pro spotřebitele popř. obchod by byla: 

o vypsání ceny orientované na spotřebitele pod záštitou podporovaného 

sportovce 

o soutěže pro spotřebitele s pozváním na sponzorovanou akci (utkání – 

mistrovské, pohárové apod.) pro vítěze 

o soutěže s možností výhry sportovní aktivity nebo tréninku společně s 

mužstvem 

o VIP vstupenky na sponzorovanou sportovní akci (např. s přístupem do 

zákulisí, na raut) 

o autogramiáda předních sportovců v místě prodeje 

• 3. Public relations (práce s veřejností) 
 

Moderní řízení považuje za důležité nejen znát veřejné mínění, ale i ovlivňovat 

je cestou vztahů s veřejností. Právě zde se aktualizuje zmíněná zásada, že je 

snadnější dosahovat vybrané cíle s podporou veřejnosti, než pokud čelíme 

veřejné opozici nebo nezájmu. V tomto marketingově důležitém principu jde o 

vytváření dobré pověsti, pochopení, vnímání, důvěryhodnosti a souladu. Činnost 

v rámci vztahů s veřejností – public relations – je tak nepřetržitým plánovaným 

úsilím vedoucím k porozumění mezi organizacemi a veřejností. 
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Přiklady pro public relations 

o představení sponzoringu na tiskových konferencích, ve sdělovacích 

prostředcích, v klubovém časopise 

o pozvání vlivných nebo známých osob z obce nebo regionu vytvářejících 

veřejné mínění na sponzorovanou sportovní akci s odpovídající péčí a 

pohoštěním 

o tiskový servis v rámci velké sportovní akce s péčí a ochotou poskytnutí 

informací tisku o právě probíhajícím sportu, zajištění sportovců pro 

interview 

 

Nápadná inscenace názvu značky zvyšuje její aktuálnost. Přestože je většinou výměna 

informací v klasickém sponzoringu omezena nedostatkem prostoru, s úspěchem se 

používá tradiční reklama na panelech kolem hřiště. Během hry je eliminován negativní 

postoj k reklamě a potenciální cílová skupina může být takto oslovena. Další důvody 

pro aktivní sponzoring jsou představeny v dalším odstavci. 

 

1.9 Sponzorování versus daně 

 

Pojmy sponzoring, darování a reklama jsou velmi často používané, nikde však nebyla 

vymezena jejich přesná náplň. Často dochází k matení a záměnám, kdy pod označením 

sponzor může být označen stejně tak dárce nebo uživatel reklamní plochy, jako 

skutečný sponzor. Potíže způsobuje zejména to, že sponzoring jako specifická forma 

propagace a budování image firmy je v českém právním řádu definován toliko pro účely 

zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. 

 

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

tím, kdo sponzorský příspěvek poskytuje – sponzorem a tím, kdo sponzorský příspěvek 

přijímá a je z toho titulu povinen uvádět jméno či logo sponzora na tiskovinách, 

oblečení, sportovním náčiní v záhlaví názvu svých akcí apod. Zřetelně zde cítíme 

odlišnost od reklamy, kdy plátce – zadavatel reklamy – sleduje úmysl přímo propagovat 

své podnikatelské aktivity. V případě sponzoringu je účelem spíše vytvořit příznivý 

obraz podnikatelského subjektu na veřejnosti právě ve spojitosti se sportovní akcí. V 
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této době uplatňovaný sponzoring má již samozřejmě blíže k reklamě. Stále se však lze 

setkat v praxi s případy, kdy je sponzoring uplatňován pomocí darů. 

 

Často se stává, že odlišit v praxi reklamu od daru lze jen velmi obtížně a dochází pak 

přirozeně k situacím, kdy každá ze zúčastněných stran účtuje při totožné smlouvě ve 

zcela odlišných daňových souvislostech. V zásadě platí, že reklamou je jakékoliv 

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

pro sebe hospodářský prospěch. Darem rozumíme naopak jednostranné plnění ze strany 

dárce vůči obdarovanému, které by se nevázalo na protiplnění ze strany obdarovaného. 

 

Velmi důležité je, aby se sportovní organizace v darovací smlouvě nezavazovala k 

žádnému protiplnění ve prospěch dárce. To však neznamená, že nemůže dárci žádné 

plnění poskytnout. Musí se však jednat o plnění dobrovolné, na základě svobodné 

úvahy sportovní organizace, nikoliv o plnění na základě právní povinnosti. Doporučuji, 

aby se sportovní organizace uzavírající darovací smlouvy vyvarovaly všech protiplnění 

a vzájemné vztahy s dárci vypořádaly mimo darovací smlouvu. (21) 

I. Dary 

 

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

pozdějších předpisů. 

 

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

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

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

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

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

charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, 

tělovýchovné a sportovní, fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím 

školské a zdravotnické zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo 

ohrožených druhů zvířat na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve 

zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně nebo 1000 Kč. v 

úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 
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b) je-li sponzorem právnická osoba (§ 20, odst. 4) citovaný zákon uvádí, že: 

 

poplatník může od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a 

právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování .........., pokud úhrnná 

hodnota darů činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 2 % ze základu daně. 

Tento odečet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založení nebo zřízeni za účelem 

podnikání. 

 

Toto je forma klasického sponzoringu, kdy celá transakce je uzavírána na základě 

darovací smlouvy. TV organizace vystupuje jako příjemce finančních prostředků, které 

chce investovat do své činnosti. Zde vyvstává otázka, jak je to s odvodem daně z tohoto 

příjmu. Zákon o dani dědické a darovací říká, že od daně dědické a darovací je 

osvobozen majetek, který nabývají právnické osoby, určený na rozvoj nadací, církví, 

náboženských společností, kultury, školství, vědy, zdravotnictví a sociální péče, 

ekologie, tělovýchovy a sportu a majetek věnovaný obcím a státním archivům. 

 

Z uvedeného je dále patrné, že dary je možno poskytovat pouze právnickým osobám v 

oblasti tělesné výchovy a sportu. Tímto způsobem nelze realizovat sponzorování 

jednotlivého sportovce. Smluvní vztahy je třeba řešit s příslušnou právnickou osobou, 

např. se sportovním klubem, kde je sportovec členem, s odkazem na dispoziční právo s 

uvedeným darem. 

 

II. Příjmy z reklam 

 

Jsou smluvně vyjádřeny na základně OBZ a jsou kvalifikovány jako podnikatelské 

aktivity „neziskových“ organizací. Příjmy z reklam jsou podle novely zákona o dani z 

příjmu č. 157/1993 Sb. předmětem daně u právnických osob, jež nejsou založeny za 

účelem podnikání. Především se to týká občanských sdružení, kterými jsou 

tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. sazba daně činí 39 % ze základu daně 

sníženého o položky podle § 20, odst. 4 – 5 a podle § 34 pro rok 1996.   
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Další novelizace zákona o dani z příjmů č. 323/1993 Sb. zvýhodňuje daňový režim 

nepodnikatelských subjektů, který řeší situace malých a středních tělovýchovných 

jednot. Tyto subjekty mohou snižovat zjištěný základ až o 30 %, maximálně o 3 miliony 

Kč., používají-li takto získané prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s 

činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. 

 

V případě, že 30-ti procentní snížení činí méně než 100 000 Kč, lze odečíst částku ve 

výši 100 000 Kč, maximálně do výše základu daně. Z výše uvedeného vyplývá, že 

pokud zisk z podnikatelských aktivit včetně příjmů z reklam nepřesáhne 100 000 Kč, 

tělovýchovná jednota (sportovní klub) nebude platit daň z příjmu. 

 

Tento způsob „podpory“ sportu (dnes často i součást marketingového komunikačního 

mixu marketingové strategie určité společnosti) je řešen na základě smlouvy o reklamě. 

 

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

které smlouvu uzavírají a v jakém právním prostředí se pohybují. Jelikož se zabýváme 

především občanským sdružením, které sice nevystupuje jako klasický podnikatelský 

subjekt, ale přesto vykazuje podobu právnické osoby, která se pohybuje v 

podnikatelském prostředí, bude se nejčastěji uzavírat smlouva podle OBZ. Nejblíže k 

reklamní smlouvě bude smlouva o dílo, ale je možné využít i jiný typ smlouvy, neboť 

lze uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy (např. smlouva 

bude přímo nazvaná jako reklamní nebo o poskytování reklamních služeb a strany se 

dohodnou, že se budou řídit ustanovením obchodního zákoníku. 

 

1.10 Podněty pro sponzora 

 

Důležité je nejen to, aby se sportovec a sponzor svým charismem a vystupováním sobě 

přizpůsobili, ale také tvořili jeden tým. Sponzor očekává určitý druh sladění. Ochota 

poskytnutí peněz, věcných prostředků, know-how a organizačního plnění má vliv na 

následující oblasti: 

• stupňování popř. stabilizace stupně známosti 

• aktualizace jednotlivých produktů 
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• kontaktní spojení se zákazníky, obchodníky, partnery 

• vytvoření tzv. good will (dobré jméno, renomé) 

• využití sportu pro vlastní komunikační cíle 

• motivace spolupracovníků 

• ovlivnění obchodního a sociálního chování 

• relativní cenově dostupné oslovení cílových skupin v nekomerčních situacích 

 

Oslovené cílové skupiny se dělí na diváky, které přímo na stadionech oslovují sportovci 

a na příznivce, které nepřímo oslovují média. Většinou se používá přímé formy 

oslovení, zatímco např. na předních sportovních akcích (národní mistrovství, evropský a 

světový šampionát, OH) je téměř vždy zájem o oslovení publika médii. (25), (13) 

 

 

 

1.11 Důsledky pro sponzorovaného 

 
Sponzorovaný očekává od sponzora za svoje aktivity (např. reklama, podpora sponzora) 

finanční nebo materiální protislužbu. Z tohoto se dá přímo odvodit první výhoda pro 

sponzorovaného – sponzoring je pro něj jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů ve formě 

hotovosti, ale také ve formě výstroje, která je poskytnuta zdarma. Jde o spirálový 

účinek. Kluby mají ještě tu možnost, že mohou koupit lepší hráče, kteří napomohou 

většímu sportovnímu úspěchu a zároveň seznámí větší publikum se sponzorem. 

Samozřejmě je pro sponzora zajímavý i klub, který má např. předpoklady pro postup do 

vyšší soutěže. V takovém případě se ale klub bude snažit uzavřít se sponzorem jen 

krátkodobou smlouvu, protože v případě postupu do vyšší soutěže se pro klub otevírají 

lepší podmínky pro vyjednávání. Sponzoring představuje pro aktivní sportovce určitý 

druh jistoty, která je ale podmíněna výkonem, neboť sponzor chce vidět také úspěchy. 

Pokud nepřichází, pak má téměř neznámý sportovec jen malou šanci se ve sponzoringu 

prosadit popř. stát se známějším. 
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1.12 Typy sponzoringu  

V současné době se rozlišují následující typy sponzoringu podle toho, jak se na 

celkovém objemu příspěvků daný sponzor podílí. (25) 

Exkluzivní sponzor  

• spojený s titulem „oficiální sponzor“ – za vysokou cenu přejímá sponzor veškeré 

protihodnoty 

 

Hlavní sponzor, vedlejší sponzor  

• hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější výkony, vedlejší sponzoři si 

rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti 

 

Kooperační sponzor  

• protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, přičemž se dá 

využít rozličné doby platnosti sponzorských smluv 

Některé firmy, které se účastní sponzorování, mohou produkovat výrobek související 

s danou činností, jiné naopak sportovní akce využívají pouze jako komunikační nástroj. 

Můžeme také pozorovat, že sponzoři neposkytují jen finanční částky, ale i své produkty.  

1.13 Formy sponzoringu  

Existuje pět forem sponzoringu charakteristických pro sportovní odvětví: (25) 

Sponzorování jednotlivých sportovců 

• V dnešní době zřejmě nejvyužívanější forma sponzoringu ve vrcholovém sportu. 

Osobnost sportovce se stává garantem kvality a úspěchu sportovního podniku. 

Sponzorská smlouva obsahuje práva na využívání jména či vyobrazení 

sportovce ve spojení s konkrétní značkou. Sportovcům z tohoto spojení často 

plynou nemalé finanční zdroje i materiální doplňky ( oblečení,... ) 
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Sponzorování sportovních týmů 

• Tato forma je uplatňována nejen na úrovni vrcholového sportu, ale také na 

úrovni výkonnostního a sportu pro všechny. Sponzorovi je za poskytování 

financí, sportovního vybavení, ubytování nebo jiných služeb nabízena 

především reklama na dresech, reklama prostřednictvím inzerátu či opatření na 

podporu prodeje. 

 

Sponzorování sportovních akcí 

• Sponzorovi může být v této formě sponzoringu nabídnuta široká škála možností. 

Ať už jde o reklamu v programovém sešitu, reklamu na vstupenkách, reklamu na 

mantinelech stadionu, reklamu o přestávkách, až po uvádění titulu „hlavní 

sponzor akce“. 

 

Sponzorování sportovních klubů 

• Tento sponzoring nabízí sponzorovi největší množství protihodnoty. Protože 

kluby disponují nejen sportovními družstvy a pořádají akce, ale hlavně „vlastní“ 

sportovce. 

 

Sponzorování sportovních institucí 

• Těmito institucemi se mysli svazy, federace, ale také národní olympijský výbor. 

Rovněž tato forma poskytuje široké možnosti propagace. 

 
a) Sportovní reklama 
 
Sportovní reklamou je označována reklama se sportovními motivy, reklama využívající 

média komunikace v oblasti sportu. Stejně jako sponzorství může plnit různé funkce 

jako jsou informační, přesvědčovací, upomínací. Zejména pro sportovní organizace, 

které mají právní subjektivitu, jsou příjmy z reklam důležitou součástí jejich rozpočtu. 

Reklama také bývá využívána v souvislosti se sponzorskými vztahy, jako protihodnota 

nabízená sponzorovi ze smluvně dohodnutých finančních a jiných podmínek. (8), (14) 
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Příklady komunikačních médií, které sportovní reklama může využívat: 

• reklama na dresech klubu 

• reklama na sportovních číslech 

• reklama na mantinelu (na pásu), na palubovce, na ledové ploše 

• reklama na sportovním nářadí 

• reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

• reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, s fotografiemi 

sportovců 

• reklama na propagačním materiálu (plakáty, transparenty, builletiny, ročenky, 

apod.) 

• reklama na videozáznamech, fotografiích, apod. 

• reklama na billboardech, videotabulích, poutačích 

• internet 

• televizní přenos, média 

• virtuální reklama  

b) Sponzorování jednotlivých sportovců 
 
Tato forma je nejvíce rozšířena ve vrcholovém sportu. Sportovci jsou gestory kvality a 

úspěchů aktuálních výrobků a služeb sponzora. Sponzorská smlouva sportovce se od 

smlouvy pracovní liší. V pracovní smlouvě je sportovec placen za jeho sportovní 

výkony (profesionál), ve sponzorské smlouvě za právo smět provádět reklamu jeho 

prostřednictvím. Sportovní výkon zde slouží jen jako srovnávací měřítko pro 

vyplácenou finanční odměnu a může být považován jako obchodní základ smlouvy, 

např. právo na předčasné vypovězení smlouvy v případě, že se trvale sníží výkony 

sportovce. 

 

S mnohými vrcholovými sportovci se uzavírají i tzv. propagační smlouvy. V propagační 

smlouvě se sportovec zavazuje nosit výhradně produkty společnosti, se kterou je 

kontrakt uzavřen, jako např. kopačky. Propagační smlouvy a jejich prezentace 

vrcholovými sportovci mají okamžitý účinek na širokou veřejnost, která se díky 

prestižním přenosům a identifikačním mechanismům chce ztotožnit s firmami svého 
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idolu. Firmy vyrábějící sportovní zboží dodávají sportovním hvězdám vlastní kolekce. 

Využitím emocionálního spojení mezi sportovcem a potencionálním zákazníkem, které 

je posíleno pozitivním image, atraktivností a známostí sportovce, se pokoušejí prodávat 

svým zákazníkům odpovídající doplňky (kopačky, dresy atd.).  

 

c) Sponzorování sportovních klubů a týmů 
 
Uvedená forma sponzorování dnes u nás hojně přešla i do výkonnostního sportu a do 

sportu pro všechny a přináší nejširší možnosti z hlediska činností, které lze sponzorovi 

nabídnout. V první řadě jsou to produkty, které vznikají vlastním provozováním sportu: 

nabídky různých tělovýchovných služeb, sportovních akcí např. mistrovské soutěže, 

zvláštních akcí např. soustředění. Dále jsou to pak nabídky, které se nevztahují přímo ke 

sportu: ubytovací služby, provoz cestovní kanceláře, opatření na podporu prodeje např. 

autogramiády. (14) 

 

Jako ilustrace těmto úvahám je uveden příklad nabídky sponzorovi z hlediska 

fotbalového klubu, který lze pochopitelně dále a šíře aplikovat i se zřetelem k 

podmínkám jiných sportovních odvětví. Jde zejména o reklamy: 

• na informační tabuli u vchodu do klubu (umístění, loga sponzora, reklama na 

protivětrných zábranách, v klubovém časopise, propozicích soutěže, turnaje aj.) 

• členství v klubu – nabídka určitého počtu členských míst pro sponzora 

• zvláštní akce – tréninkový tábor s podnikateli, semináře o fotbale pro veřejnost 

(fan-club) 

• využití image českého fotbalu v mezinárodním měřítku 

 

Dobrá image se přenáší i na sponzora. Stejně jako jednotliví sportovci, tak i kluby a 

týmy ji využívají k získávání sponzorů. Jejich image závisí v první řadě na jejich 

kolektivní soudržnosti a ucelenosti, protože na veřejnosti se prezentují jako uzavřené 

jednotky. Najdou-li se však v týmu jednotliví sportovci, kteří převyšují ostatní, pak je 

zde nebezpečí, že image bude tvořena jen těmito dominantními osobnostmi. Nevhodné 

chování vedoucích hráčů se může velice rychle přenést na celý tým, který tak přichází o 

sponzora. V této souvislosti je možné pro potřeby sportovních klubů uvést některé 

rámcové náměty pro vyhledávání sponzorů: 
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• trvale sledovat inzertní část novin a časopisů, kde jsou údaje o podnicích, 

dlouhodobě provádějících takovou reklamu, která by se mohla zdát pro 

sponzorskou nabídku zajímavá 

• využití seznamu podnikatelských aktivit a branží v daném regionu 

• zhodnotit stávající sponzorská spojení především z hlediska hlavních sponzorů 

• hledat sponzory v rodinných příslušnících a známých členů sportovního klubu 

• orientovat se na sponzory pro svůj sportovní klub i při společenských 

událostech, jak místního rázu, tak širšího společenského významu např. setkání 

s VIP 

 

d) Sponzorování sportovních akcí 
 
U tohoto typu sponzorování výrazně stoupají možnosti, které lze nabídnout sponzorovi: 

zejména je využívána plejáda reklamních možností, jako jsou programové sešity, 

vstupenky, reklamy o přestávkách atd. Jedna z možností kvalitní prezentace sponzora je 

také uvádění titulu hlavní sponzor, se kterým je spojen i název akce. 

Příkladem je např. hokejová Tipsport extraliga. ČSLH podepsal sponzorskou smlouvu 

se sázkovou kanceláří, která je jedničkou na trhu, která znamenala přísun kolem 60 mil. 

Kč do každého ročníku. Pro sponzora je tento druh prezentace dlouhodobě cenný, 

protože v mediálních zprávách bude zveřejněno pořádání akce společně s jeho firemním 

jménem. 

 

Komunikativní výhody mohou být dosaženy také vedlejším sponzoringem. Poskytnutím 

požadovaných organizačních prostředků k zabezpečení akce, jako je časomíra, startovní 

čísla, cílové pásky, upozorňovací tabule, rolba a ostatní technické pomůcky, jsou 

sponzoři dostatečně prezentováni. Příkladem může být firma Swatch, která sloužila jako 

oficiální časomíra LOH v Pekingu 2008. 

 

Vedle již zmiňovaných oblastí se firmy koncentrují na zajištění dopravy sportovcům. 

Mercedes-Benz přepravuje autobusem tým české fotbalové reprezentace a tímto 

profituje z televizních přenosů, které ukazují tým např. při vystupování z autobusu. 

Souhrnně lze říci, že reklamu na sportovních akcích je možno přesně přizpůsobit cílům 

sponzora a televizní přenosy zaručují širokou účinnost. 
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e) Programový sponzoring 
 
Programový sponzoring může mít dva významy: může jím být myšlen určitý program 

na podporu sportu, ale také prezentace sponzora, která na něj upozorňuje ve formě loga 

před a po televizním vysílání nebo během živých přenosů. Obsah, forma a délka loga se 

řídí státními mediálními směrnicemi. 

 

V našich podmínkách se program na podporu sportu zatím příliš neprosazuje. Evropská 

unie podporuje hned několik takto orientovaných programů. Jeden z nejznámějších s 

názvem Žádná moc drogám má za cíl jednoznačnou prevenci proti drogové závislosti. 

Sportem se učíme zvládat překážky, ale také vítězství, poznávat své tělo a sebe samého, 

vytvářet si vazby, jak se chovat partnersky v týmu, jak nést zodpovědnost i jak být 

samostatným a vytrvalým. Program využívá všechny tyto poznatky a společně se svými 

partnery tvoří protidrogovou iniciativu, jejímž úkolem je zprostředkovat pozitivní žití a 

prožívání jako alternativu k drogám a jejich návyku. (16), (17) 

 

1.14 Fáze sponzoringu 

 
Sponzoring, aby byl efektivní, musí být stejně jako všechny marketingové strategie 

dobře promyšlen. Na základě plánování a koncepce, organizace a realizace, tak jako 

kontroly a revize, budou krátce popsána nejdůležitější rozhodnutí. 

 

1.15 Plánování a koncepce 

 
Předmětem sponzorského plánu je rozvoj sponzorské koncepce. Tímto se rozumí 

myšlenkově do budoucna orientovaný projekt, který spojí sponzorské cíle, strategie a 

opatření v jeden celek. Výchozí bod sponzorského plánu tvoří analýza situací a 

prognóza vývoje všech z hlediska podnikání důležitých faktorů. 

U sportovní reklamy se všeobecně musí dbát na to, že divák vnímá v první řadě 

sportovní zážitek oproti sportovnímu dění. Mimo to se doručí reklamní zpráva, která 

musí diváka zaujmout. Ten, kdo připravuje reklamu musí promyslet, jak často by měl 

minimálně zasáhnout cílovou skupinu, aby např. mohl zvýšit známost určité značky z x 

% na y %. 
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1.16 Organizace a realizace 

 
Úspěch každé dobré sponzorské koncepce stoupá a klesá s kvalitou jejího provedení. 

Zde se nabízí systematický projektový management, který vyžaduje povolání 

odborných manažerů na sponzoring. Jejich úkol spočívá právě v koordinaci všech 

probíhajících činností souvisejících se sponzorováním a všech na tom se podílejících 

spolupracovníků popř. oddělení a agentur. Protože uskutečnění sponzoringu vyžaduje 

velké časové rezervy, klade se otázka vyrábět nebo prodávat v návaznosti na jeho 

uskutečnění. Je důležité také zvážit, zdali je finančně a časově výhodnější pověřit 

náročným organizováním sponzoringu vlastní firemní oddělení nebo tým, oproti 

specializované sportovní agentuře, která si účtuje 10-15 % z celkové částky. 

 

1.17 Kontrola a revize 

 
Vynaložené náklady vyžadují zúročení. Je třeba zodpovědět otázky úspěšnosti metod 

průzkumu trhu a účinku reklamy. V případě neúspěchu vynaložených investic by měl 

být program stažen, popř. prozkoumán. Existují různé metody, jak tento neúspěch nebo 

naopak úspěch zjistit. 

 

• Měřením reklamní účinnosti 
 

Kontrolou přímých i nepřímých diváků nebo čtenářů lze zjistit, zda-li a v jakém 

rozsahu si vzpomínají na určité formy reklamy v souvislosti se sportovním 

zážitkem. U diváků, sledujících sportovní akci přímo na stadionech se provádí 

kontrola dotazováním ihned po ukončení sportovní akce, uživatelů médií je 

aplikován systém Day-After-Recalls (vzpomínky den poté), který vyhodnotí přes 

telefonní rozhovory jejich vzpomínky a kvalitativní stupeň reklamy. 

 

• Měřením stupně známosti 
 

Zdárné použití sportovní reklamy po určitou dobu jako jediného reklamního 

nástroje může být nahlíženo jako úspěch rozvoje stupně známosti sportovní 

reklamou. Použití také ostatních klasických reklamních opatření znemožní 
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jednoznačné přiřazení, který nástroj reklamy se podílí na rozvoji stupně 

známosti nejvíce. 

 

• Analýzou a změnou image 
 

Zde opět platí, jako u měření stupně známosti, vyloučit současný účinek různých 

reklamních nástrojů. U jasně definovaných image komponentů je však možné 

získat potřebné výsledky i dotazováním. Průzkum trhu všeobecně vyžaduje jak 

velké finanční náklady, tak i časové aspekty. Při budování marketingové 

strategie by již mělo být s tímto předem počítáno, aby bylo možné provést 

optimální kontrolu účinku reklamy. 

 

1.18 Úloha médií 

 
Rozhodující úlohu při sponzorování sportu hrají média. Jsou zodpovědná za 

rozmnožování reklamních nápisů. V začátcích sportovního sponzoringu zazněly kritické 

hlasy, které chtěly zamezit televiznímu vysílání sportovních přenosů, ve kterých se 

objevovala reklama sponzorů na stadionech. Důvodem byla tzv. chytrá neplacená 

reklama ze strany sponzorů, kteří si zaplatili reklamu jen na stadiónu a těšili se tak 

větší medializaci díky televizním přenosům, ale také tisku. Sponzoringu tak hrozilo 

nebezpečí zániku, a to na úkor sportu. Nakonec se jednotlivé subjekty dohodly a média 

již projevila ochotu vysílat sportovní akce. Pro sponzora jsou důležité následující 4 

body, na základě kterých může posoudit reklamní média: (14), (20) 

 

• 1. Rozlišení cílových skupin a šířka dosahu 
 

Cílová skupina je celek specificky definovaných spotřebitelů, kteří jsou 

oslovováni rozlišnými marketingovými nástroji. Cílové skupiny se dělí dle 

geografických, demografických, sociodemografických a psychografických 

kritérií. Rozlišením dochází k systematickému roztřídění různorodé nebo příliš 

heterogenní cílové skupiny do jednotlivých homogenních dílčích skupin, za 

účelem lepšího uspokojení potřeb. Šířkou dosahu se rozumí počet osob, které 

přišly do styku s reklamou. Použitím různých nosičů reklamy dochází k 



 
 
 

36 

vnějšímu překrývání šířky dosahu. Vnitřní překrývání nastává opakovaným 

kontaktem se stejným médiem. 

 

• 2. Časová mediální forma (četnost kontaktu) 
 

Četnost kontaktu je průměrný počet kontaktů cílové osoby nebo skupiny s 

reklamním nosičem. Základní otázkou zkoumání reklamního účinku je, do jaké 

míry navýšení četnosti kontaktu posiluje reklamní účinek. 

 
• 3. Kritéria kvality kontaktu 
 

Kvalita kontaktu vyjadřuje schopnost média předat reklamu cílovým skupinám. 

Posuzuje se kontakt mezi uživatelem a reklamovaným prostředkem v médiích. 

Kritéria jako podoba reklamy, svoboda projevu, sociální a prostorové situace 

mediálního kontaktu a funkce média ovlivňují kvalitu kontaktu. Podobu reklamy 

lze rozdělit do opticky zachytitelného textu, tónu, obrazu a filmu. Svoboda 

projevu odstraňuje otázku, zda má reklama nutící nebo rozptylující účinek. 

Sociální a prostorové situace rozlišují kontakt o samotě, ve skupinách, doma, v 

práci nebo na sportovišti. Musí být zohledněno i to, že funkce média není v 

první řadě jen reklamní. 

 

• 4. Kritéria prezentace 
 

Důležité je zajištění místa, použitelnost a náklady (Roth, 1990). Zajištění místa 

na velkých akcích jako jsou Olympijské hry nebo Mistrovství světa je 

dlouhodobou záležitostí. Použitelnost je omezena limitovanou nabídkou 

prostoru, ale také vnitřními opatřeními např. Mezinárodního olympijského 

výboru, který ve městech Olympijských her nepovoluje žádnou reklamu až na 

tzv. TOP-program. Ten obsahuje jen omezený počet sponzorů, kteří mají opět 

právo uzavřenou smlouvu po jejím uplynutí obnovit. Tím je např. pro Pepsi-

Colu téměř nemožné, vytlačit Coca-Colu ze sponzoringu sportu. Posledním 

bodem prezentace jsou náklady. Pro možnost porovnání nákladů se s oblibou 

používá „cena tisíce kontaktů“. Ta se vypočítává z celkového počtu kontaktů pro 

plánovanou medializaci, které vyplynou z poměru nákladů na nosič reklamy k 
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dosaženým kontaktům nosiče. Výše nákladů je samozřejmě silně závislá na 

národní nebo mezinárodní účasti sportovců a celkové image sportovní akce. 

Cena otočných reklamních mantinelů je tvořena délkou televizního záběru, 

počtem diváků a cenou tisíce kontaktů. K tomu je nutno ještě započítat výrobní 

náklady na metr mantinelu. 

 

1.19 Problémy marketingu ve sportu 
 
Sportovní marketing nemá jen své pozitivní stránky. Dopingové skandály, korupce, 

padělání značek a další přispěly k tomu, že pohled na sport již není tak čistý. (8), (26)  

1.19.1 Doping 
 

V boji o medaile a tituly se sportovci pokouší být lepší než ostatní. Dobrých sportovních 

výkonů je možno dosáhnout třeba tím, že u člověka dojde k rozvoji svalstva a zvýšení 

schopnosti koncentrace. Většina sportovců to dokáže pravidelným, tvrdým tréninkem. 

Mnozí se ovšem pokouší si cestu za medailí zkrátit. Použijí nepřirozené látky nebo 

metody k získání výhody a zlepšení výkonu ve sportu. Takové použití látek nebo metod 

se nazýváme dopingem. 

 

Doping je tak starý jako sám sport, např. v cyklistice je znám už od roku 1880. 

Vrcholné výkony a vítězství svých sportovců očekávají diváci, sponzoři, funkcionáři i 

tisk. A díky především médiím jsou vítězové nahlíženi a oslavováni jako bohové, což 

samotné aktéry ustavičně podněcuje jít až za hranici svých možností. Ovšem doping se 

nevyskytuje jen v cyklistice, ale např. také v atletice či lyžování. 

 

Na samotném počátku byla jistě upřímná snaha sportovních institucí očistit vrcholový 

sport od dopingu. Nepodařilo se. Dnes je problematický systém jeho potírání zdrojem 

neutuchajících a zcela zbytečných skandálů. Na úkor sportovců a sportu samotného jej 

antidopingová exekutiva přesto zoufale brání.  

 

Éra socialistického státního dopingu skončila až v roce 1989, ale doping samotný 

rozhodně nezmizel (např. tenista J.Korda pozitivně testován na nandrolon). Dnešní 
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doping funguje jinak. Doping platí sportovcům stáje respektive kluby, které od nich 

očekávají výkony tvrdí ředitel českého Antidopingového výboru J. Nekola. V České 

republice jsou dle něho zakázané látky víceméně pod kontrolou. Není zde ve sportu 

tolik peněz, jako je tomu v řadě zemí západní Evropy, takže i tlaky na výkony jsou 

mírnější.(25) 

 

Dopování i boj proti němu je dnes daleko sofistikovanější, sportovci často berou látky, 

které doping maskují – na druhé straně kontroloři mají daleko dokonalejší metody pro 

jejich odhalování. V Itálii, ve Španělsku a ve Francii již řadu let funguje účinný 

antidopingový zákon. Je plně v pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Nezkoumá 

moč sportovců, stíhá výrobu, držení a distribuci přesně vymezeného okruhu zakázaných 

látek. Je hrozbou pro sportovně-dopingové mafie, ohrožuje samu podstatu vrcholového 

sportu založeného na uspokojování poptávky po neustálém posouvání limitů lidských 

možností. (26) 

1.19.2 Korupce 
 

Na rozdíl od dopingu dochází ke korupci u sportovců ve výjimečných případech, na 

rozdíl od počtu a rozsahu korupce u organizátorů a pořadatelů sportovních událostí, u 

majitelů a činovníků klubů. V podstatě je možno říci, že s korupcí, byť třeba jen v 

nejmenší míře, se setkáváme všude. Podplácení rozhodčích patří ještě k těm menším 

zlům. Nejzávažnějším příkladem korupce posledních let byla kauza samotného MOV. 

Uspořádat OH v Salt Lake City přivedlo tuto organizaci poprvé do nesnází a zanechalo 

pochybnosti o machinacích mnoha jejich členů. 

 

Stipendia pro syny některých členů MOV, věcné ceny a peněžní dary, bezplatná 

lékařská ošetření, zprostředkování šarmantních slečen atd. tvořily tučné novinové 

titulky. Několik členů organizačního výboru pro Salt Lake City tak bylo nuceno 

odstoupit. Co se tedy stalo na centrále v Lausanne? Samaranch, jako bývalý prezident 

MOV, se necítil v žádném případě vinen a sliboval, že bude vše uvedeno do pořádku. 

Jeho osoba je sice na veřejnosti předmětem diskuse, ale on sám se pokoušel vyjít z celé 

záležitosti nepoškozen. Nicméně deset členů MOV bylo obviněno z korupce a 

propuštěno. Z větší části pocházeli tito členové z Afriky. Pro prezidenta se vytvořila 
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příznivá situace, mohl přijmout deset nových členů do svého týmu, kteří mu budou 

oddáni. Pro sponzory nastala choulostivá situace. Ti, kteří z větší části poskytli finanční 

prostředky na OH, chtěli být spojeni s čistými hrami. US West, sponzor OH v Salt Lake 

City, zastavil po události s korupcí veškerou podporu a vyčkával na další průběh aféry.  
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2 FINANČNÍ ANALÝZA 
 
Finanční analýza hraje významnou roli ve finančním řízení podniku s jejíž pomocí je 

možné odhalit problémy v hospodaření podniku a jejich příčiny. 

 

Finanční analýza je formalizovanou metodou, která poměřuje získané údaje mezi sebou 

navzájem a poskytuje celou řadu informací k posouzení finančního zdraví společnosti. 

Vyhodnocuje údaje účetních výkazů a pomáhá odhalit silné i slabé stránky finančního 

hospodaření firmy. Je pohledem do minulosti, ale současně i základnou, díky níž se 

odvíjí podnikatelský záměr pro příští období. Pro každý management je důležité, aby 

zde fungovala zpětná vazba, díky níž lze zjistit, zda prováděná činnost byla úspěšná. 

Informačními zdroji pro zpětnou vazbu musí být kvalitní a objektivní údaje zjištěné 

v účetnictví podniku, respektive v účetních výkazech. Pomocí správné interpretace 

těchto čísel lze analyzovat dosavadní vývoj, plánovat budoucí činnosti firmy a 

odhadovat vývoj její finanční situace, vyhlídky a šance do budoucna. 

 

Analýza finanční situace a finančního hospodaření by tedy měla nejen zobrazit minulý 

vývoj a určit příčiny zlepšení nebo zhoršení hospodaření, ale také přispět k volbě 

nejvhodnějších směrů dalšího finančního vývoje činnosti společnosti. Podstatné je, aby 

manažeři nebyli údaji přehlceni, a proto je třeba vybrat jen ty nejdůležitější, které 

vhodně popisují aktuální situaci v podniku. Za účetním zpracováním musí tedy 

následovat analýza výsledků. Při zpracování této analýzy se mohou uživatelé setkat 

s problémy, v ekonomii totiž neexistují teoretické modely „vzorových“ podniků, každý 

podnik je originálem. Taktéž nelze přesně pojmenovat platné „správné“ hodnoty 

ukazatelů. U některých ukazatelů jsou pouze známé doporučené hodnoty, ty však 

zároveň nemusí být ideálními za všech situací, do kterých se podnik může dostat. I 

výborně použitelné metody zpracování dat v ekonomii mohou selhat. 

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení úrovně současné finanční 

situace společnosti a jejich příčin, tedy tzv. finanční zdraví podniku. Finanční zdraví 

podniku je možné posuzovat na základě schopnosti podniku udržet vlastní existenci a 

produkovat efekty pro vlastníky ve formě, co nejlepších výsledků. 
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2.1 Uživatelé finanční analýzy 

Investoři 

Investory rozumíme ty subjekty (akcionáře, společníky...), které do podniku vkládají 

kapitál za účelem jeho zhodnocení. Očekávají tedy, že po určitém čase se jim tyto 

vložené prostředky vrátí, ale také, že získají něco navíc, ať už ve formě dividend či 

podílů na zisku nebo prodejem zhodnocených akcií. Z toho vyplývá, že akcionáři 

(společníci) mají prioritní zájem o finančně-účetní informace bez ohledu na to, zda jde o 

kapitálově silné institucionální investory (investiční fondy, banky atd.) či fyzické osoby 

s relativně omezenými kapitálovými možnostmi. 

Manažeři 

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro 

dlouhodobé a operativní řízení podniku. Tyto informace umožňují vytvoření zpětné 

vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční situace 

podniku jim umožňuje rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při 

zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů jeho 

financování, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního 

zisku apod. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé stránky finančního 

hospodaření podniku, umožňuje manažerům přijmout pro příští období správný 

podnikatelský záměr rozpracovaný ve finančním plánu. Manažeři mají často zájem o 

informace týkající se finanční pozice jiných podniků (konkurence, dodavatelé, 

odběratelé). 

Obchodní partneři 

Obchodní dodavatelé se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen hradit 

splatné závazky. Jde jim především o krátkodobou prosperitu, solventnost a likviditu. U 

dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, s cílem 

zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka. Zákazníci (odběratelé) mají zájem na finanční 

situaci dodavatele zejména v dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních 

potíží nebo bankrotu dodavatele neměli potíže s vlastním zajištěním výroby (jsou na 
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něm svým způsobem závislí). Potřebují mít také jistotu, že dodavatelský podnik bude 

schopen dostát dohodnutým dodávkám.  (9), (15) 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni 

hospodářskými výsledky. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a 

sociální. 

Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, aby se mohli správně 

rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banky při 

poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových smluv klauzule, kterými 

je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. 

Banka si například může vymínit úvěrovou podmínku, že zvýší úvěrovou sazbu, jestliže 

podnik překročí jistou hranici zadluženosti. Držitelé dluhopisů se zajímají zejména o 

likviditu podniku, o jeho finanční stabilitu a o to, zda jim bude jejich cenný papír 

splacen včas a v dohodnuté výši. 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů; např. pro 

statistiku, pro kontrolu podniků se státní účastí, pro kontrolu plnění daňových 

povinností, rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledů o finančním 

stavu podniků se státní zakázkou. Vyžadují informace pro formulování hospodářské 

politiky státu.   

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu  
 
§ Zdroje finančních informací     

            - z účetních výkazů finančního a vnitropodnikového účetnictví, výroční zprávy 

            - vnější finanční informace, roční zprávy emitentů veřejně obchodov. CP,                    

              prospekty CP, burzovní zpravodajství, apod. 
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§ Kvantifikované nefinanční informace 

            - ekonomická a podniková statistika, podnikové plány, cenové a nákladové  

               kalkulace, další podnikové evidence (produkce, poptávka a odbyt,  

               zaměstnanost...) 

§ Nekvantifikované informace 

            - zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře manažerů, odborný tisk,    

               nezávislá hodnocení a prognózy.  (2), (18) 

 

2.3 Metody finanční analýzy 
 

Finanční ukazatele jsou základním kamenem každé finanční analýzy. Obecně je lze 

rozdělit na absolutní a poměrové. Pomocí absolutních ukazatelů lze sledovat vývoj 

absolutních hodnot, např. tržeb jednotlivých druhů nákladů v čase, atd. Hlavním úkolem 

poměrových ukazatelů je sledování vzájemného vztahu jednotlivých položek a jejich 

vývoj v čase. Ve finanční analýze jsou zpravidla aplikovány dvě rozborové techniky, a 

to tzv. procentní rozbor a poměrová analýza. Technika procentního rozboru vyjadřuje 

podíly jednotlivých položek rozvahy na celkových aktivech nebo jako podíl 

jednotlivých položek výsledovky k celkové částce tržeb. 

Druhou používanou rozborovou technikou je poměrová analýza, která pracuje s 

poměrovými ukazateli vypočítaných z poměru jedné nebo více položek účetních výkazů 

k jiné položce nebo skupině. (2), (15), (18), (19) 

 
2.3.1 Metoda absolutních ukazatelů 
 

Spočívá v používání údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. Tyto údaje obsažené 

v účetních výkazech jsou považovány za tzv. absolutní ukazatele. Absolutní ukazatele 

vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Jsou velmi citlivé na velikost podniku, 

což znemožňuje nebo komplikuje jejich použití při porovnávání výsledků různých 

podniků, můžeme je však dobře srovnávat v rámci jednoho podniku. Každá finanční 

analýza používá jako úvodní krok právě horizontální a vertikální rozbor účetních 

výkazů. 
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Horizontální analýza 

Hledáme odpověď na dvě základní otázky: 

• O kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase? – (absolutní změna) 

• O kolik % se změnila příslušná položka v čase? – (procentní změna) 

Z výše uvedeného lze vyčíst, že horizontální analýza si klade za cíl změřit absolutní 

změny jednotlivých veličin a relativně změřit jejich hodnotu. 

 

Vertikální analýza 

 

Spočívá v tom, že se na jednotlivé položky účetních výkazů pohlíží v relaci k nějaké 

veličině, zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů na zvoleném základu. Při 

analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, 

resp. z celkových pasiv, tedy z bilanční sumy. Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ 

pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo 

tržeb. 

 

2.3.2 Metoda poměrových ukazatelů 
 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky finanční 

analýzy. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní 

informace. Poměrové finanční ukazatele (financial ratio) se běžně vypočítávají 

vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) 

uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. Existuje 

mnoho smysluplných závislostí, které lze vyjádřit poměrem dvou položek účetních 

výkazů. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, co chceme změřit. 

Zaměření rozboru musí být relevantní zkoumanému problému či prováděnému 

rozhodnutí. 
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Analýza ukazatelů rentability 

 

Rentabilita či také výnosnost je finančním ukazatelem, který nám říká, jaký je poměr 

mezi finančními prostředky, které nám plynou z našich aktivit, a mezi finančními 

prostředky, které jsme na tyto aktivity dedikovali. Rentabilita je tak často užívána při 

rozhodování o tom, jakou aktivitu z firmy vyloučit, anebo naopak, v případě business 

plánů, na jakou aktivitu se v budoucnu zaměřit. Nezřídka pak bývá rentabilita také 

součástí motivační složky odměn managementu. Všeobecně se dá říci, že by pro 

ukazatele rentability mělo platit, že jejich smysluplná minimální hodnota je dána 

bezrizikovou úrokovou měrou (tj. výší úroků u státních dluhopisů), která je pro danou 

měnu dostupná. V praxi je však žádoucí pro investici chtít rentabilitu v nejhorším 

případě takovou, která se rovná úrokové sazbě, kterou by vám na danou částku 

uloženou na danou dobu nabídl komerční bankovní subjekt na v dané měně, při daném 

objemu financí na danou dobu.  

 

Rentabilita investic - ROI (Return on Investment) 
 

Ukazatel rentability investic je velice oblíbeným ukazatelem, který se spíše než 

v celopodnikovém měřítku používá pro hodnocení jednotlivých investičních projektů. 

Pro firmu jako celek ho jde počítat spíše z pohledu investora, který investoval do 

nákupu dané firmy a nyní chce zjistit, jaká je rentabilita jeho investice 

 

ROI = zisk / vložený kapitál 

 

Rentabilita aktiv - ROA (Return on Assets)  
 
Rentabilita aktiv ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv generovat 

zisk, případně jinou alternativní veličinu poměřující firemní výkonnost. Rentabilita 

aktiv totiž není ve svém čitateli pevně definována, jmenovatelem jsou nicméně vždy 

právě ona aktiva (potažmo v přeneseném slova smyslu všechny zdroje společnosti 

neboli pasiva). 

 

ROA = čistý zisk / celková aktiva 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity) 

 

Tento ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který byl vložen jeho majiteli (akcionáři, 

společníky či členy družstva, atd.). Rentabilita vlastního kapitálu pak do jmenovatele 

namísto všech aktiv potažmo pasiv staví pouze vlastní kapitál společnosti. 

 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

 

Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales) 

 

Poměrně zajímavým a srozumitelným ukazatelem je rentabilita tržeb, která dává do 

souvislosti EBIT případně výsledek hospodaření za účetní období a celkové tržby (tj. 

tržby za prodej zboží a výkony). ROS tak de facto ukazuje, kolik korun zisku připadne 

na jednu korunu tržeb, neboli jaká je faktická celková marže společnosti, po zvážení 

všech jejích nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, atd. 

 

ROS = čistý zisk / tržby 

 

Analýza ukazatelů aktivity 

 

Ukazatelé aktivity jsou další z řady poměrových finančních ukazatelů, které dokáží ve 

stručné a jasné formě vypovědět některé zajímavé informace o firmě jen na základě 

v ČR ze zákona veřejně dostupných údajů – tj. Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty. 

Z těchto ukazatelů se tak snadno dozvíte, jak efektivně daná firma nakládá se svými 

finančními prostředky nebo třeba jakou má vyjednávací sílu vůči dodavatelům. 

 

Obrat celkových aktiv (Assets Turnover Ratio) 
 

Ukazatel obratu (případně také obratovosti) aktiv vztahuje celkový obrat k celkovým 

aktivům, které společnost má. Tento ukazatel nám tak jinými slovy říká, kolik 

prostředků je firma ročně schopna vygenerovat ze zdrojů, které má k dispozici. Jinak 

řečeno – ukazatel obratu aktiv nám říká, kolik korun tržeb připadá na jednu korunu 

našich aktiv (potažmo zdrojů).Pokud nebudeme brát v potaz odvětví nebo sektor v 
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kterém podnik pracuje, můžeme říci, že obrat aktiv by měl být minimálně na úrovni 

hodnoty 1. 

 

Obrat aktiv = tržby / celková aktiva 

 

Doba obratu celkových aktiv (Inventory Assets Turnover Ratio) 

 

Udává průměrný počet dnů, po než jsou aktiva vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby. Pokud je ukazatel nižší než průměrná hodnota v oboru, firma hospodaří lépe. 

 

Doba obratu celkových aktiv = celková aktiva / (tržby /360) 

 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 
 

Ukazatel obratu zásob nám říká, kolikrát za rok se obmění naše zásoby, respektive 

kolikrát za rok jsme schopni přeměnit naše zásoby na tržby. Vypočítá se jako podíl 

tržeb a zásob, přičemž i zde platí, že můžete používat jak čisté tržby, tak tržby souhrnné 

zahrnující vnitropodnikové výkony. Optimalizace struktury zásob často vede ke 

značnému uvolnění vázaných finančních prostředků. 

 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 
 

U řady ukazatelů obratu čehokoliv jsou však nepoměrně atraktivnější jejich převrácené 

hodnoty vztažené ke zvolenému časovému období (měsíci, týdnu, dnu), přičemž 

nejčastějším používaným časovým obdobím jsou právě dny. Důvodem je prostý fakt, že 

tyto hodnoty znázorňují dobu obratu (potažmo splatnosti) a mají pro nás mnohem větší 

vypovídací hodnotu než to, kolikrát ročně dojde k obratu té či oné položky rozvahy. 

 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby /360) 
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Obrat pohledávek (Receivables Turnover) 

 

Udává počet obrátek pohledávek za daný časový interval. Pokud intenzita využívání 

pohledávek firmy je nižší než počet obrátek pohledávek zjištěný jako oborový průměr, 

měli by být zvýšeny tržby nebo snížit množství pohledávek (zkrácení doby splatnosti). 

 

Obrat pohledávek = tržby / pohledávky 

 

Doba splatnosti pohledávek (Days Sales Outstanding) 

 

Velice důležitým ukazatelem je doba splatnosti pohledávek, která nám ve skutečnosti 

říká, jak dlouhá je průměrná splatnost pohledávek respektive kolik dní poskytuje 

v průměru firma bezúročný dodavatelský úvěr svým zákazníkům. V praxi lze hodnotu 

okolo 14 považovat za výbornou a hodnotu nad 70 za nepříliš uspokojivou. 

 

Doba splatnosti pohledávek = pohledávky / (tržby/360) 

 

Obrat krátkodobých závazků (Creditors Payment Turnover) 

 

Ukazatel obratu krátkodobých závazků sleduje počet obrátek krátkodobých závazků 

za sledované období. 

 

Obrat krátkodobých závazků = tržby / krátkodobé závazky 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) 
 
Doba úhrady krátkodobých závazků nám nikoliv překvapivě říká, za kolik dní (tj. 

s jakou dobou splatnosti) v průměru hradíme své závazky nebo jinými slovy, kolik dní 

čerpáme my samy dodavatelský úvěr od našich dodavatelů a zaměstnanců. Je přitom 

nanejvýš vhodné, aby hodnota tohoto ukazatele byla vyšší než hodnota doby splatnosti 

pohledávek – jinými slovy, aby firma vůbec využíval bezúročných tzv. dodavatelských 

úvěrů.Doba splatnosti krátkodobých závazků by ideálně měla být větší než doba 

splatnosti pohledávek. 
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Doba splatnosti krátkodobých závazků = krátkodobé závazky / (tržby/360) 

 

Analýza ukazatelů zadluženosti 

 

Aktiva každého podniku jsou financována buď vlastními zdroji, nebo zdroji cizími. 

Podnik musí zvolit vhodný poměr obou forem financování. Ukazatele zadluženosti 

udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, nebo jejich složkami. Ukazatele 

zadluženosti (debt management) vypovídají o tom, kolik majetku podniku je 

financováno cizím kapitálem. Tyto ukazatele zajímají především investory a 

poskytovatele dlouhodobých úvěrů. 

Zadluženost není pouze negativní charakteristikou firmy. Její růst může přispět k růstu 

rentability vlivem působení finanční páky. Zvyšuje však risiko finanční 

nestability.Důležitým aspektem finančního řízení podniku je volba správné skladby 

zdrojů financování. Pro tento účel se využívá několika ukazatelů zadluženosti, které 

vychází z položek rozvahy a počítají rozsah, v jakém dluhy financují aktiva. 

 

Ukazatel věřitelského rizika ( Debt Ratio) 

 

Ukazatel se často nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, neboť v případě likvidace 

firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. Věřitelé proto preferují nízký 

ukazatel zadluženosti. Vlastníci zase potřebují větší finanční páku, aby znásobili  svoje 

zisky. Mezi mírou zadluženosti a její platební schopností však neexistuje žádný přímý 

vztah. Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají 

s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. 

V zahraničí se výše tohoto ukazatele: do 0,30 považuje za nízkou 

 0,30 až 0,50 za průměrnou 

 0,50 až 0,70 za vysokou 

 nad 0,70 za rizikovou. 

 
Ukazatel věřitelského rizika = Celkové cizí zdroje / Aktiva 
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Míra zadluženosti vlastního kapitálu 

S růstem tohoto ukazatele klesá bonita podniku. Čím vyšší je toto riziko, tím vyšší je 

pak úroková míra, kterou požadují banky a ostatní věřitelé, k tomu aby kompenzovali 

ztráty při eventuálním neplnění ze strany podniku, nebo při jeho bankrotu. Tato sazba 

roste až do okamžiku, kdy je podnik tak zadlužený, že už mu úvěr nechce nikdo 

poskytnout. V této situaci také akcionáři nepřistoupí na další emisi akcií nebo jinou 

formu zvýšení základního kapitálu. Výše tohoto ukazatele, resp. jeho modifikace v 

podobě podílu celkové výše aktiv a vlastního jmění (hodnota ukazatele míry 

zadluženosti + 1) má vazbu na rentabilitu vlastního jmění (viz. DuPont rozklad ROE). 

 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu = Celkové cizí zdroje / Vlastní kapitál 

 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) 

 

EBIT (Earnings befor Interest and Taxes – zisk před úroky a daněmi) – v účetní 

metodice odpovídá zhruba provoznímu hospodářskému výsledku. 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na 

akcionáře nezbude nic. Bankovní standart ≈ 3. Dobře fungující podniky mají tento 

ukazatel vyšší (6-8). Při vysoké „úrokovém krytí“ a vysokém zisku je zdravá i vyšší 

„celková zadluženost“. (9), (15), (31) 

 
Úrokové krytí = EBIT / Nákladové úroky 

 

Analýza ukazatelů likvidity 

 

Likvidita označuje schopnost přeměny určitého aktiva na peněžní prostředky. S pojmem 

likvidita je spojena i solventnost nebo také platební schopnost - je to obecná schopnost 

podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. Měřítkem krátkodobé či okamžité 

solventnosti je právě likvidita. V obecné podobě jsou ukazatele likvidity definovány 

jako podíl toho, čím je možno platit a toho, co je nutno platit. 
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Solventnost – je vyjádřením schopnosti podniku dostát svým finančním závazkům 

řádně a včas je uhradit v požadované výši na požadovaném místě. 

Likvidita – označuje schopnost přeměny určitého aktiva na peněžní prostředky 

Likvidnost – schopnost majetkové složky přeměnit se rychle a bez větších ztrát v 

peněžní prostředky. Likvidnost se váže hlavně k oběžným aktivům. 

 

Likvidita 1. stupně – Peněžní (okamžitá) likvidita (Cash Ratio) 

Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit 

své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční majetek – 

tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená 

v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech. Doporučená hodnota se pohybuje 

mezi 0,2 až 0,5. 

 

Peněžní likvidita = Finanční majetek / Krátkodobé závazky 

 

Likvidita 2. stupně – Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

 

Pohotová likvidita z výpočtu vylučuje zásoby, coby artikl nezbytný pro zachování 

chodu firmy a zároveň coby artikl, který často není možné pohotově přeměnit na 

peněžní prostředky. U společností, které se zabývají službami, je proto pohotová 

likvidita téměř identická jako běžná likvidita. U výrobních podniků se naopak tato 

hodnota může poměrně podstatně lišit. Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje 

mezi 1 a 1,5. 

 

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – Zásoby) / Krátkodobé závazky 

 

Likvidita 3. stupně - Běžná likvidita (Current Ratio) 

 

Běžná likvidita se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných aktivech. 

Tento ukazatel nám tedy říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit 

pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní 

prostředky. Doporučená hodnota pro běžnou likviditu se liší v závislosti na autorovi. 
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Někteří autoři uvádějí jako optimum 1,8 až 2,5, jinde je pro průmyslové podniky 

uváděná hodnota 1,5 coby akceptovatelná. Zcela zjevně je problematická hodnota menší 

než 1, která ukazuje na to, že krátkodobé závazky není možné z oběžných aktiv uhradit 

a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování potažmo z prodeje 

dlouhodobého majetku. Obecně lze říci, že čím stálejší jsou příjmy firmy a čím jistější 

jsou zdroje jejich příjmů (např. pomocí rámcových smluv se zákazníky), tím může být 

hodnota běžné likvidity blíže jedné. 

. 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 

 

2.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Rozdílové ukazatele představují rozdíl stavu určitých skupin aktiv či pasiv vztažených 

vždy k témuž okamžiku. Typickým představitelem rozdílového ukazatele je čistý 

pracovní kapitál. 

 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) – NWC 

 

Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočítaným jako rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty mohou být vymezeny od splatnosti 1 rok 

až po splatnost 3 měsíční, což umožňuje oddělit výstižněji v oběžných aktivech tu část 

finančních prostředků, která je určena na brzkou úhradu krátkodobých dluhů (závazků), 

od té části, která je relativně volná, a kterou chápeme jako určitý finanční fond. 

Pro finančního manažera představuje tento fond součást oběžného majetku, 

financovanou dlouhodobým kapitálem, čili je částí dlouhodobého kapitálu vázaného 

oběžním majetku.Jde tedy o relativně volný kapitál, který je využíván k zajištění 

hladkého průběhu hospodářské činnosti. 

 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 
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Čisté pohotové prostředky 

 

Jsou vypočítávány jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky, přičemž pohotovými peněžními prostředky se rozumí peníze v 

hotovosti a na běžných účtech, někdy se zahrnují i jejich ekvivalenty jako směnky, 

šeky, krátkodobé termínové vklady, krátkodobé cenné papíry, neboť v podmínkách 

fungujícího kapitálového trhu jsou rychle přeměnitelné na peníze. Výhodou ukazatele 

tohoto typu je jeho nízká souvislost s podnikovými oceňovacími technikami. Může však 

být nevědomky či záměrně ovlivněn časovým posunem plateb ve vztahu k okamžiku 

zjišťování likvidity zadržením nebo naopak dřívějším uskutečněním plateb. 

Publikované účetní závěrky neposkytují pro externí analytiky vstupní údaje pro výpočet 

tohoto ukazatele. 

 

Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční prostředky – Okamžitě splatné závazky 

 

2.3.4 Analýza tokových ukazatelů 

 

Tokové ukazatelé informují o změně extenzivních ukazatelů, k níž došlo za určitou 

dobu. Typickým tokovým ukazatelem je zisk, který představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady.  

 

Cash-flow 

Peněžní tok, nebo také cash flow, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních 

prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji 

peněžních prostředků za toto období. 

V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti 

podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním 

z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. V této souvislosti 

se používají kritéria jako čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba 

návratnosti. 
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Výraz cash flow nebo výkaz cash flow je také používán jako zkrácený název pro účetní 

výkaz přehled o peněžních tocích. 

Cash-flow můžeme zjistit pomocí dvou metod: 

- přímou metodou, která sleduje příjmy a výdaje za celé období 

- nepřímou metodou, která vychází z čistého zisku upraveného o výnosy a náklady, 

které se netýkají pohybu prostředků v průběhu období (např. odpisy). (9), (15), (32) 
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3 ANALÝZA KLUBU 
 

Analýza má poskytnout pohled na fungování klubu a seznámení s klubovou organizační 

strukturou. Analýza obsahuje i charakteristiku Jihomoravského kraje. 

 

HC KOMETA BRNO 

 

Tato část je zaměřena na představení hokejového klubu HC Kometa Brno jak z pohledu 

historického tak i z hlediska současnosti. 

 

3.1 Základní údaje 
 
Název klubu:        HC Kometa Brno 

Sídlo:                    Brno, Křídlovická 34, okres Brno-město 

IČO:                      26296195 

Datum vzniku:      03.09.2002 

Právní forma:       Akciová společnost 

Předmět podnikání: 

• organizování sportovních soutěží 

• realitní činnost 

• reklamní činnost a marketing 

• velkoobchod 

• ubytovací služby 

• zprostředkování obchodu 

• zprostředkování služeb 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

Statutární orgán – představenstvo: 

předseda představenstva: Egbert F. Zündorf 

místopředseda představenstva: Libor Zábranský 

předseda výkonného výboru o.s. KOMETA GROUP (mládež): Lubomír Strnad 

členové představenstva: Lubomír Strnad, Bc. Roman Onderka, MBA, Bc. Aleš Jakubec 
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Dozorčí rada: 

předseda dozorčí rady: JUDr. Jaromír Leimberger 

členové dozorčí rady: Václav Bartoněk, MBA, Dr. Martin Dvořák, Jaroslav Medlík, 

Ing. Jiří Horálek, Karel-Dietrich Nespěšný, Václav Harašta, Ing. Jan Smola, Josef 

Zimovčák 

 

Akcie: 

800 ks  akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  10 000,- Kč 

 

Akcionáři: 

Libor Zábranský 100 % 

 

Vedení společnosti: 

vedoucí finančního a marketingového úseku: Egbert F. Zündorf  

vedoucí sportovního úseku:  Libor Zábranský 

sportovní manažer A-mužstva : Jaroslav Medlík 
 

 

3.2 Historie klubu HC Kometa Brno 

 
HC Kometa Brno je brněnský hokejový tým, který hraje od sezóny 2009/2010 českou 

extraligu. Jako RH Brno a ZKL Brno získala Kometa celkově 11 titulů mistra ČSR. To 

jí pasuje do pozice druhého nejúspěšnějšího hokejového klubu v ČSR/ČR (prvním je 

HC Dukla Jihlava s 12 tituly). Na zahraniční úrovni je pak Kometa Brno nejúspěšnějším 

českým klubem se třemi tituly z Evropské hokejové ligy. Představme si historii klubu 

pěkně od začátku. (28) 
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Obr. 3: Začátky brněnského hokeje (28) 
 
Po dohodě s tělovýchovnými orgány byl tým zařazen pro sezónu 1953/54 do nejvyšší 

hokejové soutěže, do Přeboru republiky. V únoru 1953 byl slabý hokejový tým RH 

Brno, hrající Krajský přebor, rozhodnutím ministra národní bezpečnosti Karola Bacílka 

posílen, vyčleněn jako sportovní rota ozbrojených složek MNB, spadající 

administrativně i hospodářsky do RH Praha (Ústřední dům RH Praha). 

 

23.2.1953: Přátelsky: TJ RH Brno – TJ Spartak Brno Zbrojovka 2:4 (1:3,1:1,0:0), 

branky domácích dali Prošek a Liška, za hosty Štemprok, Střecha, Kartouz a 1 byla 

vlastní. 

 

16.11.1953 odehrál tým RH Brno první zápas v Přeboru republiky: TJ Dynamo 

Karlovy Vary – TJ RH Brno 1:6 (1:4,0:1,0:1), branky hostí dali Bubník 3, Danda 2 a 

Bartoň. Mužstvo hostí přijelo pouze s 10 hráči v sestavě: Kolouch – Olejník, 

Chocholatý, Sláma – Bubník, Danda, Zamastil („C“)– Prošek, Bartoň a Liška. 

 

27.11. PR: První zápas Přeboru republiky na domácím ledě: RH Brno-Spartak Plzeň 

LZ 14:3 (3:1,2:0,9:2), branky domácích dali Bartoň a Bubník po 4, Danda, Prošek a 

Zamastil po 2. V sestavě byli i obránce Sventek a v útoku Arnošt (René) Machovský. 

Přihlíželo 9.000 diváků.  

 

V létě roku 1955 přešla velitelská i hospodářsko-ekonomická pravomoc z Prahy na 

středisko RH v Brně. 

• 15.5.1962 – přešel kompletní oddíl LH TJ RH Brno do civilní TJ ZKL Brno, 

která do té doby oddíl ledního hokeje neměla. 
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• 25.11.1976 – přejmenování podniku i Tělovýchovné jednoty na Zetor Brno. 

• Léto 1990 – 1992 – HC Zetor Brno (odtržení od TJ Zetor Brno) 

• 1992 – 1994 – HC Královopolská Brno 

• 1994 – 1995 – HC Kometa Brno 

• 1995 – 1996 – HC Kometa BVV Brno 

• 1996 – 1998 – HC Kometa Brno 

• 1998 – 1999 – HC Kometa Brno, a.s. 

• 1999 – 2002 – HC Kometa Brno, hokejový klub Brno, o.s. 

• 2002 – 2005 – HC Kometa Group, a.s. Brno 

• 2005 -  HC Kometa Brno 

 

Největší zásluhu na historických úspěších týmu měla útočná řada Vlastimil Bubník, 

Slavomír Bartoň a Bronislav Danda. Později nahradil Slavomíra Bartoně Václav 

Pantůček. Na úspěšném působení v nejvyšší soutěži a národním mužstvu se podíleli 

pouze 2 trenéři. Vladimír Bouzek přivedl mužstvo k 10 titulům mistrů republiky a k 1 

vítězství v PMEZ, Eduard Farda s mužstvem získal 2 mistrovské tituly.  

 

Již ve svém prvním roce bojovala Kometa o titul, který nakonec díky lepšímu poměru 

branek získala Sparta Praha (vlastně Spartak Praha Sokolovo). Během dalších 12 sezón 

získala Kometa 11 titulů mistra republiky (1955-1958, 1960-1966). Nadvláda Komety 

byla přerušena pouze v roce 1959 celkem SONP Kladno, Kometa skončila tento rok 

druhá. Ale hned další sezónu vrátila titul do Brna, kde zůstal až do roku 1966. Rekordní 

byla sezóna 1963-64, tým ztratil pouze 6 bodů a vsítil 232 branek ve 32 zápasech. 

Kromě titulů mistra republiky patří mezi významné úspěchy také vítězství v Poháru 

mistrů evropských zemí v letech 1966, 1967 a 1968. To už ale bylo pod hlavičkou TJ 

ZKL Brno. 

  
Obr. 4: Znak TJ ZKL Brno (28) 
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Od roku 1972 se Kometa pomalu propadala v tabulce. Sice se v letech 1974 a 1976 

radovala ze čtvrté příčky ,ale hned o rok později skončila až jedenáctá. Byl to nejhorší 

propad v tabulce v její dosavadní historii. Krize vyvrcholila sestupem v roce 1980. Za 

rok následoval postup zpět do 1.ligy v nervy drásající pětizápasové bitvě s Popradem.  

V osmdesátých letech bylo nejlepším výsledkem sedmé místo v sezóně 1986-87, ovšem 

následující rok opět následoval pád do 1.NHL. Po roce opět přišel návrat mezi elitu, ale 

stejná situace se opakoval i další sezóny. (28) 
 

 
Obr. 5: Znak ZKL Brno (28) 

 

V období 1992-1995 hrála Kometa 1.NHL, v roce 1995 postoupila do nejvyšší české 

soutěže, ale nedokázala ji zachovat. Dokonce čtyřikrát měnila složení trenérů, ale 

marně. Od roku 1996 hraje Kometa 1.ligu. V první sezóně po sestupu byla nejblíže 

návratu, ale onemocnění salmonely téměř celého kádru utnulo všechny naděje. Od roku 

1997 hrála Kometa v pásmu sestupu, což se jí stalo osudným. V sezóně 2001-2002 

sestoupila do 2.ligy.  

 
Obr. 6: Znak Komety (28) 

 

Do sezóny 2002-2003 vstoupila Kometa s novou servisní organizací Kometa 

Group,a.s., v jejímž čele stojí Karel Jarůšek. Kádr sestavený hlavně z mladých hráčů 

měl před sebou jednoznačný cíl - postup do 1.ligy. Ten se sice splnit podařilo, ale ne na 

ledové ploše, nýbrž "u zeleného stolu". Začátkem února 2003 odprodala Kometa licenci 

na 2.ligu do Vyškova a v létě téhož roku odkoupila práva na 1.ligu od HC Senators. 

Během dvou let došlo k dalším změnám na postů majitelů klubu. V roce 2005 se stal 

majoritním vlastníkem Libor Zábranský, bývalý hráč Komety, a společně s 

ekonomicky silným parterem (BVV) postupně navrací Kometu na vyšší příčky. 
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Obr. 7: Znak HC Kometa (28) 

 

3.2.1 Nejznámější hráči 

Vlastimil Bubník, Bronislav Danda, František Mašlaň, Rudolf Scheuer, František 

Vaněk, Ladislav Olejník (všichni 11 mistrovských titulů), Rudolf Potsch (9 

titulů),Vladimír Nadrchal (8 titulů), Josef Černý, Václav Pantůček, Karel Skopal, Karel 

Šůna (všichni 7 titulů), Slavomír Bartoň, Ivo Winkler, Karel Ševčík (všichni 6 titulů), 

Jaroslav Jiřík, Zdeněk Kepák, František Ševčík, Jaromír Meixner, Zdeněk Návrat 

(všichni 5 titulů), Jiří Kolouch, Bohumil Prošek, Jiří Zamastil, Vladimír Šubrt, Zdeněk 

Trávníček (všichni 4 tituly), Jan Kasper, Josef Barta (po 3 titulech), později Oldřich 

Machač (3x člen týmu mistrů světa a 4x ME, druhý nejpilnější reprezentant v historii, 

který odehrál v národním mužstvu 293 zápasů), Richard Farda (1 titul, 1x člen týmu 

mistrů světa a 2x ME), Lubomír Hrstka, Ctirad Fiala, Břetislav Kocourek (1 titul), 

Svatopluk Číhal, Karel Nekola, Zdeněk Mráz, Libor Havlíček, Vladimír Dzurilla, Milan 

Kokš, dále Jiří Otoupalík, Lubomír Oslizlo, Karel Lang, Alexandr Elsner, Alexandr 

Prát, Ota Železný, Jaromír Přecechtěl, na přelomu 80. a 90.let Robert Kron, Tomáš 

Sršeň, Ladislav Trešl, Vladimír Vajčner, Luděk Vojáček, Roman Meluzín, Pavel Janků, 

Libor Zábranský, Pavel Pazourek, Pavel Zubíček, Robert Kántor, Radek Haman, Josef 

Duchoslav, Radek Radvan, Rostislav Čada, Karel Beran, Aleš Staněk, David Appel, 

Alexandr Lhotský, Michal Černý, Pavel Maláč, Miroslav Barus(do 2007/08).  

 

Do Síně slávy IIHF byli uvedeni Vlastimil Bubník (1997), Oldřich Machač (1999), 

PhDr.Vladimír Bouzek (2007) a Mgr.Josef Černý (2007). 

 

Do Síně slávy ČSLH v Praze byli uvedeni v roce 2008 Vlastimil Bubník, 

PhDr.Vladimír Bouzek, Mgr.Josef Černý a Oldřich Machač, v roce 2009 František 

Vaněk a v roce 2010 Vladimír Nadrchal, Rudolf Potsch, Bronislav Danda, Richard 

Farda, Jan Kasper, Jaroslav Jiřík, Václav Pantůček a Vladimír Dzurilla. 
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Do Sportovní síně slávy města Brna byli uvedeni Vlastimil Bubník (1998), 

Ing.František Vaněk a Slavomír Bartoň (1999), Mgr.Jaroslav Jiřík (2000), Bronislav 

Danda (2001), Vladimír Nadrchal (2002), PhDr.Vladimír Bouzek (2003), Mgr.Josef 

Černý (2004), Oldřich Machač (2005), Ing.František Ševčík (2006), Richard Farda a 

Václav Pantůček (2007), František Mašlaň (2009). (29) 

 

 

3.3 Současnost 

 
V sezoně 2009/2010 si HC Kometa Brno zajistila po odkupu licence od Znojma 

extraligovou příslušnost, kde naposledy působila před 13 lety. Ve své první sezóně po 

návratu těžce bojovala o vyhnutí se baráži, extraligu se nakonec povedlo předčasně 

zachránit a tým nakonec sahal trochu překvapivě i po postupu do předkola Play off. 

Sezónu klub zakončil na 11. místě. Po zpackaném začátku panovala jak na straně vedení 

tak na straně fanoušků spokojenost s umístěním.  

 

V letošním ročníku se klub zařadil mezi nejsilnější celky, jak z hlediska ekonomického, 

tak i z hlediska sportovního. Cílem klubu je před sezónou 2010/2011 postup do Play 

off. Klub se může pochlubit celou řadou hráčů, kteří působili nebo působí v různých 

reprezentačních výběrech všech věkových kategorií. ( v týmu působí olympijský vítěz 

z Nagana a trojnásobný šampión z MS Jiří Dopita, dále i zlatý medailista z roku 2001 

Martin Richter. Do Komety se vrátil i brněnský patriot Petr Hubáček a posledním 

„mistrovským“ přírůstkem je Marek Kvapil. Posledně dva jmenovaní vybojovali zlato 

na MS 2010). 

 

V současnosti má HC Kometa Brno v soutěžích několik mužstev – „A“ mužstvo, 

juniorské mužstvo, mladší a starší dorost a také děti školního věku ( 1.-9. třídy) Celková 

členská základna mládeže tvoří 648 členů.  

 
 
„A“ mužstvo Komety hraje nejvyšší hokejovou soutěž v České republice – Tipsport 

extraligu, tak si představme základní údaje a partnery této soutěže.  
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Základní údaje nejvyšší hokejové soutěže v České republice: 

Oficiální název: Tipsport extraliga 

Generální partner: TIPSPORT, a.s. 

Hlavní partneři: Budějovický Budvar, n.p., Česklá pojišťovna a.s., Telefonica O2 a.s. 

Oficiální partneři: Škoda Auto, Coca-Cola, PVT, NOKIA, BECK International 

Mediální partneři: Česká televize, Radio Impuls, Hattrick, Deník Sport 

 
 
Partneři Klubu 

Důležitou součástí hokejového klubu HC Kometa Brno jsou sponzoři, kteří investují 

peníze do klubu nebo klubu poskytují určité služby. Jejich rozdělení je následující: 

 

Hlavní partneři: Energetická skupina E.ON, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, 

STRABAG, a.s., KAJOT group, Veletrhy Brno a.s., Holiday Inn Brno, OHL ŽS, a.s., 

ESOX s.r.o., IMOS Brno, a.s., ŽSD a.s., Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost, 

s.r.o., JIMI CZ, a.s., SITA CZ a.s., HT Group, ALPINE Bau CZ, s.r.o., Globus ČR, k.s., 

TOP - PROJEKT, s.r.o., AutoCont, SYNER Morava, a.s., Rexel CZ s.r.o., AZW, a.s., 

CONSISTERA, s.r.o. 

 

Business partneři: METROSTAV, a.s., PSK Group, s.r.o., Bauhaus, GrECo, PS BRNO, 

s.r.o., Královská obchodní, s.r.o., TISK CENTRUM s.r.o., Pražské silniční a 

vodohospodářské stavby, a.s.Provoz Brno, P+P METAL CZ s.r.o., TEZAS, a.s., 

TECHNISERV IT, spol. s r.o., JAPO-autodoprava, s.r.o., Pekárna Crocus, s.r.o., 

Olympia Brno, Železárny Štěpánov spol. s r.o., Jambor, Firesta-Fišer, rekonstrukce, 

stavby, a.s., POINT CZ, s.r.o., AVANTI Hotel, RTS, a.s., HITmedia, s.r.o., Tourbus, 

a.s., PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Vinařství Hynek Holánek, 

NUOVO CAFFE s.r.o., Arch. Design, s.r.o., První brněnská strojírna, a.s, Kappa, 

Bauer, MP Krásno, a.s, Auto Dobrovolný V.M. s.r.o., Realitní a hypoteční centrum 

s.r.o., Aircondition.cz, s.r.o., Kika Nábytek s.r.o., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 

JOHNNY SERVIS, cars4you.cz, AUTO COM Brno, s.r.o., OLMAN spol. s.r.o., 

CAFFEMAN s.r.o., Brněnské izolace spol. s.r.o., KETRA, s.r.o., ELEKTRO MESSE 

SERVICE, s.r.o., Bohemian servis, s.r.o., MERTASTAV, s.r.o., AQUAdem, s.r.o., 
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CARGO STELLAR, s.r.o., IMPROMAT CZ, spol. s r.o., PAJU, s.r.o, RENOMIA, a. s., 

BAR & RESTAURANT BAVORSKÁ, SPORTOOBCHOD.CZ, Advokátní kancelář 

Keznikl, Rychnovská, Šilarová – sdružení advokátů, FONTANA WATERCOOLERS 

s.r.o., DBF s.r.o. – velkoobchod akumulátory, BYTASEN, spol. s r.o., ISOline EU, 

s.r.o., UNIS COMPUTERS, Denkmann, s.r.o., SIKA, CESARO, spol. s r.o., V.P. 

holding, s.r.o., PETARDA PRODUCTION, a.s., EJM Hovorany s.r.o., GipsCon, s.r.o., 

BS-IMEX, s.r.o., Kolejka, s.r.o., VATEX EU s.r.o., CORRECT OKNA, s.r.o., 

THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o., DEKTRADE, a.s., Atelier 2007, HAERING 

s.r.o., EUROVIA CS, a.s. 

 

Mediální partneři: Denik Sport, btv BRNĚNSKÁ TELEVIZE, SNIP & CO, reklamní 

společnost, s.r.o., Rádio Kiss Hády, Brněnský metropolitan, MF Dnes 

 

Další skupinou sponzorů jsou tzv. Hrdí partneři, což je možnost sponzoringu při které 

zájemce složí částku 10 000,-Kč a může se tak stát hrdým partnerem klubu. 

 

Partneři mládeže: Energetická společnost E.ON – generální partner, STATUTÁRNÍ 

MĚSTO BRNO, PSK Group s.r.o., Bohemian servis, s.r.o.  
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3.4 Organizační struktura 
 

 
Obr. 8: Organizační struktura klubu (28) 
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Valná hromada akcionářů je svolávána jednou za rok a je nejvyšším orgánem 

společnosti. Rozhoduje o všech zásadních otázkách, ke kterým je opravňují stanovy a 

zákon. 

 

Dozorčí rada vystupuje jako nezávislý kontrolní orgán společnosti, který je zvolen za 

účelem provádění kontroly všech ekonomických a právních operací v rámci HC Kometa 

Group, a.s. Členem nesmí být žádný funkcionář klubu. Rada projednává podnikatelské 

záměry společnosti, finanční plány, rozpočty a veškeré změny týkající se financí. 

 

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a rozhoduje o všech otázkách, které 

nepatří do kompetence valné hromady. Náplní práce je řízení činnosti společnost a 

jednání jejím jménem. Úkolem představenstva je zabezpečení obchodního vedení 

společnosti včetně řádného vedení účetnictví. Dále za představenstvo jednají a 

podepisují veškeré dokumenty vždy dva členové představenstva společně. 

 

Ředitel klubu a vedoucí finančního a marketingového úseku je zodpovědný za 

rozvoj podnikatelských aktivit Kometa Group, a.s.na všech úrovních a uskutečňování 

rozhodnutí nadřízených orgánů společnosti. Rozhoduje o realizaci rozhodnutí 

představenstva v otázkách obchodních, mzdových, finančních, personálních, 

investičních či právních, které nespadají do kompetence vyšších orgánů společnosti. . Je 

zodpovědný za kontrolu hospodaření. Nelze opomenout i dohled nad účetnictvím, 

kontakt s finančními úřady a ostatními orgány, zpracování finančních výkazů a 

sestavování finančních plánů. Tuto funkci v klubu zastává Egbert F. Zündorf. 

 

Ředitelka marketingu má na starost především kontakt s médii a veškeré komerční 

aktivity klubu. Stará se o propagaci klubu, různé speciální marketingové akce na 

podporu klubu (autogramiády, dortiády, výběr suvenýrů). Výstupem její práce je snaha 

o vylepšení image hokejového klubu. V současnosti je ředitelkou marketingu Hana 

Novotná. 
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Obchodní manažer se stará se o prodej reklamy, kontakt se sponzory. Jeho úkolem je 

získat finanční prostředky pro naplnění rozpočtu a samotného fungování klubu. Tuto 

funkci plní bývalý hokejista Kamil Brabenec na jehož jméno klub sází. 

 

Technický ředitel má na starost zabezpečení a organizaci hospodářské činnosti klubu - 

zajištění chodu stadionu, včetně jeho údržby a modernizace. Náplní jeho práce je i 

neustálé zlepšování materiálního vybavení.Tento post je v současné době obsazen už 

několik let Alešem Dosoudilem. 

 

Sportovní manažer je odpovědný za celkovou koncepci, co se složení kádru týká. 

Konzultuje s trenéry jednotlivých mužstev tréninkové procesy, schvaluje přestupy 

a hostování hráčů od „A“ mužstva až po mládežnické celky. Funkci sportovního 

manažera vykonává od skončení sezony Pavel Zubíček společně s vedoucím 

sportovního úseku Jaroslavem Medlíkem. 

 

Vedoucí úseku mládeže je zodpovědný za fungování mládežnických celků HC Kometa 

Brno.Koordinuje činnost všech vedoucích mužstev a jednotlivých realizačních týmů v 

klubu. Tuto pozici vykonává od letošní sezony Jiří Mífek. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 
4 FINANČNÍ ANALÝZA HC KOMETA BRNO 
 
Finanční  analýza  plní  důležité poslání v posuzování  finanční  důvěryhodnosti  

podniku jak z hlediska  investorů,  tak věřitelů.  Z jejích  výstupů  můžeme  vyhodnotit  

slabé  a  silné stránky společnosti a tím i předejít případným problémům.  

 
Před  praktickou  částí  finanční  analýzy  je  třeba  podotknout,  že hokejový  klub  je 

naprosto  specifickým  subjektem  a  aplikace  jednotlivých  metod  finanční  analýzy  

se  může jevit  jako  dosti  neobvyklý způsob  určení  finanční  výkonnosti  takovéhoto  

podniku. Výstupy, vycházející z finanční analýzy, jsou v mnoha ohledech dosti 

překvapující. Nabízí  se  otázka,  zda  daný hokejový klub  může  vůbec  ekonomicky  

fungovat?  Důležité  je  však pochopit, že aplikace řady ukazatelů, které jsou při 

„normální“ finanční analýze běžné zde není možná. Naopak velmi zajímavé může být  

sledovat,  jak  je  na  tom  z pohledu  finanční  analýzy  klub,  který je v nejvyšší soutěži 

druhým rokem po odkupu licence a tudíž s postupem do vyšší soutěže se zvýšili i 

náklady a finanční náročnost vedení klubu. 

 

Pro  finanční  analýzu klubu byly  použity  výkazy  finančního  účetnictví,  které  jsou  

součástí účetní závěrky tvořené podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví rozvahou, 

výkazem zisku a ztrát a přílohou účetní závěrky. Tyto výkazy byly použity za období let 

2006 – 2009.   
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4.1 Horizontální analýza    

 
Cílem horizontální analýzy je změřit  pohyby  jednotlivých  veličin  a relativně změřit 

jejich intenzitu. 

 
4.1.1 Analýza aktiv 

 
Porovnáme-li  hodnotu  celkových  aktiv,  je  patrné,  že aktiva se rok od roku neustále 

zvyšují o několik desítek %. Zvýšení vidíme především u dlouhodobého hmotného 

majetku, který se v posledním roce zvýšil téměř čtyřnásobně. Stav   zásob   ve   

sledovaném   období   neustále   výrazně   klesal, výrazný pokles zaznamenalo také 

časové rozlišení. 

Analýza aktiv 

AKTIVA 07/06 08/07 09/08 

 Aktiva celkem 1,148 2,077 2,628 

B. Dlouhodobý majetek 1,281 3,324 3,924 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1,244 3,442 3,898 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 2,676 1,231 5,222 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek X X X 

C. Oběžná aktiva 1,179 1,791 2,005 

C. I. Zásoby 3,752 1,645 0,910 

C. II. Dlouhodobé pohledávky X X X 

C. III. Krátkodobé pohledávky 2,103 1,078 1,628 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 0,288 6,437 2,517 

D. I. Časové rozlišení 3,605 1,575 0,254 

Tab. 3: Analýza aktiv     

 

4.1.2 Analýza pasiv 

Z horizontální  analýzy  pasiv  můžeme vyčíst některé změny v její struktuře. Ve 

sledovaném období neustále rostly cizí zdroje, což není příliš dobré, zároveň nastal 

pokles u vlastního kapitálu. Zvyšovalo se i časové rozlišení. Jak můžeme vidět, tak klub 

v posledním sledovaném roce využil možnosti bankovního úvěru. 
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Analýza pasiv 

PASIVA 07/06 08/07 09/08 

 Pasiva celkem 1,148 2,077 2,628 

A. Vlastní kapitál - 0,440 2,510 1,036 

A. I. Základní kapitál 1,000 1,000 1,000 

A. II. Kapitálové fondy X X X 

A. III. Rezervní fondy, nedělené fondy X 1,228 1,015 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 0,762 0,938 0,976 

A. V. Výsledek hospodaření běž. úč. období 0,229 0,341 0,082 

B. Cizí zdroje 1,048 1, 939 2,732 

B. I. Rezervy X X X 

B. II. Dlouhodobé závazky X X X 

B. III. Krátkodobé závazky 1,173 1,939 2,288 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci X X 5,000 

C. I. Časové rozlišení 1,130 2,183 2,599 

Tab. 4: Analýza pasiv      

 

4.1.3 Analýza výkazu zisku a ztrát 

 
Výkaz  zisku  a  ztrát  nám  sděluje,  jak  výkonný  je  podnik  z pohledu  využívání  

aktiv  a  pasiv,  tj.  o  hospodářském  výsledku.  Z horizontální  analýzy  výkazu  zisků  

a  ztrát  je patrný  pohyb  jednotlivých  položek  v čase.   

 

V posledním sledovaném roce dosáhl klub výsledku hospodaření z + 600 tis. Kč před 

zdaněním na – 1,7 mil. Kč před zdaněním, což je dáno dalšími zaúčtovanými odpisy a 

dále uzavřením dohody o narovnání s hráčem Robertem Kántorem, které ovlivnilo 

výsledek o cca 1.mil Kč. Pozitivním vedlejším efektem výsledku hospodaření je, že 

byla společnosti vrácena již v zálohách uhrazená daň. Ve Výkazu zisků a ztráty jsou 

zaúčtovány odpisy ve výši 22 mil. Kč. Dále je ve výkazu zahrnuta částka za nákup 

extraligové licence se bude odepisovat ještě následující tři roky. Významným růst 

zaznamenala především tržby za prodej výrobků a služeb, na kterých má velký podíl i 

prodeji suvenýrů, což je pro klub velmi dobrý ukazatel 
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Velmi zřetelný je v  posledních letech nárůst osobních nákladů a to především 

mzdových nákladů a nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. To vše je 

spojené se snahou dostat se do vyšší soutěže a s tím související nákupy lepších a 

dražších hráčů.  

 
4.2 Vertikální analýza          

Vertikální  analýza struktury  účetních  výkazů  má za cíl   zjištění,  jak  se  např.  

jednotlivé majetkové části podílely na bilanční sumě. 

 
4.2.1 Analýza rozvahy 

Z grafu je zřetelný neustálý růst dlouhodobého majetku na úkor oběžných aktiv. Toto je   

pro hokejový  klub  velmi  pozitivní  ukazatel,  kterým  ukazuje  investorům  a  

věřitelům svojí   stabilní   pozici.   Osobitá   struktura   aktiv   je   způsobena   povahou   

činnosti  HC Kometa Group, a.s. 

Struktura aktiv
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  Graf 1: Struktura aktiv       

Struktura dlouhodobého majetku hokejového klubu byla ve sledovaném  období  

tvořena  z drtivé většiny pouze Dlouhodobým  hmotným  majetkem.  Překvapivé  

zjištění  je,  že  klub  nevlastní  žádný dlouhodobý finanční majetek. 
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Struktura dlouhodobého majetku
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  Graf 2: Struktura dlouh. majetku    

 

Ve struktuře oběžných aktiv je patrný nárůst krátkodobého finančního majetku, který 

tvořil v roce 2009 60% celkových oběžných aktiv, kdežto v roce 2007 to bylo pouhých 

10 %. Minimální podíl tvoří zásoby a klub nemá žádné dlouhodobé pohledávky. V roce 

2007 tvořily krátkodobé pohledávky 80% oběžných aktiv, ovšem postupně tento podíl 

klesal až se dostal na současných 40%. 

Struktura oběžných aktiv
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  Graf 3: Struktura oběžných aktiv   

Z vertikální  analýzy  pasiv  je  patrné,  že  ve všech sledovaných  obdobích mají drtivou 

převahu cizí zdroje. V roce  2009  byl tento podíl cizích zdrojů  na  celkových  pasivech  

více jak 90%. Razantně se snížil podíl časového rozlišení, které v posledním 

sledovaném období mělo minimální podíl na celkovém podílu struktury pasiv. 
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Struktura pasiv
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  Graf  4: Struktura pasiv     

 

Ze  struktury  cizích  zdrojů  je  patrné,  že  v letech 2006 a 2009  byly využity bankovní 

úvěry jinak jsou cizí  zdroje  zastoupeny  pouze krátkodobými závazky. Společnost tedy 

využívala převážně krátkodobé cizí zdroje financování. 

 

Struktura cizích zdrojů
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  Graf  5: Struktura cizích zdrojů    

 

4.2.2 Analýza zisku a ztrát 

 

Z grafu je  jasně patrné,  že  největší  podíl  na  nákladech  tvoří  výkonová  spotřeba,  

která představuje spotřebu materiálu, energií a služby. Nejvýrazněji se na výkonové 
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spotřebě podílejí služby, které představují zhruba 80% ve všech čtyřech sledovaných 

letech.  Další významnou složkou jsou odpisy, které zejména v posledním sledovaném 

období dosahují podílu asi 15% z celkové struktury nákladů. 
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  Graf 6: Struktura nákladů     

 
4.3 Poměrové ukazatele        

 
Pro analýzu pomocí poměrových ukazatelů je nutné znát údaje, které nejsou obsaženy 

v příslušných účetních  výkazech,  proto  použiji  následující  tabulku,  ve  které  jsou  

potřebné  údaje dopočítány. 

Dopočítané doplňující údaje 

Doplňující údaje 2006 2007 2008 2009 

Celkové tržby (v tis. Kč) 21 959 34 373 25 692 77 601 

Celkové výnosy (v tis. Kč) 25 955 34 297 25 610 78 931 

Celkové náklady (v tis. Kč) 23 332 33 126 25 021 78 112 

EBIT (v tis. Kč) 2 623 1 171 589 819 

Čistý pracovní kapitál NWC (v tis. Kč) 698 856 676 - 1823 

Tab. 5: Doplňující údaje       
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Z vývoje  tržeb,  výnosů  byl  patrný  stabilní  růst,  avšak stále roste i hodnota  nákladů, 

které by se měla společnost pokusit snížit. 

 

4.3.1 Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability se věnují hlavně míře zisku, tzn. obecné síle reprodukce vloženého 

kapitálu.  

Ze získaných údajů je jasné, že tyto výsledky nelze srovnávat s výrobním podnikem, 

činnost  hokejového  klubu  je  diametrálně  odlišná  a  proto  rentabilita  není  tím  

pravým ukazatelem, který by popisoval reálnou situaci, ve které se společnost nachází.  

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability  2006 2007 2008 2009 

Rentabilita aktiv ROA 23,42 % 9,09 % 2,21 % 1,16 % 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE - 627 % 636 % 127 % 170 % 

Rentabilita tržeb ROS 11,94 % 3,41 % 2,29 % 1,06 % 

Tab. 6: Ukazatele rentability     

 

V  roce  2006 zaujme především ukazatel rentability vlastního kapitálu, kdy hlavní 

příčinou bylo především snížení čistého kapitálu. V následujících letech však došlo 

k razantnímu obratu k lepšímu, především díky výměně vedení a investicím do Komety. 

Rentabilita vlastního kapitálu je od roku ve všech sledovaných obdobích 

nejpozitivnějším ukazatelem rentability. Tento vývoj v daných letech můžeme 

považovat za velice pozitivní. Jako velmi dobrý můžeme hodnotit i ukazatel rentability 

tržeb, který je ve všech sledovaných letech v kladných hodnotách a udává nám kolik 

korun zisku připadne na jednu korunu tržeb, neboli jaká je faktická celková marže 

společnosti 
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Ukazatele rentability
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Graf  7: Ukazatele rentability     

 

4.3.2 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele  aktivity  hodnotí  vázanost  kapitálu  v různých  formách  aktiv.  V podstatě  

se jedná o ukazatele doby obratu vybraných daných skupin aktiv.  

 

Ukazatel  obratu  celkových  aktiv  by  měl  dosahovat výsledné hodnoty  vyšší  než  

jedna. Tržby  ve  sledovaném  období  postupně  rostly,  což  znamenalo pro tento 

ukazatel růst. Ve všech sledovaných letech byla doporučená hodnota tohoto ukazatele 

splněna, v roce 2007 dokonce výrazně překročena. 

Při pohledu na ukazatele doby obratu aktiv zjistíme, že ukazatel nám vyjadřuje 

v podstatě to stejné co obrat celkových aktiv, pouze výsledek je zde uveden ve dnech. 

Doporučená hodnota by neměla být vyšší jako jeden rok, což Kometa Group, a. s. 

splňuje kromě menší odchylky v roce 2008 na výbornou. 

Ukazatel obratu zásob se zde těžko vyjadřuje, protože se nejedná o výrobní firmu.  Stav 

zásob u hokejového klub není nikterak vysoký. Tento ukazatel se pohybuje ve výrazně 

vyšších hodnotách než je doporučeno. Pozitivní je díky domu i doba obratu zásob, která 

se pohybuje velmi dobrých hodnotách. 

Obrat pohledávek se držel ve všech sledovaných obdobích na vyrovnaných hodnotách. 

V roce 2009 se pohledávky obrátily 8,04 krát ve srovnání s rokem 2007 došlo k nárůstu 
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kdy se pohledávky pohybovaly na hodnotě 4,35. Ukazatel doby splatnosti pohledávek 

nám představuje v podstatě to samé. Cílem je snížit dobu, po kterou společnost musí 

čekat, než mu za jeho pohledávky zaplatí odběratel. V praxi lze hodnotu okolo 14 

považovat za výbornou a hodnotu nad 70 za nepříliš uspokojivou. Po  celé sledované 

období tento ukazatel se tento ukazatel v normě až  dosáhl v roce 2009 hodnoty 44,65 

což je průměr. Výjimku tvořil rok 2008 kdy hodnota docházelo k prodlužování doby 

splatnosti pohledávek. 

Důležité v hodnocení ukazatelů aktivity je, aby byla doba splatnosti pohledávek menší  

než doba splatnosti krátkodobých závazků, což je v případě  HC Kometa Group, a.s. 

splněno ve všech sledovaných letech, což ukazuje pozitivní vývoj klubu ve sledovaném 

období. 

Ukazatele aktivity 2006-2009 

Ukazatele aktivity 2006 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv 1,96 2,67 0,96 1,10 

Doba obratu celkových aktiv 183,66 134,83 374,82 326,18 

Obrat zásob 258,34 107,75 48,94 162,35 

Doba obratu zásob 1,39 3,34 7,36 2,22 

Obrat pohledávek 8,42 6,27 4,35 8,06 

Doba splatnosti pohledávek 42,75 57,42 82,84 44,65 

Obrat krátkodobých závazků 4,44 5,93 2,29 3,02 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 81,00 60,71 157,48 119,29 

Tab. 7: Ukazatele aktivity      

 

4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele   zadluženosti   vypovídají   o   struktuře   zdrojů   využívaných   k 

financování podniku.  

Ukazatel věřitelského rizika nebo také celková zadluženost společnosti se ve 

sledovaném období pohybovala ve vyrovnaných hodnotách, které byli na průměrné 

úrovni. Vždy se však společnost dostala pod požadovanou úroveň ukazatele, která je na 

hodnotě 0,5. 
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S růstem  míry  zadluženosti  vlastního  kapitálu  klesá  bonita  společnosti.  Tento  

ukazatel zaznamenal ve sledovaném období nárůst z minusových hodnot v roce 2006 až 

na hodnotu 64,13 v roce 2009, což není příliš pozitivní hodnota tohoto ukazatele. 

 

Analýza ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel věřitelského rizika 0,49 0,45 0,42 0,43 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu -13,22 31,50 24,33 64,13 

Tab. 8: Ukazatele zadluženosti     

 

4.3.4 Ukazatele likvidity 

 

Likvidita,  někdy  také  nazývaná  platební  schopnost,  označuje schopnost přeměny 

určitého aktiva na peněžní prostředky. S pojmem likvidita je spojena i solventnost nebo 

také platební schopnost. Peněžní  likvidita  je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou 

schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky.  

 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 až 0,5. Podnik tento ukazatel nesplňoval jen 

díky minimálním odchylkám oproti doporučeným hodnotám. Stav  krátkodobých  

závazků  byl  po  celou  dobu  sledovaného  období  přibližně  ve  stejné  výši. Mírný 

pokles v roce 2007 byl dán nedostatečným stavem financí na bankovních účtech. 

 

Pohotová  likvidita  porovnává  oběžný  majetek  (bez  zásoba  a  dlouhodobých 

pohledávek)  a  krátkodobé  závazky.  Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje 

mezi 1 a 1,5 a podnik ji splňoval ve všech sledovaných letech krom roku 2009, kdy byla 

hodnota 0,91. 

 

Ukazatel běžné likvidity nám říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit 

pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní 

prostředky. Doporučená hodnota v rozmezí od 1,5 do 2,5 se bohužel podniku nepovedla 

ani jednou dosáhnout. Zde má tedy podnik určité rezervy. 
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 2009 

Peněžní likvidita 0,59 0,15 0,48 0,54 

Pohotová likvidita 1,12 1,09 1,01 0,91 

Běžná likvidita 1,14 1,14 1,06 0,93 

Tab. 9: Ukazatele likvidity      

 
4.4 Rozdílové ukazatele         

 

Rozdílové ukazatele představují rozdíl stavu určitých skupin aktiv či pasiv vztažených 

vždy k témuž okamžiku. Typickým představitelem rozdílového ukazatele je čistý 

pracovní kapitál. 

 

4.4.1 Čistý pracovní kapitál - NWC 

Čistý  pracovní  kapitál je vlastně  část  kapitálu,  která  je  relativně  volná  a  není 

vázána na jiné krátkodobé závazky. 

 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) – NWC 

Čistý pracovní kapitál NWC 2006 2007 2008 2009 

Oběžná aktiva 5639 6652 11915 23893 

Krátkodobé závazky 4941 5796 11239 25716 

Čistý pracovní kapitál NWC 698 856 676 - 1823 

Tab. 10: Čistý pracovní kapitál     

 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu dosahovaly až do roku 2009 ve všech sledovaných 

obdobích kladné hodnoty, tudíž to svědčí o tom, že společnost měla dostatek 

pracovního kapitálu a to vypovídá o dobré likviditě a finanční stabilitě. Rok 2009 je 

však velkým varováním aby se podnik opět vrátil do kladných hodnot. 

 

Čisté pohotové prostředky 

Ukazatel čistých pohotových prostředků vyjadřuje schopnost podniku likvidovat 

všechny své  dluhy  s okamžitou  lhůtou  splatnosti  penězi  v hotovosti  a  na  běžných  
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finančních účtech.  Pro zjištění  hodnoty  čistých  pohotových  prostředků  odpočítáme  

okamžitě  splatné  závazky  od  pohotových  finančních  prostředků.  Přesnou  hodnotu  

tohoto  ukazatele však nemohu  zjistit, neboť z veřejně  dostupných  zdrojů   nelze  určit  

přesnou  výši  okamžitě splatných závazků. Tyto informace mají k dispozici pouze 

interní uživatelé podniku. 

 

4.5 Tokové ukazatele        

 
Tokové ukazatelé informují o změně extenzivních ukazatelů, k níž došlo za určitou 

dobu. Typickým tokovým ukazatelem je zisk, který představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady.  

 

4.5.1 Cash flow 

V tabulce máme zobrazeny čtyři kategorie cash flow. Cash flow I. ukazuje peněžní 

toky. Vliv přírůstků zásob se projevuje do cash flow II. Informace o pohybu pracovního 

kapitálu jsou znázorněny v cash flow III. U celkového cash flow můžeme pozorovat 

přírůstek nebo úbytek peněz za dané období.   
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Výkaz CASH FLOW ( v tis. Kč) 

Zjednodušený výkaz CASH FLOW 
Položka 2006 2007 2008 2009 
HV za účetní období 2623 601 205 17 
+ odpisy 962 1170 1698 9962 
+ přírůstky rezerv 0 0 0 0 
+ přírůstek ostatních pasiv 1389 798 8156 24068 
-  přírůstek ostatních aktiv 83 495 394 -804 
Cash flow I 4891 2074 9665 34851 
-  přírůstek zásob -77 234 206 -47 
Cash flow II 4968 1840 9459 34898 
-  přírůstek krátkodobých pohledávek 336 2876 430 3713 
+ přírůstek krátkodobých závazků 126 855 5443 14477 
+ přírůstek krátkodobých bank. úvěrů -3353 -588 0 5000 
Cash flow III 1405 -769 14472 50662 
-  přírůstek dlouhodobých pohledávek 0 0 0 0 
+ přírůstek dlouhodobých závazků 0 0 0 0 
+ přírůstek dlouhodobých bank. úvěrů 0 0 0 0 
+ přírůstek základního kapitálu 6000 0 0 0 
+ přírůstek kapitálových fondů -56 0 0 0 
+ přírůstek fondů ze zisku 0 525 120 10 
-  přírůstek dlouhodobého fin. majetku 0 0 0 0 
-  přírůstek pohledávek za upsaný vl.kap. 0 0 0 0 

-  přírůstek DNM 1687 657 8176 33400 
-  přírůstek DHM (bez vlivu odpisů) 1612 776 8220 34388 
Cash flow celkem 4050 -1677 -1804 -17116 

Tab. 11: Cash flow         

 

V posledním řádku tabulky můžeme vidět, že hodnoty jsou záporné, což ukazuje že 

společnost nedokáže své finanční prostředky využívat dostatečně efektivně. 

 

4.6 Finanční hodnocení klubu        

 

Co se týče finančního hodnocení, tak klub dosáhl klub v posledním sledovaném roce 

výsledku hospodaření z + 600 tis. Kč před zdaněním na – 1,7 mil. Kč před zdaněním, 

což je dáno dalšími zaúčtovanými odpisy a dále uzavřením dohody o narovnání 

s hráčem Robertem Kántorem, které ovlivnilo výsledek o cca 1.mil Kč. Pozitivním 

vedlejším efektem výsledku hospodaření je, že byla společnosti vrácena již v zálohách 

uhrazená daň. Ve Výkazu zisků a ztrát jsou zaúčtovány odpisy ve výši 22 mil. Kč. Dále 

je ve výkazu zahrnuta částka za nákup extraligové licence se bude odepisovat ještě 
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následující tři roky. Významným růst zaznamenala především tržby za prodej výrobků a 

služeb, na kterých má velký podíl i prodeji suvenýrů, což je pro klub velmi dobrý 

ukazatel.  

 

Pozitivním jevem je že aktiva společnosti se rok od roku neustále zvyšují o několik 

desítek %. Zvýšení vidíme především u dlouhodobého hmotného majetku, který se 

v posledním roce zvýšil téměř čtyřnásobně. Toto zvýšení vzniklo na úkor oběžných 

aktiv. To je  pro hokejový  klub  velmi  pozitivní  ukazatel,  kterým  ukazuje  

investorům  a  věřitelům svojí   stabilní   pozici.   

 

Co se týče hodnocení nákladů tak zde je  jasně patrné,  že  největší  podíl  na  nákladech  

tvoří  výkonová  spotřeba,  která představuje spotřebu materiálu, energií a služby. 

Nejvýrazněji se na výkonové spotřebě podílejí služby, které představují zhruba 80% ve 

všech čtyřech sledovaných letech.  Další významnou složkou jsou odpisy, které zejména 

v posledním sledovaném období dosahují podílu asi 15% z celkové struktury nákladů. 

Nelze opomenout také to,že klub v posledním sledovaném roce využil možnosti 

bankovního úvěru. 

 

Zajímavým ukazatelem je i rentabilita vlastního kapitálu, který vykazuje pozitivní 

hodnoty především díky výměně vedení a investicím do Komety. Rentabilita vlastního 

kapitálu je od roku ve všech sledovaných obdobích nejpozitivnějším ukazatelem 

rentability. Tento vývoj v daných letech můžeme považovat za velice pozitivní. 

 

Důležité v hodnocení ukazatelů aktivity je, aby byla doba splatnosti pohledávek menší  

než doba splatnosti krátkodobých závazků, což je v případě  HC Kometa Group, a.s. 

splněno ve všech sledovaných letech, což ukazuje pozitivní vývoj klubu ve sledovaném 

období. 

 

V případě hodnocení Cash flow je patrné, že výsledné hodnoty jsou záporné, což 

ukazuje že společnost nedokáže své finanční prostředky využívat dostatečně efektivně. 
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Klub patří v podmínkách Tipsport extraligy co se týče financí, které má k dispozici k 

průměrným týmům a celkově vzato je na dobré ekonomické úrovni, avšak pokud se 

chce posunout do vyšších pater tabulky, bude muset investovat do hráčského kádru a s 

každým takovým zásahem je spojené vynaložení finančních prostředků. Proto je třeba 

oslovit sponzory a nabídnout jim co nejzajímavější prezentaci jejich produktů ve spojení 

s hokejovým klubem HC Kometa Brno. Možnostem sponzoringu se věnuji v další části 

této práce. 

 

V úvahu připadají i další možnosti zvýšení přílivu finančního kapitálu. Takovou 

možností může být například převod haly Rondo na klub a s tím spojené příjmy z jejího 

pronájmu pro jiné kulturní či sportovní akce. Další možností je například možné 

strategické spojení s klubem ze zahraničí například z ruské KHL. Tyto možnosti by 

však bylo možné zpracovat jen v úzké součinnosti s klubem, k čemuž bohužel i přes 

velkou snahu a určité náznaky nedošlo.  
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 

Vlastní  návrhy  řešení  navazují  na  teoretická  východiska této diplomové  práce.  Je  

zde v praktické podobě znázorněn marketingový mix sportovní organizace a návrhy na 

zlepšení v chodu profesionálního sportovního klubu. Další část se věnuje  analýze  

motivů  a  podmínek  pro  sponzorování  HC  Kometa Brno  včetně nabídky  možností  

prezentace  pro  sponzory.  V této  kapitole  nesmí  chybět  praktická aplikace metod a 

využití nástrojů finanční analýzy na hokejový klub. 

 

5.1 Marketingový mix v podmínkách hokejového klubu 

 

Pokud se bavíme o ekonomice hokejového klubu, je třeba zmínit její důležitou složku, 

kterou je marketing klubu. V první kapitole je popsána jeho teoretická část. Nyní se 

věnujme praktické  části, kde se zaměříme na  samotnou  aplikaci  marketingového  

mixu  na   HC Kometa Brno   společně   se   současnou   nabídkou   možností   

prezentace  pro potenciální sponzory. 

 
 
Marketingový mix jako realizační nástroj vlastní klubové strategie využívá těchto 

nástrojů: 

 

5.1.1 Produkt 

  
Klub HC Kometa Brno pořádá každoročně před svými fanoušky minimálně 26 zápasů 

A-týmu mužů v základní části extraligy plus zápasy v nadstavbové části Play off (zde je 

počet zápasů na domácím ledě závislý na výsledcích klubu – možných zápasů může být 

min. 2 a max. až 15) či zápasy ve skupině o udržení. K tomu je potřeba přičíst utkání 

v rámci každoročního letního poháru nazvaného Tipsport cup, kde se počet zápasů 

odvíjí dle úspěšnosti klubu v soutěži, avšak minimálně 2 zápasy na domácím ledě klub 

odehraje. Další alternativou jsou přípravné zápasy před sezonou.  

 

Na každém produktu můžeme sledovat výhody i nevýhody s ním spojené. Mezi výhody 

patří historie klubu, jeho ekonomická síla a především divácký zájem, který je v Brně 
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víc než velký. Klub prodal loňskou sezonu všech 6000 ks permanentek a v základní 

části bylo vyprodáno 20 zápasů z 26 možných. Průměrná návštěvnost v hale Rondo se 

při kapacitě 7200 diváků zastavila na čísle 7164. (26) 

 

Vyšší kvalita produktu (myšleno hokejový zápas) byla zajištěna také díky investicím 

města Brna do rekonstrukce haly Rondo, která nyní splňuje požadavky k pořádání 

reprezentačních zápasů a tak nyní patří mezi modernější část hal v České republice. 

Rekonstrukce vyšla na 400 milionů Kč a byla ukončena v září 2010.  

 

Další možností zvýšení kvality produktu přináší také kvalitní hráči klubu. Konkrétním 

případem pro HC Kometa Brno je například reprezentant Petr Hubáček, který je 

brněnským patriotem a zároveň velice kvalitním hráčem, který se jako jeden z mála 

probojoval do kádru pro MS světa z extraligového klubu. Tak kvalitní hráč zvyšuje 

prestiž klubu a působí na lepší kvalitu produktu (hokejového zápasu). 

 

Produkt může mít i materiální podobu ve formě propagačních předmětů, které jsou 

prodávány ve fan-shopu přímo na stadionu či využití reklamních ploch nebo 

marketingová a televizní práva. Těmto věcem se budeme věnovat podrobněji v další 

části práce. 

 
 
5.1.2 Cena 

 
Ožehavým tématem u všech sportovních klubů je jejich cenová politika. Cena 

vstupného na extraligový zápas vyjde fanouška od nové sezony v rozmezí od 190 Kč do 

250 Kč na sezení a 140 Kč na stání. Ceny se oproti poslední sezoně zvýšily o několik 

desítek Kč. U lístků na sezení se jedná o zdražení až 70 Kč/zápas. Toto zvýšení cen se 

setkalo s velkou nevolí u fanoušků. Nyní patří ceny lístků na Kometu k nejdražším 

v celé Tipsport extralize. Pro srovnání můžeme uvést ceny vstupenek fotbalového klubu 

FC Zbrojovka Brno, kde se vstupné pohybuje v rozmezí od 60 Kč – 100 Kč na sezení. 
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Vstupenky na jednotlivé zápasy si mohou fanoušci zakoupit v předprodeji, který 

probíhá vždy den před utkáním a nebo přímo před zápasem na hlavní pokladně haly 

Rondo. 

Pro stálé a věrné fanoušky jsou určeny permanentní vstupenky. Permanentka platí na 

všech 26 domácích zápasů. Ceny permanentek jsou stanoveny pro další sezonu takto: 

 
Cena vstupenek a permanentek pro sezonu 2011/2012 

 

Sk. Cena vstupenky Cena permanentky Umístění v hale Rondo 

A 250,- 6.000,- 24 - 10 řada včetně 

B 210,- 5.040,- 9 - 8 řada včetně 

C 190,- 4.560,- 7 - 1 řada včetně 

D 140,- 3.360,- stání  

            Tab. 12: Ceny permanentních vstupenek pro sezonu 2011/2012 
 
 

Oproti předchozí sezoně došlo ke zdražení permanentních i jednotlivých vstupenek na 

zápasy což můžeme vidět v následujících tabulce.  

 
Cena vstupenek a permanentek pro sezonu 2010/2011 

 

Cena vstupenky Cena permanentky Typ 

180,- 4.000,- sezení 

120,- 2.600,- stání 

                  Tab. 13: Ceny permanentních vstupenek pro sezonu 2010/2011 
 
Majitel permanentní vstupenky z loňské sezony má předkupní právo na své stálé místo 

na sezonu budoucí. Když chceme zjistit zda – li je permanentní vstupenka pro fanouška 

výhodná, není to nic těžkého. Hlavní výhodou fanouška HC Kometa Brno je při 

stávajícím enormním zájmu o hokej v Brně stálé místo a také vyhnutí se nákupu lístků 

v předprodejích. Při nákupu permanentky má fanoušek 2 zápasy zdarma. Oproti 

loňským sezonám však dochází k poklesu množství výhod pro fanoušky spojených 

s pořízením permanentní vstupenky, což není dobrou vizitkou klubu. V dnešní době je 

totiž spojení fanouška s klubem velmi důležité. Oproti jiným extraligovým klubům má 

HC Kometa Brno rezervy v nabídce výhod pro své věrné fanoušky. 
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Co fanoušek získá s nákupem permanentní vstupenky:  

 

• stálé místo na celou sezónu  

• 2 zápasy zdarma oproti ceně běžných vstupenek  

• přednostní nákup permanentky pro následující sezónu  

• zdarma 1x menu v Mcdonald´s 

 

�

 

 
        Obr. 9: Permanentní vstupenka na domácí utkání HC Kometa Brno 
 
5.1.3 Distribuce 

 
Distribuce je cesta jak dostat produkt přímo k zákazníkovi. Podstatné pro určení 

distribuční cesty je druh produktu hokejového klubu, zda se jedná o nehmotný nebo 

hmotný produkt. 

Nehmotný produkt si zákazník, tedy divák nemůže prohlédnout, ohmatat a ani nemůže 

být dána do prodejny. V podstatě musí divák za touto službou přijít na zimní stadion. 

Vyhledává si různé reference očekávané služby (novinové články, plakáty, televizní 

šoty, poutače apod.) a hodnotí místo, kde je služba poskytována,tedy hokejový stadion.  
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Hokejový klub využívá nástrojů propagace k získání zákazníka. 

Hmotný produkt má svůj určitý rozměr. A je zákazníkovi dopraven do místa prodeje. 

Distribučním složku v tomto případě tvoří hokejový stadion, parkovací plochy atd. 

Klub HC Kometa Brno hraje své domácí zápasy v hale Rondo na Křídlovické ulici. 

Stadion má v současnosti pro pořádání hokejových zápasů kapacitu: 

• 7 200 diváků (4 200 k sezení) 

• k dispozici jsou i VIP místa a skyboxy 

 

Základní kámen haly Rondo byl položen v roce 1972. Celá výstavba probíhala jako 

největší "Akce Z" v Brně a byla obtížná nejen z důvodu nedokonalé koordinace 

dodavatelů, ale i z hlediska technické náročnosti v daných geologických podmínkách. 

Halu navrhl legendární brněnský architekt Prof. Ing.arch.Ivan Ruller, CSc, který se stal, 

mj., v roce 1990 děkanem fakulty architektury VUT Brno a je autorem mnoha dalších 

významných staveb nejen v tomto městě. 

 

Hala samotná byla otevřena oficiálně v roce 1982 při pořádání MS v kuželkách. Od této 

doby funguje jako víceúčelové zařízení směrované na hokej, konají se zde koncerty, 

školící semináře, nejrůznější sportovní soutěže vč. každoročně velmi oblíbeného 

motokrosu, lední revue, vystoupení tanečních a baletních souborů atd. 

 

V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce Haly Rondo, která stála 400 milionů Kč. Šlo 

o kompletní přestavbu šaten a vybavení pro hráče, výměnu sedaček, dostavba ubytovny 

a také vybudování parkoviště, které slouží pro sportovce a VIP hosty. Hala Rondo díky 

zmiňované rekonstrukci pořádala i prestižní turnaj hokejových reprezentací Euro 

Hockey Tour. Rekonstrukce  stadionu   přinesla   výrazné   zvýšení   komfortu   nejen  

spotřebitelům (hokejovým fanouškům), ale i samotným hráčům. 
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Obr. 10: Hala Rondo   
 
 
 

 
Obr. 11: Hala Rondo po rekonstrukci 
 
5.1.4 Propagace 

Propagace je přesvědčivá komunikace klubu, prováděná za účelem prodeje produktů 

potencionálním zákazníkům. V rámci hokejového klubu můžeme využít tyto 

komunikační nástroje: 
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• Corporate Identity (CI) představuje filosofii hokejového klubu, pro každý klub 

je velmi důležitá a obsahuje v sobě tradici, regionální umístění, historické 

úspěchy klubu. 

• Osobní prodej a podpora prodeje je formou propagace, která vede k 

zviditelnění a aktivizaci hokejového klubu na trhu. Při osobním prodeji většinou 

marketingový pracovník klubu osobně prodává a nabízí produkty a služby klubu 

– reklamní plochy, VIP vstupenky apod. Při podoře prodeje produktů a služeb 

klubu se právě jedná o slevy vstupného, slosování vstupenek, různé soutěže, 

autogramiády, dny otevřených dveří v klubu. 

• Práce s veřejností je pro každý sportovní klub velmi důležitá. Zahrnuje v sobě 

důkladnou informovanost pro veřejnost – tiskové konference, prohlášení, 

rozhovory a využívá i jiné typy komunikačních nástrojů. 

• Reklama představuje placenou prezentaci produktů a služeb pro hokejový klub 

prostřednictvím sportovní reklamy a sponzoringu na specifických sportovních 

médiích (reklamní panely na stadionu, dresy, vybavení, výstroj). 

 
Komunikace  klubu  s fanoušky,  sponzory,  médii,  okolím  a  samotnými  hráči  je  

jedna z hlavních  oblastí,  na  kterou  se sportovní klub  zaměřuje.  V praktické  části  

diplomové práce se věnuji konkrétní  aplikaci  komunikačních  nástrojů  jako  je  

reklama, podpora prodeje, osobní  prodej, práce s veřejností, přímý marketing, 

sponzoring.  

 

HC Kometa Brno má množství mediálních partnerů. O dění v klubu a různých 

marketingových akcích klubu se lidé mohou dozvědět v Brněnském deníku, deníku 

Metro, deníku Sport či MF Dnes. Klub se prezentuje také v rádiích či televizi, konkrétně 

v Rádiu Kiss Hády a Brněnské televizí Btv. Kometa spolupracuje také s reklamní 

agenturou SNIP & CO. Informace  o  zápasech mohou fanoušci nalézt také na 

billboardech po celé Brně a také po blízkém okolí.  

 

Klub před každým zápasem vydává klubový program. V tomto programu jsou obsaženy 

informace o soupeři, změny v kádru, rozhovory s hráči Komety či legendami klubu, 

krátké i delší výlety do historie a řadu zajímavostí z dob minulých, statistiky 
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z předchozích duelů i celkové statistiky klubu, sestavy, tabulky a program dalších 

zápasů. Nechybí ani informace o zápasech mládežnických celků. V programu jsou také 

prezentování partneři klubu. 

 

 
Obr. 12: Logo HC Kometa Brno 
 
Hlavními symboly klubů, které slouží především k image a propagaci patří logo klubu, 

klubové barvy či klubovou hymnu. Barva typická je pro brněnské hokejisty je modrá a 

bílá. V těchto barvách jsou si mohou fanoušci koupit jakýkoliv propagační předmět 

klubu.  

 

Klubové předměty se dají pořídit buď přímo na stadionu během zápasu HC Kometa 

Brno nebo v e-shopu klubu nebo také v prodejnách Kappa, která je hlavním 

dodavatelem oblečení pro klub. Co se týče prodávaného sortimentu, tak každý správný 

brněnský fanoušek vlastní šálu, která patří k nejprodávanějšímu zboží, dále si zde 

fanoušci mohou koupit třeba dres, tričko, kalhoty, minidres, mikiny, půllitr, výbavu pro 

nejmenší děti, deštníky, spodní prádlo, plakáty, propisky, samolepky. Nabídka 

sortimentu je na dobré úrovni a stále se rozšiřuje, poptávka po zboží je velmi vysoká. 
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          Obr. 13: Dres HC Kometa Brno                             Obr. 14: Minidres do auta  
 
 
 
Každý klub, který účinkuje v nejvyšších soutěžích by měl mít kvalitní internetové 

stránky. V případě Komety tomu tak je. Stránky jsou přehledné, snadno se v nich lze 

orientovat a obsahují spoustu informací. Na internetové adrese www.hc-kometa.cz se 

mohou fanoušci dozvědět informace, které se týkají brněnského klubu, ať už je to info o 

budoucích zápasech, výsledcích A týmu či mládežnicích týmů, marketingových akcích 

nebo je zde diskusní forum pro fanoušky, kde si mohou sdělovat svoje názory. Je zde 

také sekce  „Ptejte se“, kde fanoušci kladou své otázky na vedení klubu. Na stránkách je 

samozřejmostí také prezentace klubových partnerů. 

 

Klub pořádá také spoustu PR akcí, mezi které patří například autogramiády hráčů, různé 

dortiády a podobné marketingové akcí při kterých mají fanoušci možnost setkat se 

osobně s hráči, nechat si podepsat suvenýry, dresy a nebo se s hráči vyfotit. 

 
5.1.5 Lidé 

 
Kometa je týmem se slušným extraligovým rozpočtem, ani ona však nemůže odolat 

lukrativním nabídkám zahraničních klubů, především těch z Ruska, do ruské KHL 

odcházejí nejlepší hráči extraligy, jelikož platy u nás a v Rusku jsou nesrovnatelné. 

V loňské sezoně odešel z Komety do Rusky Angel Krstev, po skončení této sezony se 

do Dynama Moskva vydává pokoušet štěstí Marek Kvapil. Oproti fotbalu však přestupy 

mezi kluby nejsou finančně tak výhodné. Například když bude chtít hráč odejít do NHL, 

klub za něj dostane jen zlomek jeho aktuální tržní ceny. Vše díky kolektivní hráčské 
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smlouvě uzavřené mezi hokejovou federací a NHL, která je však z tohoto pohledu pro 

kluby, které hráče vychovají značně nevýhodná. 

 

V dnešní době, se kluby snaží angažovat i hráče nejen z České republiky, ale i z jiných 

částí světa. V klubu dříve působil Američan Becker, Fin Naatanen, Kanaďan Bourett či 

naposled Lotyš Alex Širokovs. Žádný z těchto zahraničních hráčů se však v Kometě 

pořádně neprosadil a tudíž jejich angažmá mělo vždy jen krátkého trvání. Jedinou 

světlou výjimkou mezi cizinci je finský fantom v brankovišti Sasu Hovi. Tento brankář 

je miláčkem brněnských fanoušků a patří k nejlépe hodnoceným brankářům soutěže. 

Avšak Hoviho nelze brát až tak jako úplného cizince, jelikož v České republice již dříve 

působil. S hráči, kteří neprošli dřív extraligou a jejich domovem není Česká republika 

tedy Kometa zatím moc štěstí neměla.  

 

Důležitou osobou pro fungování klubu je jeho majitel Libor Zábranský. Bez něj by se 

Kometa potácela stále někde v nižších soutěžích. Od roku 2005 se tento bývalý skvělý 

obránce velmi výrazně podílel na vzestupu celého brněnského hokeje. Je majoritním 

vlastníkem klubu. 

 
Obr. 15: Finský brankář Sasu Hovi 

 

5.2 Analýza motivů a podmínek pro sponzorování klubu HC Kometa 

Brno 

 
5.2.1 SWOT analýza 

 
SWOT  analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek společnosti, hrozeb a 

příležitostí spojených s podnikatelským záměrem, projektem či strategií. Díky SWOT 

analýze dokážeme vyhodnotit fungování firmy, najít problémy nebo nové možnosti 
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růstu společnosti. SWOT analýza slouží ke strategickému (dlouhodobému) plánování 

společnosti. 

 
V této práci bude SWOT analýza sloužit k rozboru a hodnocení současného stavu 

hokejového klubu (vnitřní prostředí) a současné situace okolí (vnější prostředí). Ve 

vnitřním prostředí se zaměřím na silné a slabé stránky hokejového klubu, ve vnějším 

prostředí naopak budu sledovat příležitosti a hrozby. 

 

 Využití SWOT analýzy 

• Rozvoj strategické koncepce hokejového klubu 

• Formulace strategických cílů a rozvojových aktivit hokejového klubu 

• Pro identifikaci silných stránek a kritických oblastí hokejového klubu 

• Základ pro srovnání pozice klubu ve srovnání s jinými extraligovými kluby 

 

Silné stránky 

• Velký zájem lidí o hokej v Brně 

• Účast v extralize ledního hokeje 

• Reprezentace Jihomoravského kraje 

• Spolupráce s hokejovými kluby z Hodonína a Havlíčkova Brodu 

• Divácká návštěvnost domácích zápasů 

• Atmosféra, kterou tvoří fanoušci, kteří tím dělají velmi dobrou reklamu klubu 

• Spolupráce s městem Brnem 

• Výborná dopravní dostupnost  

• Rekonstrukce zimního stadionu  

• Individuální sjednávání podmínek spolupráce se sponzory  

• Historie klubu 

 

Slabé stránky 

• Chybí generální sponzor 

• Komunikace vedení s fanoušky a sponzory 

• Nedostatek parkovacích míst v okolí stadionu 
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• Organizace dalších marketingových a jiných akcí na podporu zájmu o hokej 

v Jihomoravském kraji (sportovní dny pod záštitou klubu, atd.) 

 

 
Příležitosti  

• Zimní stadion ve vlastnictví klubu 

• Možnost účasti při zavedení Evropské hokejové ligy či hokejové Ligy mistrů 

• Popularita hokeje v České republice 

• Zájem o hokej všech věkových kategorií 

• Zájem medií o hokej 

• Noví sponzoři přicházející ze zahraničí 

• Konkurence fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno 

 

Hrozby 

• Nedůvěra ve sport jako ekonomicky silnou oblast 

• Ekonomická krize, která může způsobit odliv řady sponzorů 

• Možný sestup z extraligy v důsledku neudělení licence – odliv sponzorů  

• Konkurence fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno 

• Nedostatek mladých sportovců  

• Spořivost sponzorů při „ekonomické krizi“ 

• Konkurence jiného druhu zábavy (divadlo, kino) a ostatních sportů v Brně 

• Prodej stadionu třetí straně 

 
 
Ve SWOT analýze je důležité se zaměřit na posílení silných stránek a odstranění těch 

slabých. Hokejový klub by se měl snažit udržet a neustále zlepšovat silné stránky. 

Důraz by měl být kladen na přeměnu příležitostí na silné stránky klubu. V oblasti 

slabých stránek by se měl klub zaměřit především na zlepšení komunikace s fanoušky i 

sponzory, v této oblasti má klub značné rezervy. Slabou stránkou je i chybějící 

generální sponzor, jehož Kometa jako jeden z mála klubů extraligy nemá. Co se týče 

příležitostí,tak hlavním cílem klubu je převzetí stadionu od městské společnosti Starez 

do vlastnictví klubu. Zajímavou příležitostí může být příchod zahraničního sponzora 
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jakožto generálního sponzora klubu. Hrozbou je především sestup z extraligy a s tím 

související možný odliv sponzorů i diváků. 

5.2.2 Porterova analýza 

 
Mezi důležité analýze vnějšího prostředí patří Porterova analýza konkurence. Tato 

metoda vychází ze systematického popisu vlivů působících na jednotlivé společnosti 

vstupující a realizující své produkty na trhu. Porter sestavil model fungování trhu na 

těchto 5 faktorech: 

• vliv konkurentů v odvětví 

• hrozba vstupu nových konkurentů  

• hrozba výskytu substitutů 

• vyjednávací síla kupců  

• vyjednávací síla dodavatelů 

 

Vliv konkurentů v odvětví 

Analýza konkurentů ve sportovním odvětví se asi nejjednodušeji rozdělí na hokej vs. 

fotbal, ostatní sporty za těmito dvěma velmi silně pokulhávají ať už oblibou u fanoušků, 

tak hlavně množstvím peněz, které se v těchto sportech vyskytují. Hokej v Brně je 

v současné době jednoznačně na vedoucí pozici co se týče oblíbenosti u fanoušků. 

Důkazem budiž neustále vyprodané Rondo. Po letech trápení se dostal klub na vzestup a 

tudíž zájem fanoušků i sponzorů pochopitelně vzrostl. Fotbalová Zbrojovka už 

několikátým rokem bojuje ve středu fotbalové tabulky nebo dokonce o záchranu 

prvoligové příslušnosti, letos už však marně a tak ji čeká účast ve druhé nejvyšší 

soutěži. Zájem fanoušků tedy pochopitelně klesá, protože lidé chtějí vidět především 

zábavu a vítězství. Avšak Kometa a Zbrojovka mezi sebou i částečně spolupracují 

v tom smyslu, že v případě shodného začátku zápasů si jeden z klubů nechá přeložit 

zápas na dřívější nebo pozdější termín, tak aby fanoušci mohli stihnout hokej i fotbal. 

Ostatní sporty jako basketbal, rugby či baseball nejsou v současné době příliš velkou 

konkurencí alespoň co se srovnání s Kometou týče. 

 
Hrozba vstupu nových konkurentů  

Hrozba vstupu nových konkurentů, kteří by výrazně ovlivnili sportovní odvětví je 

v současné době minimální. Žádný sport v Brně nedosahuje takových možností aby 
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mohl konkurovat hokeji, případně fotbalu. Taková varianta je možná jen v případě 

příchodu nějakého mecenáše, který se rozhodne ve větší sponzorovat nějaký okrajový 

sport a vyvolat tak velký zájem u diváků, např. díky účasti v nějaké pohárové. Takovou 

možností je například mužská basketbalová liga a případná účast v Eurolize. Ovšem to 

je velmi odvážná myšlenka.  

 

Hrozba výskytu substitutů  

Substitutem hokejového klubu může být hokejový klub, ale částečně i jakýkoliv 

sportovní klub. Co se týče hokejového prostředí tak v Brně a okolí se na tak vysoké 

úrovni jako je extraligy žádný klub nevyskytuje. Nejbližší extraligový klub je ve Zlíně. 

Co se týče nižších soutěží tak v 1. hokejové lize působí klub ze Znojma. Přímo v Brně 

působí ještě jeden hokejový celek – Technika Brno, který však hraje až  třetí nejvyšší 

soutěž a to druhou hokejovou ligu. V současné době tedy Kometa nemá v blízkém okolí 

žádného konkurenta který by ji mohl jako substitut nahradit. Možnými substituty by 

mohli již zmiňovaní hokejisté ze Znojma, avšak v současné době, zde není zájem o 

postup do nejvyšší soutěže. Klub se chce věnovat výchově mladých hráčů. Největší 

možný sportovní konkurent po marketingové stránce z jiného než hokejového prostředí 

Zbrojovka Brno však po letech opouští nejvyšší fotbalovou soutěž a tím pádem trochu 

ustoupí ze scény. 

 
Vyjednávací síla kupců  

Odběratelé mohou výrazným způsobem ovlivňovat ziskovost odvětví tlakem na cenu 

nebo kvalitu produkce příslušného odvětví. Odběratelé jsou v tomto případě fanoušci 

kupující si permanentky a jednotlivé lístky na zápasy, případně kupující suvenýry 

klubu. Jelikož zájem o hokej v Brně je značný, tím pádem Kometa může nastavit ceny 

vstupenek poměrně vysoko. Návštěvníci hokejových zápasů se pohybují ve věkovým 

rozmezí od 4 – 80 let. Hokej je tedy zábava pro širokou skupinu lidí. Za vynaloženou 

cenu očekávají fanoušci také jistou úroveň služeb. Zákazníky a jejich požadavky je 

třeba vnímat a snažit se nabídnout jim dostatečný komfort. V tomto případě došlo ke 

zlepšení komfortu díky rekonstrukci haly Rondo, dalšími možnostmi jak zaujmout 

zákazníky jsou různé přestávkové soutěže, autogramiády atd.  
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Stejně jako odběratelé mohou dodavatelé měnit a ovlivňovat cenu a kvalitu dodávaných 

surovin. K hlavním dodavatelům brněnského klubu patří dodavatel suvenýrů a hokejové 

výstroje společnost Kappa. Tato společnost uzavřela s hokejovým klubem 

dlouhodobější smlouvu o spolupráci. Je tedy hlavním dodavatelem hokejových 

suvenýrů po nichž je v Brně velmi výrazná poptávka. Ceny určitého druhu zboží 

(dresy,mikiny) jsou díky zmiňované poptávce oproti ostatním extraligovým klubům 

tudíž celkem vysoké. 

 

5.2.3 SLEPT analýza 

 
SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. V této 

analýze jsem se zaměřil na hlediska, která souvisí s hokejovým klubem. SLEPT analýza 

umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých 

oblastí podle těchto faktorů:  

 

• Social – sociální hledisko 

• Legal – právní a legislativní hledisko 

• Economic – ekonomické hledisko 

• Policy – politické hledisko 

• Technology – technické hledisko 

Sociální hledisko  

Brno je druhé největší město České republiky a je zde tudíž spousta možností kulturního 

vyžití. Akce, které zde pořádají a nabízejí divadla, kina a jiné kulturní kluby mohou být 

pro veřejnost zajímavé a ubírat tak potenciální fanoušky hokejovému klubu. V Brně je 

spousta známých divadel např. Městské divadlo Brno, Mahenovo divadlo, Divadlo 

Husa na provázku. Co se týče kin, tak jsou zde především multiplexy Palace Cinemas. 

Nesmíme opomenout také další sporty jako je fotbal nebo basketbal, což jsou sporty, 

které se zde hrají také na vysoké úrovni. Konkurence zdrojů zábavy ve městě je tedy 

poměrně velká. 
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Legislativní a politické hledisko 

Politika ovlivňuje chod celé společnosti a i klub je na ní závislý. Spolupráce 

s městskými politiky je na stále lepší úrovni. Cílem klubu je získat stadion do vlastnictví 

od městské společnosti Starez, což je nyní díky lepší spolupráci stále reálnější. 

 

Ekonomické hledisko 

V dnešní  době kdy se šetří každá koruna je  finančních  prostředků  nedostatek.  Platí to 

i ve sportu. Klub je závislý především na penězích od sponzorů, od fanoušků, kteří si 

zakoupí permanentky a klubu tak dodají do rozpočtu na české poměry velmi zajímavou 

sumu (v loňské sezoně klub utržil jen z prodeje permanentek víc jako 20 milionů Kč) a 

také na prodeji suvenýrů. Extraligovou soutěž lze hrát s rozpočtem pohybujícím se 

kolem 50 milionů Kč, avšak to je minimum. Průměr extraligy je kolem 95 milionů Kč. 

Hokej tedy patří k nejdražším sportům. V následující tabulce si můžeme prohlédnout 

porovnání dvou nejoblíbenějších sportů v České republice. 

 
Srovnání hokej vs. fotbal (1) 

              HOKEJ                                       versus                                    FOTBAL 

Sparta 160 mil. Kč nejvyšší rozpočet Sparta 300 mil. Kč 

Kladno 55 mil. Kč nejmenší rozpočet Ústí nad Labem 30 mil. Kč 

Krajíček(Třinec) 600 tis. Kč nejvyšší plat Řepka(Sparta) 800 tis. Kč 

100 tis. Kč průměrný plat na ligu 40-45 tis. Kč bez bonusů 

15 až 30 tis. Kč plat juniora v první sezoně 7-8 tis. Kč 

350 tis. Kč vysloužilý reprezentant 150 tis. Kč 

Růžička(Slavia) 500 tis. Kč nejlépe vydělávající trenér Chovanec(Sparta)400tis.Kč 

Tatíček(Kladno) 50 tis. Kč nejhůře vydělávající trenér Rada(Liberec) 40 tis. Kč 

Tab. 14: Hokej vs. fotbal 
 
Technické hledisko 

Z technického hlediska bych se zaměřil na halu Rondo, která je nyní po rekonstrukci 

nejmodernější halou v Brně. Stále je majetkem městské společnosti Starez a usiluje o ni 

Kometa tak aby ji získala do svého vlastnictví a mohla využívat dle svého uvážení bez 

závislosti na jiných akcích pořádaných Starezem.  
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5.2.4 Nabídka možností prezentace 

 

Obchodním  partnerům  HC Kometa Brno  nabízí,  jak  profesionální  vedení  reklamy,  

tak i obchodní partnerství spojené s dobrým jménem klubu k jejich prospěchu. Nejprve 

si řekněme co je pro sponzory důležité a následně si představíme nabídku brněnského 

klubu pro sponzory a také možnosti, které zatím nebyly využity.  

 
Požadavky sponzorů 

Základem je to aby bylo vidět logo sponzora, cílem téměř každého sponzora je být vidět 

a vytvořit si tak pozitivní reklamu, která je spojena s klubem. Sponzoři chtějí mít 

samozřejmě kromě loga přístup například k VIP vstupenkám či vstupenkám navíc při 

vyprodaných atraktivních zápasech a také odpovídající komfort pro setkání s klienty či 

obchodními partnery. Kometa tyto výhody může nabídnout viz. níže v další části této 

práce. 

 

Detaily smlouvy a sponzorské balíčky 

Právě “VIP” nebo “Hospitality servis” je jednou z nejdůležitějších součásti každé 

sponzoringové smlouvy. A nemusí se jednat jen o výše zmíněné žádané události. Mít 

dobré sedadlo, chutné občerstvení a zvláštní vchod s parkovacím místem se vyplatí. 

Takové místa jsou určitě daleko atraktivnější pro sponzory než “pivo a párek” na 

vesnickém hřišti vedle místní hospody. Hala Rondo po rekonstrukci nabízí možnost 

využití Sky boxů a VIP míst, což je pro Kometu výrazné plus. 

 

Návštěvnost sportovních akcí 

Důležitým hlediskem pro sponzory jsou fanoušci, ať už ti kteří přijdou na stadion nebo 

ti pasivní, kteří sedí doma u televize a sledují sport doma u televize. O ty všechny 

sponzorům jde. Návštěvnost v Brně na hokejových zápasech patří k nejvyšším 

v extralize, je téměř neustále vyprodáno, tudíž pro sponzory by měla být Kometa 

zajímavá. Jinak asi málokoho překvapí fakt, že průměrná návštěvnost hokejové 02 

extraligy překonala v loňské sezoně i Gambrinus ligu. Může za to především mnohdy 

vyprodané play-off, účast Komety v extralize, která razantně zvýšila průměr 

návštěvnosti a také negativní PR kolem fotbalových rozhodčích. A aby byl sponzor 

spokojen úplně nejvíc, potřebuje kvalitní mediální zviditelnění. 
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Obr. 18: Návštěvnost Komety a extraligy  (27) 
 

Mediální reklama a zviditelnění 

Český televizní trh nabízí sportovním fanouškům několik možností sportovních událostí 

formou placených kanálů nebo díky zdarma dostupným televizním kanálům. O hokej se 

v České republice zajímá kanál ČT4 Sport, který z každého extraligového kola vysílá 

přímý přenos. Na každý klub se musí nejméně jednou dostat řada i v domácím 

prostředí. Televizní přenosy zajišťuje jednou týdně i kanál Nova Sport. Průměrně se 

klub v základní části může objevit v televizi asi 8x za sezonu. V dnešním době 

digitalizace už má kanál ČT 4 téměř každý občan vlastníci televizní přijímač. Na závěr 

by bylo dobré věnovat se také internetu. Kometa byla v loňské sezoně v televizi hned ve 

12 ti případech. Při účasti v Play off by se počet zápasů ještě zvýšil. 
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Obr. 19: Sledovanost sportů v TV (32)   
 

Internetová reklama 

V dnešní době již internetové portály nenabízejí pouze textové informace a fotografie, 

ale stále častěji můžeme na internetu sledovat přímé přenosy zápasů či sestřihy 

nejdůležitějších okamžiků. Poslední studie jednoznačně prokazují, že na internetu jsou 

nejsledovanější právě videa a za hudbou je v závěsu právě sport. Takže větší počet 

zobrazení sponzorů nebude chybět. Kometa má na svém webu po každém utkání video 

reporty s důležitými okamžiky. 

 

5.2.4.1 Možnosti reklamního zviditelnění a marketingová nabídka: 

Nejpoužívanější reklamní produkty u hokejového klubu HC Kometa Brno jsou tyto:  

 

Reklama na oblečení 

a) reklama na dresu – v nabídce lze rozlišovat pouhé umístění reklamy vpředu nebo 

jednotlivě na rukávech a na náramenících nebo exkluzivně vpředu, vzadu i na rukávech. 

Nejzajímavější   je z  pohledu   TV   záběru   a   možností   fotografií v médiích a na 

internetu.  

 

b) reklama na kalhotách – umístění reklamy lze diferencovat vpředu a vzadu. Opět 

výrazná forma reklamy a zviditelnění. Je nejzajímavější z pohledu TV záběrů a 

fotografií.  

 

c) reklama na přilbě – reklama je umístění na přední straně přilby. 
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Reklama v prostorech sportovního zařízení 

a) reklama na mantinelu – nabídku lze zpracovat jednotlivě nebo v zrcadlovém 

umístění, pod střídačkami, nad vstupní branou apod. 

 

b) reklama na ochozech zimního stadionu – nabídku lze rozčlenit na reklamu umístěnou 

u časomíry, na bočních tribunách apod., dle podmínek 

 

c) reklama na ledě – nabídka je diferencovaná od umístění na středu vhazování, na bully 

vhazování, bully křížem, nápis u modré čáry, nápis u středového kruhu. 

 

Reklama na technických zařízeních, možnost umístění reklamy 

a) reklama na rolbě – tato možnost reklamy na rolbě je zatím nevyužita, lze ji uplatnit v 

přestávkách při úpravě ledové plochy 

 

b) reklama na rotačních panelech – reklama na tribuně F, kde se objeví šot partnera 

několikrát během zápasu 

 

c) reklama na TV kostce – nabídka reklamy při reklamních pauzách, šoty před zápasem, 

v přestávkách 

 

Pronájem Skyboxů 
 
Možnost pronájmu V.I.P. boxů na hokejovou sezonu. Tyto boxy slouží ke sledování 

extraligových utkání HC Kometa Brno.Prostředí skyboxů je možné využívat k 

obchodním schůzkám, jelikož nabízí klidné a výjimečné posezení se vším komfortem. 

Luxusní lóže je vybavená čalouněným sedacím nábytkem, chladničkou na nápoje, TV 

přijímačem včetně napojení na vnitřní TV okruh, klimatizací. Služby ve skyboxech 

obsahují catering formou teplého i studeného bufetu, alko a nealko nápojů na úrovni pro 

VIP, dle přání stálý obslužný personál po celou dobu akce (hosteska), dále pak 

parkovací karty pro 3 vozy na celou sezónu a volný přístup do společných prostor pro 

VIP hosty 
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5.2.4.2 Další možnosti reklamního zviditelnění a marketingová nabídka:  

• billboardy  v areálu  haly Rondo  –  Areál  stadionu  disponuje volnými 

plochami k instalaci atraktivních velkoformátových billboardů. 

• billboardy na hale Rondo, které jsou viditelné i z okolí mimo zimní stadion. 

• marketingová  podpora  –  Odpovědní pracovníci  klubu  se  na  základě  

vlastních aktivit  a  kontaktů  či  na  popud  reklamních  partnerů  klubu  

maximálně  snaží propojit  zájmy  jednotlivých  firem,  které  finančně  

podporují HC Kometa Brno 

• logo  na  VIP  panelech  –  Logo  reklamního  partnera umístěné na  panelu  v 

Press  centru, v prostoru  VIP  zázemí  a  na  TV  panelu,  který  tvoří  pozadí  

televizních rozhovorů s hráči a trenéry  

• logo  v PUKu  – Jedná se o klubový  časopis, který si může před zápasem každý 

příchozí divák zakoupit  

• marketingová  prezentace  na  stadionu  –  Partnerům  jsou  během  utkání  v 

areálu stadionu  umožněny  prezentace společnosti. Dále  je umožněno vkládání 

letáků do klubového časopisu PUK 

• logo  na  TV kostce  –    prezentace  loga  reklamního partnera  na  TV kostce 

• logo sponzora  na  internetových  stránkách  –  Internetová  prezentace  klubu  

na  adrese www.hc-kometa.cz patří k nejnavštěvovanějším stránkám sportovních 

klubů. Loga reklamních partnerů jsou trvale umístěny v sekci Partneři klubu  

• VIP vstupenka –  Exkluzivní  vstupenka  opravňující  ke  vstupu  do  VIP  

zázemí klubu  s občerstvením.  Tento  prostor  je  zajímavý  pro  nejrůznější  

neformální obchodní schůzky a jednání mezi partnery klubu 

• vstupenky  VIP  II.kategorie  –  Vstupenka  do  neméně  důstojného  klubového  

zázemí  

• volné vstupenky – Volné permanentní vstupenky pro zaměstnance či obchodní  

partnery klubu 

• parkovací karty –umožňují během zápasů parkování přímo v areálu stadionu 

• reklamní rozhlasové spoty – prezentace reklamního spotu partnera před utkáním, 

v přestávce během třetin nebo po skončení duelu 

• reklamy na plakátech po Brně a okolí 
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• reklama v rozhlasech v obcích spolupracujících při projektů Kometa - 

Království jižní Moravy 

 

5.2.5 Sponzorský balíček 

Nabídkový list je rozdělen podle kategorie sponzorů a následně i cenově. V Brně bych 

rozdělil sponzory do 3 kategorií sponzorů. Nejvýznamnější jsou hlavní sponzoři 

(partneři), dále významní partneři klubu, pak jsou zde sponzoři utkání. 

 

Nabídkový list pro Hlavního sponzora je složen z reklamních služeb: 

• reklama na dresu A týmu v daných rozměrech 

• uvedení inzerce v programu PUK, na plakátech a vstupenkách, stálých plakátech 

pro extraligová utkání A týmu. 

• umístění reklam na mantinelech v dosahu televizních kamer 

• reklama názvu sponzora umístěnou na autobusu A týmu a klubových autech 

• firmu sponzora na tiskových konferencích klubu, při televizních přenosech atd. 

• VIP box k dispozici pro sponzora 

• reklamní vysílání na TV kostce (4x velkoplošná obrazovka) - 2x před utkáním, 

4x v průběhu utkání, 4x v přestávkách, šoty ve 2 stopážích po cca 20 sec. (před 

utkáním a v přestávce) a 8-10 sec. (v průběhu přerušení hry) 

• parking pro 1 vozidlo na celou sezónu 

• hlavní   partner   klubu   obdrží   pro   své   partnery,   manažery či zaměstnance 

15 volných a 4 VIP vstupenky na všechny utkání HC Kometa Brno v dané 

sezóně  

• možnost umístění reklamního billboardu 

• prezentace   na  reklamních   panelech a rotačních panelech v daných rozměrech 

• loga hlavních partnerů budou výrazným způsobem prezentovány na oficiálních 

internetových stránkách klubu www.hc-kometa.cz s přímým odkazem na 

domovskou stránku partnera. 

• logo  na  panelech  ve  V.I.P.  prostorách  klubu,  v Presscentru  a  na  tzv.  „TV  

            panelu“ (pozadí TV rozhovorů)  

• logo v programu k utkání (program PUK se prodává při všech domácích 

zápasech klubu)  
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• logo na internetových stránkách klubu – s představením společnosti a odkazem 

na vlastní web 

• logo partnera klubu v rámci pozvánek na domácí zápasy ve spolupráci 

s mediálními partnery klubu 

• logo  na  TV kostce  –  atraktivní  prezentace  loga  reklamního partnera  na  TV 

kostce 

• reklama v rozhlasech v obcích spolupracujících při projektů Kometa - 

Království jižní Moravy 

• reklama v MHD města Brna 

 

Nabídkový list pro Významného partnera klubu obsahuje samozřejmě mnohem méně 

atraktivní nabídku reklamních služeb( co do forem i množství): 

• reklama na dresu A týmu v daných rozměrech 

• uvedení inzerce v programu PUK, na plakátech a vstupenkách, stálých plakátech 

pro extraligová utkání A týmu. 

• reklamní panely v dosahu televizních kamer umístěný podle požadavku 

sponzora, avšak po umístění reklamních panelů 

• reklamní tabule se stejnou podmínkou jako u předchozí možnosti 

• reklamní vysílání na TV kostce (4x velkoplošná obrazovka) - 1x před utkáním, 

3x v průběhu utkání, 3x v přestávkách, šoty ve 2 stopážích po cca 20 sec. (před 

utkáním a v přestávce) a 8-10 sec. (v průběhu přerušení hry) 

• uvedení inzerce v programu 

• loga hlavních partnerů budou výrazným způsobem prezentovány na oficiálních 

internetových stránkách klubu www.hc-kometa.cz s přímým odkazem na 

domovskou stránku partnera. 

• logo  na  panelech  ve  V.I.P.  prostorách  klubu,  v Presscentru  a  na  tzv.  „TV  

            panelu“ (pozadí TV rozhovorů)  

• logo v programu k utkání (program PUK se prodává při všech domácích 

zápasech klubu)  

• logo na internetových stránkách klubu – s představením společnosti a odkazem 

na vlastní web 
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• logo partnera klubu v rámci pozvánek na domácí zápasy ve spolupráci 

s mediálními partnery klubu 

• významný partner od klubu obdrží pro své partnery, manažery či zaměstnance 8 

volných a 2 VIP vstupenky na všechny utkání HC Kometa Brno v dané sezóně  

 

Nabídkový list pro Sponzora utkání je tvořen z této reklamní nabídky: 

• prezentace loga společnosti na titulní straně programu PUK 

• prezentace společnosti v programu PUK -1 strana A5 v programu utkání 

• prezentace společnosti na TV kostce během utkání s textem „Sponzor dnešního 

utkání“ 

• 2x před utkáním, 6x v průběhu utkání, 

• 3x v přestávkách, 1x po utkání 

• 10x zkrácený reklamní spot v Rádiu Kiss Hády 

• 2x vstup do VIP 

• parking pro 1 vozidlo na sponzorované utkání 

• předání cen nejlepším hráčům včetně představení firmy 

• možnost distribuce reklamních předmětů dané společnosti prezentující 

partnerství s HC Kometa Brno 

• možnost zasílání hromadné emailové korespondence členům Online klubu 

(majitelé permanentních vstupenek) 

• možnost prezentace společnosti formou vlajky nesené maskotem HC Kometa 

Brno před zahájením domácího utkání (vlajku dodává sponzor zápasu) 

 

Cena: 30.000,-Kč 

 

 

5.2.6 Cenové srovnání reklam 

 

Cenové porovnání srovnatelných druhů reklam mezi hokejovými kluby extraligy, 

1.hokejové ligy a 2. hokejové ligy a rozdíly mezi nimi: 
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Cenové srovnání reklam jednotlivých klubů (v Kč) 

 

 

Kometa Brno 
(extraliga) 

Hradec Králové 
(1. liga) 

HC Tábor       
(1. liga) 

HC Přerov 
(2.liga) 

TV kostka 150.000,- 110.000,- 80.000,- - 

Skyboxy (rok) 600.000,- 150.000,- - - 

Skyboxy 
(zápas) 

20.000,- 10.000,- - - 

Mantinel (v 
záběru TV) 

90.000,- 60.000,- 50.000,- 40.000,- 

Mantinel 
(mimo TV) 

40.000,- 40.000,- 40.000,- 40.000,- 

Kruhy na 
vhazování 

600.000,- 400.000,- 150.000,- 90.000,- 

Ostatní části 
ledové plochy 

300.000,- 150.000,- 100.000,- 60.000,- 

Dres 800.000,- 800.000,- 250.000,- 140.000,- 

Kalhoty 400.000,- 300.000,- 80.000,- 50.000,- 

Přilba 300.000,- 300.000,- 80.000,- 50.000,- 

Stulpny 200.000,- 200.000,- 60.000,- 40.000,- 

Ramena 500.000,- 400.000,- 120.000,- 90.000,- 

Název 
zimního 
stadionu 

- - 2.000.000,- 300.000,- 

Tab. 15: Cenové srovnání reklam jednotlivých klubů (29), (33), (34), (35) 
 
 
Na první pohled je jasné, že jde o kluby různé výkonnostní úrovně, což se odráží i na 

cenové hladině. Výši cen ovlivňují nákladové položky a marketingové nástroje. 

Největší část rozpočtu spolknou právě tyto položky. 

 
 
Nákladové položky 

• provozní náklady zimního stadionu ( nájem, vodné, stočné, spotřeba el. energie 

atd.) 

• mzdové náklady (odměny hráčů, trenérů) 
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Co také kluby v sezoně platí: (1) 
Výstroj…………………6 mil. 

Hokejky…………....2-2,5 mil. 

Mládež…………….12-14 mil. 

Cestování…………….1,5 mil. 

Ubytování……………0,5 mil. 

 
Pro zajímavost uvádím i rozpočty jednotlivých klubů v sezoně 2010/2011. Kometa je 

dle financí v lepší polovině tabulky, avšak jak peníze nejsou v hokeji vše, jak můžeme 

vidět i na příkladu Sparty. Hokejová Sparta je v tabulce financí na prvním místě a 

vynakládá i nejvyšší částky na platy hráčů, ale v sezoně se umístila až na 12. místě, tedy  

mimo vyřazovací boje o titul. Kometa na tom nebyla o mnoho lépe a ve skončené 

sezoně se umístila až na 11. místě. 

 
Rozpočty klubů hokejové extraligy 2010/2011 (jedná se o odhadované sumy) (1) 
 1. Sparta ………………..160 mil. 

 2. Liberec……………….145 mil. 

 3. Pardubice…………….135 mil. 

 4. Třinec………………...120 mil. 

 5. Slavia………………...116 mil. 

 6. Kometa ……………...110 mil. 

 7. Karlovy Vary………...100 mil. 

 8. Č. Budějovice…………98 mil. 

 9. Zlín…………………….95 mil. 

10. Vítkovice……………...80 mil. 

11. Litvínov……………….80 mil. 

12. Mladá Boleslav………..80 mil. 

13. Plzeň ………………….70 mil. 

14. Kladno………………...55 mil. 
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5.2.7 Nevyužité potenciální možnosti jak ze strany klubu, tak sponzorů 

 
• Chybějící generální partner 

Velkou možností jak pro klub, tak pro potenciálního sponzora je volná pozice 

generálního partnera klubu. Kometa jako jeden z mála klubů v extralize nemá 

generálního partnera a proto by měla být pro potenciální sponzory velice zajímavá. 

Kometa je v současné době značka, která má zvuk a je o ni velký zájem jak mezi 

fanoušky tak mezi médii.   

 

Co vše může klub generálnímu partnerovi nabídnout: 

 
      Možný nabídkový list pro Generálního sponzora je složen z reklamních služeb: 

 

• možnost doplnění obchodního jména klubu HC Kometa Brno o dodatek 

označující sponzora 

• spolupodílet se na hlavních rozhodnutích vedení klubu 

• reklama na dresu A týmu v daných rozměrech, reklama na hrudi – 

nejprestižnější místo pro reklamu sponzora 

• uvedení inzerce v programu PUK, na plakátech a vstupenkách, stálých plakátech 

pro extraligová utkání A týmu. 

• pojmenování stadionu generálním sponzorovi  

• umístění reklam na mantinelech v dosahu televizních kamer 

• reklama názvu sponzora umístěnou na autobusu A týmu a klubových autech 

• firmu sponzora na tiskových konferencích klubu, při televizních přenosech atd. 

• VIP box k dispozici pro sponzora 

• reklamní vysílání na TV kostce (4x velkoplošná obrazovka) - 4x před utkáním, 

6x v průběhu utkání, 6x v přestávkách, šoty ve 2 stopážích po cca 20 sec. (před 

utkáním a v přestávce) a 8-10 sec. (v průběhu přerušení hry) 

• parking pro 1 vozidlo na celou sezónu 

• generální   partner   klubu   obdrží   pro   své   partnery,   manažery či 

zaměstnance 25 volných a 14 VIP vstupenek na všechny utkání HC Kometa 

Brno v dané sezóně  
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• možnost umístění reklamního billboardu 

• prezentace   na  reklamních   panelech a rotačních panelech v daných rozměrech 

• loga generálního partnera bude nejvýraznějším způsobem prezentovány na 

oficiálních internetových stránkách klubu www.hc-kometa.cz s přímým 

odkazem na domovskou stránku partnera. 

• logo  na  panelech  ve  V.I.P.  prostorách  klubu,  v Presscentru  a  na  tzv.  „TV  

            panelu“ (pozadí TV rozhovorů)  

• logo v programu k utkání (program PUK se prodává při všech domácích 

zápasech klubu)  

• logo na internetových stránkách klubu – s představením společnosti a odkazem 

na vlastní web 

• logo partnera klubu v rámci pozvánek na domácí zápasy ve spolupráci 

s mediálními partnery klubu 

• logo  na  TV kostce  –  atraktivní  prezentace  loga  reklamního partnera  na  TV 

kostce 

• reklama v rozhlasech v obcích spolupracujících při projektů Kometa - 

Království jižní Moravy 

• reklama v MHD města Brna 

• možnost  sponzora  využít  4x  za  sezónu  dva  jím  vybrané  hráče  klubu k 

vlastní  prezentaci  sponzora  při  dodržení  hracího  a  tréninkového  režimu 

hráčů A mužstva.  

• sponzor obdrží kompletní    dokumentaci,   včetně    foto-dokumentace,o jeho 

účasti na sponzorských aktivitách, včetně klubových suvenýrů a dárků.  

• při styku s médii bude generální sponzor klubem vždy oficiálně uváděn, bude se 

o něm vždy   jen   kladně   hovořit,   a   to   především   v rámci   oficiálních   

tiskových konferencí klubu, včetně zobrazení loga sponzora a v rámci dalších 

oficiálních prezentacích klubu i v rámci charitativních akcí.  

• Reklamní využití vozů klubu  

 

Možností spolupráce a možných forem propagace je samozřejmě mnohem více a  

výše  uvedená  nabídka  je  jen  ukázkou  z některých  možností.   
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• Spolupráce klubu a sázkové kanceláře  

Tato možnost je výhodná pro obě strany zejména proto, protože spousta fanoušků 

sportu jsou zároveň i sázkaři. Pro sázkovou kancelář je zde zároveň velké procento 

potenciálních zákazníků, kteří například sází u konkurence, sází málo nebo nesází 

vůbec. Zde může sázková kancelář nalákat například díky nabídce volných sázek 

zdarma zákazníky na pobočku a tam jim posléze nabídnout účast ve věrnostním 

programu.  

Výhodou pro klub může být například prodej lístků na pobočkách sázkových 

kanceláří, ušetří tím za zaměstnance na pokladně v případě předprodeje atd. Další 

možností je například prodej suvenýrů klubu na pobočce sázkových kanceláří ve 

městě Brně a blízkém okolí. 

 
• Pojmenování stadionu po sponzorovi  

Jednou z variant získání peněz do rozpočtu klubu je pojmenování zimního stadionu 

po sponzorovi. Tato možnost bude možná jakmile dojde k převzetí stadionu do 

vlastnictví HC Kometa Brno. Označení zimního stadionu názvem sponzora 

s doplňkem aréna může přinést klubu několikamilionový přínos financí do rozpočtu. 

Touto možností by se měl klub velice vážně zajímat. 

 
• Zavedení letní hokejové školy pro mládež 

Zajímavou možností může být i založení letní hokejové školy, která by byla 

pojmenovaná po sponzorovi a pod jehož záštitou by se kemp ve spolupráci 

s Kometou konal. Kemp by se konal pod vedením trenérů mládeže HC Kometa 

Brno, případně za účasti vybraných hráčů A týmu. Taková letní hokejová škola by 

se v případě většího zájmu mohla stát ve svém oboru prestižní záležitostí. 

 

• Jiné možnosti 

Jako potenciální možnosti spojení klubu a sponzora bych ještě uvedl například 

pořádání turnajů ať už A týmů či mládežnických turnajů, kde by sponzor vystupoval 

jako hlavní partner. Nebo možnost stát se generálním partnerem na sportovně – 

společenské akce pořádané klubem. Jako jsou například různé autogramiády nebo 

golfový turnaj, tenisový turnaj hráčů a členů realizačního týmu. 
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Náklady související s potenciálními možnostmi 
 
Potenciální generální sponzor by měl do klubu přinést částku v rozmezí 15 - 20 mil. Kč. 

S možností příchodu generálního sponzora souvisejí samozřejmě i určité náklady. 

V případě generálního sponzora je nutné počítat s možnou změnou loga a možností 

doplnění obchodního jména klubu HC Kometa Brno o dodatek označující sponzora. Se 

změnou loga jsou však spojené určité náklady. Vytvoření takového loga může přijít na 

částku pohybující se kolem 50 000,-Kč. Další náklady jsou spojené s předěláním všeho 

co obsahovalo původní logo, což jsou statisícové náklady. Celkové náklady se pak 

odvíjejí od vypracování návrhu nové značky přes výměnu veškerých propagačních 

materiálů, hlavičkových papírů, reklamních tabulí, billboardů, internetových stránek, 

změny loga na kostce, informování partnerů až například po výměnu klubového 

oblečení pro vedení a funkcionáře či přelakování služebních vozidel a řady dalších věcí. 

Náklady se odvíjejí také na rychlosti s jakou k takové změně dochází. Pro marketing 

ideální je řešení formou okamžitého nahrazení všech materiálů. Pro finanční stránku 

věci je ideální dočerpání stávajících zásob. Vhodným způsobem je stanovení krátkého 

přechodného období pro dočerpání stávajících zásob a včasné nasazení nových designů. 

 

Dalšími náklady tvoří například reklama na vozech tramvají a v jejich interiéru, které si 

klub pronajímá. Např. zhotovení potisku tramvaje vyjde na 150 000,- Kč a reklamní 

plocha na ní stojí 300 000,- Kč. Jednou z dalších možností je reklama na billboardech, 

kdy se ročně jedná o cenu pohybující se kolem 70 000,- Kč. Billboardů může být po 

Brně a okolí hned několik. Uvažujme o třech. Náklady by tedy činily 210 000,- Kč. 

Vytvoření reklamy či názvu generálního sponzora na klubovému autobusu vyjde na 

100 000,-Kč. Cena reklamy v rádiu Kiss Hády při 5ti spotech denně se pohybuje kolem 

5 000,- Kč, její samotná výroba stojí 4 000,-Kč. Při 5ti spotech denně 3krát v týdnu jsou 

náklady 60 000,- Kč/měsíčně. Za rok se tedy náklady na reklamu v rádiu vyšplhají na 

více jak 700 000,- Kč. Náklady klubu na generálního sponzora tak mohou činit více jak 

2 mil. Kč. 

 

Pro klub je však příchod generálního partnera výhodný, protože do klubu přinese 

potřebné finance, které pak klub může investovat do posílení hráčského kádru, na 

výplaty hráčům a ostatním členům klubu či na provozní náklady zimního stadionu. 
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Samozřejmostí v případě příchodu generálního sponzoru je určitá funkce sponzora 

v představenstvu hokejového klubu a možnost podílet se na rozhodování o důležitých 

věcech v klubu. 

 
Náklady a přínosy generálního sponzora 

Možnosti Náklady Přínosy 

Příchod generálního sponzora  15 – 20 mil. Kč 

Logo sponzora 50 tis. Kč  

Změny související se změnou loga 650 tis. Kč  

Reklama na vozech tramvají 450 tis. Kč  

Billboard 210 tis. Kč  

Reklama na klubovém autobusu 100 tis. Kč  

Reklama v rádiu 700 tis. Kč  

Celkem > 2 mil. Kč 15 – 20 mil. Kč 

Tab. 16: Náklady a přínosy generálního sponzora 

 
„kvalifikované odhady vycházející částečně z konkrétní analýzy a částečně z veřejně 
dostupných dat o marketingových nákladech jiných sportovních subjektů“.  
 
 
Možností je také pojmenování stadionu po určitém sponzorovi. To by znamenalo přínos 

financí do kasy klubu. Finanční zajištění je klíčové pro chod klubu, takže taková 

možnost by byla jistě pro klub zajímavá. V České republice je několik stadionů 

pojmenovaných po sponzorech např. O2 Arena, Tesla Arena oba v Praze, Tipsport 

Arena v Liberci a několik ČEZ Arén v Pardubicích, Ostravě a Plzni, dále třeba také 

Budvar Arena v Českých Budějovicích. Za přejmenování zimního stadionu by klub 

mohl požadovat částku 5 milionů ročně s tím, že by smlouvu uzavřel na více let. To by 

znamenalo přísun financí a zároveň zaručení dlouhodobé spolupráce a věc, která může 

klub posílit po ekonomické stránce. Logo haly by se objevilo na střeše stadionu formou 

světelného nápisu, na všech vstupech, v diváckých koridorech, nad prvním i druhým 

vchodem a vchodem pro VIP hosty. Náklady klubu by byly akorát ve formě instalací 

těchto log na patřičná místa a pohybovaly by se v řádech desetitisíců. Zde ovšem záleží 

na dohodě s městem Brnem o převodu haly Rondo do vlastnictví hokejového klubu. 
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Přejmenování stadionu po sponzorovi 

Možnosti Náklady Přínosy 

Přejmenování stadionu po sponzorovi 80 tis. Kč 5 mil. Kč 

Celkem 80 tis. Kč 5 mil. Kč 

Tab. 17: Přejmenování stadionu po sponzorovi 
 
Jednou z dalších možností je zavedení letní hokejové školy pro mládež. Tahle škola by 

byla pojmenovaná po sponzorovi a náklady na vedení školy by se dělili mezi klub a 

sponzora. Kemp by se konal někde v blízkosti hokejových hal v nedalekém okolí např. 

Blansko, Rosice atd. pod vedením trenérů mládeže HC Kometa Brno, případně za účasti 

vybraných hráčů A týmu. Taková letní hokejová škola by se v případě většího zájmu 

mohla stát ve svém oboru prestižní záležitostí a zároveň by přitáhla. Tento kemp by nesl 

název sponzora a reklama by se mu zajišťovala i při zápasech A týmu Komety. Sponzor 

by zařídil ubytování a stravování v areálu u stadionu, příp. pronájem ledu, klub by 

zajistil personální a materiálovou stránku věci. Takový týdenní kemp vyjde jedno dítě 

na 11 000,- Kč. Kemp by mohl pojmout až 40 dětí týdně. Což by při plné obsazenosti 

činilo výnosy 440 000,-Kč. Náklady sponzora 4 000,- strava, ubytování na týden/dítě = 

160 000,-Kč týdně. 

Náklady klubu by tvořily platy trenérům mládeže, což by při 8 trenérech s průměrným 

platem kolem 20 000,- Kč činilo 160 000,- Kč. Celkové náklady by tak činily 320 000,-. 

Když vezmeme v úvahu plnou obsazenost kempu týdenní zisk z této akce by mohl činit 

120 000,-Kč. 

Zavedení letní hokejové školy ( jedná se o týdenní ceny) 

Možnosti Náklady Přínosy 

Poplatek za účast v letní hokejové škole  440 tis. Kč 

Ubytování a stravování dětí 160 tis. Kč  

Platy trenérům mládeže 160 tis. Kč  

Celkem 320 tis. Kč 440 tis. Kč 

Tab. 18: Zavedení letní hokejové školy 

„kvalifikované odhady vycházející částečně z konkrétní analýzy a částečně z veřejně 
dostupných dat o marketingových nákladech jiných sportovních subjektů“.  
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Výše uvedené návrhy mohou přinést zlepšení finanční situace, cash-flow a samozřejmě 

pomohou ke stabilizaci klubu a posílení pozic na sportovním poli. Nejvýhodnější 

z pohledu klubu by byl příchod generálního sponzora a s ním přísun financí, které pak 

klub může investovat do posílení hráčského kádru, na výplaty hráčům a ostatním 

členům klubu či na provozní náklady zimního stadionu. Jako dobrá potenciální možnost 

pro zvýšení finančního kapitálu se jeví také přejmenování stadionu po sponzorovi, zde 

ovšem záleží na dohodě s městem Brnem o převodu haly Rondo do vlastnictví 

hokejového klubu. O této možnosti by se mělo jednat v blízké budoucnosti. Další 

navrhovanou možností je zavedení letní hokejové školy, což by mohlo mít přínos nejen 

finanční, ale tak je zde možnost objevení hokejového talentu, který se může stát 

v budoucnu hráčem A týmu. 
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6 ZÁVĚR 
 

V úvodu své práce jsem si stanovil cíl, kterým byla analýza současné ekonomické 

situace hokejové klubu HC Kometa Group, a.s. a návrhy na zlepšení v chodu 

profesionálního sportovního klubu. 

 

Pro vypracování analýzy bylo nejprve potřeba určit jednotlivé nástroje, které 

podstatným způsobem ovlivňují fungování ekonomiky hokejového klubu, a  na kterých 

lze tuto ekonomickou situaci obecně co nejlépe předvést. Výstupem měla být 

komplexní představa o tom, jak a na jaké podstatě funguje ekonomika hokejového 

klubu a v čem spočívá její úspěšnost. 

 

Při stanovení cílů práce byly vymezeny tři dílčí úkoly, které jsou jakýmsi rozšířením 

primárního cíle této práce. Nyní se pokusím vyjádřit hlavní body této problematiky, tak 

jak byly v rámci práce zpracovány a popsány.  

 

V prvním úkolu byla popsána historie, vývoj a struktura klubu a jeho řízení, z čehož 

plyne, že pro klub HC Kometa Brno, bychom mohli uplatnit tzv. demokratický styl 

řízení, kdy jedna vedoucí osoba formuluje úkoly kubu a postupy k jejich splnění, 

koordinuje průběh prací a přestože konzultuje příslušné problémy s kolektivem, 

konečné rozhodnutí dělá sama. Organizační  strukturu  klubu po jejím rozšíření o 

některé pozice považuji  za  velmi dobrou a dostačující pro klub na této úrovni.  

 

Druhým úkolem bylo zavedení marketingového mixu na sportovní organizaci pomocí 

aplikace marketingových nástrojů. U hokejového klubu nalézáme určitá specifika, která 

u běžného marketingu nevidíme. Marketingová politika klubu je na velmi dobrá úrovně 

a kvalitně podporovány nejrůznějšími doprovodnými akcemi jako jsou různé 

autogramiády, dortiády, podpisové akce atd. Pozitivní faktorem je také rekonstrukce a 

modernizace haly Rondo, což přispívá ke zvýšení komfortu fanoušků na stadionu. 

Kvalitní zázemí je základem pro spokojenost zákazníka (fanouška). Veliký pokrok 

nastal díky rekonstrukci haly. Jmenovat můžeme třeba výměnu dřevených sedaček za 

pohodlnější plastové, dále pak stánky s občerstvením přímo v hale nebo zavedení 
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fanshopu k zakoupení suvenýrů, nejvýraznější změnou prošly především toalety, který 

byly dříve ostudou haly. Díky těmto faktorům je prožitek z hokejového utkání 

bezesporu pohodlnější a kultivovanější. 

 

V případě analýzy motivů a podmínek pro sponzorování bylo hlavním cílem zaměřit se 

na  SWOT  analýzu a další ekonomické analýzy. Dále také  nabídku  možností  

prezentace  pro  potenciální  sponzory a potenciální nevyužité možnosti sponzoringu jak 

ze strany klubu tak ze strany sponzorů. Ve SWOT analýze je důležité se zaměřit na 

posílení silných stránek a odstranění těch slabých. Hokejový klub by se měl snažit 

udržet a neustále zlepšovat silné stránky. Důraz by měl být kladen na přeměnu 

příležitostí na silné stránky klubu. V oblasti slabých stránek by se měl klub zaměřit 

především na zlepšení komunikace s fanoušky i sponzory, v této oblasti má klub 

rezervy. Slabou stránkou je i chybějící generální sponzor, jehož Kometa jako jeden 

z mála klubů extraligy nemá. Co se týče příležitostí, tak hlavním cílem klubu je převzetí 

stadionu od městské společnosti Starez do vlastnictví klubu. Zajímavou příležitostí 

může být příchod zahraničního sponzora jakožto generálního sponzora klubu. Hrozbou 

je především sestup z extraligy a s tím související možný odliv sponzorů i diváků. 

 

Co se týče nabídky pro sponzory tak Kometa nabízí potenciálním sponzorů spoustu 

možností pro jejich prezentaci. Zajímavé je i srovnání reklamy mezi jednotlivými 

soutěžemi v České republice. Možností jak pro sponzory tak pro Kometu je stálé volné 

místo generálního sponzora, užitečná by mohla být také spolupráce klubu například se 

sázkovou kanceláří, pojmenování stadionu po sponzorovi, letní hokejová škola pro 

mládež či zavedení spousty jiných možností, které jsou v práci také zmíněny. 

 

Třetí úkol byl zaměřen na aplikace jednotlivých metod finanční analýzy. Podstatou bylo 

dokázat, že  i  na  tak  specifický  ekonomický  subjekt,  lze aplikovat  metody  a  

nástroje  finanční  analýzy,  které  jsou  určeny  především  pro  jiné druhy podniků než 

je hokejový klub. Kdekdo si řekne, jak je vůbec možné, že hokejový klub existuje, když 

řada ukazatelů vykazuje záporné a v některých případech dokonce i nesmyslné hodnoty. 

Zde je nutné vzít v úvahu fakt, že finanční  analýza  vychází  pouze  z externích zdrojů, 

které nemusí plně vypovídat o reálné  hospodářské situaci hokejového klubu. Povinností 
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klubů totiž není zveřejňování dalších skutečností hospodaření, které je právě pro určení 

skutečného stavu klíčové. Sportovní kluby to většinou zdůvodňují obchodním 

tajemstvím, které se na  ně  vztahuje,  neboť  vystupují  jako a.s. nebo s.r.o. V tomto  

případě  tak  lze  jen  tiše závidět fanouškům ze zahraničí, z jiných vyspělých zemí, kde 

podobné věci nejsou tajemství a kde se s podobnou situací nesetkají.   

 

Na závěr můžeme poznamenat, že  práce  splnila  svůj  cíl  i  úkoly,  které  byly  v 

úvodu  práce stanoveny. Je zde vysvětleno, jak vůbec hospodaření hokejového klubu 

vypadá, jak vše funguje a jaká jsou specifika tohoto oboru podnikání. Na otázku, proč 

vlastně hokejové kluby existují, nestačí  pouze  ekonomické  vysvětlení. Na  tuto  

problematiku  je  potřeba  pohlížet z více úhlů pohledů  a  zapojit  do  analýzy  další  

obory  jako  je například sociologie,  sociální  psychologie  či politologie, které nám 

mohou napovědět, zda je hokejový klub opravdu tak specifický subjekt, že  aplikace  

finanční  analýzy  není  vhodná. Nelze předpokládat, že by v dohledné době přišel 

někdo s metodikou,  která  by  na  základě  externě  dostupných  zdrojů dokázala  přesně  

zhodnotit  hospodaření  jednotlivých  klubů  a  určila  tak  jejich možný budoucí vývoj.   
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Příloha č. 1  (24) 
 

MODELOVÁ VERZE SPONZORSKÉ SMLOUVY 
 

Podle režimu občanského zákona, použitelná pokud je na straně sponzora právnická 
osoba. 

SMLOUVA O PODPOŘE SPORTU 

 F i r m a / p o d n i k a t e l  

• název a deklarace typu společnosti  
• označení obchodního názvu pod kterým podnikatel vystupuje se současným 

uvedením jeho jména a příjmení  
• označení sídla nebo trvalého bydliště  

IČO: …………………………………. 

(dále jen sponzor) 

T ě l o v ý c h o v n á j e d n o t a / S p o r t o v n í k l u b  

• název  
• sídlo  

IČO: …………………………………. 
(dále jen Klub) 

 uzavírají smlouvu za účelem: 

I. 

1. Klub je sportovním spolkem, který podle svých smluv soustavně provozuje a 
rozvíjí mj. sportovní odvětví ……………. v kategoriích žactva, dorostu a 
seniorů, a to jak ve formách rekreačních aktivit, tak ve formách výkonnostních 
směřujících v účasti Klubu na svazových soutěžích.  

2. Sponzor se seznámil se sportovním programem Klubu, jeho zázemím, 
možnostmi a podmínkami a projevil zájem se svoji materiální i finanční 
podporou podílet na udržení a rozvoji sportovních aktivit v Klubu, a to za 
podmínek této smlouvy.  

II. 

1. Sponzor se podle smlouvy zavazuje, že v běžném roce složí na účet Klubu č. ú. 
…………… / …… finanční dar ve výši ………. Kč, který je splatný nejpozději 
do ………… běžného roku (nebo ve splátkách …………. Kč v termínech 
………….), který může být Klubem užit pro účely:  
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a) k pořízení klubové sportovní výstroje a výzbroje pro sportovní odvětví 
…………… nebo pro oddíl …………….  
b) k úhradám nezbytných nákladů spojených s účastí sportovců Klubu a jejich 
nezbytného doprovodu v soutěžích ………………..  
c) k úhradě energií, provozu a údržby sportovních zařízení Klubu 
d) k úhradě nezbytných nákladů sportovní akce …………….. , které je Klub 
pořadatelem. 
e) ostatní ……………………………………… (které souvisí se sportovním 
programem Klubu)  

2. Sponzor se podle této smlouvy zavazuje, že v běžném roce převede bezplatně do 
vlastnictví Klubu nejpozději ve lhůtě …………………. 
a) soubor sportovní výstroje a výzbroje pro sportovní odvětví ……………….. 
nejméně v pořizovací hodnotě ………………. Kč, a v této soustavě: 
např. - 10 kožených fotbalových míčů zn. ……………… 
- 3 sady kompletních výbav pro 16 hráčů kopané ve složení, štulpny, trenýrky, 
dres 
– 32 párů koženého obutí pro fotbal (kopačky) 
b) soubor věcných cen a darů pro klubové sportovce pro případ jejich vítězství 
nebo významných umístění ve svazových soutěžích nejméně v celkové 
pořizovací hodnotě …………….. Kč, a v této sestavě např.  
- 3 ks broušených pohárů 
- 10kompletů sportovní výstroje a výzbroje (např. sportovní kabela, míč, obutí, 
sportovní oblečení apod.) 
- předměty běžné osobní potřeby (např. fotoaparát, video, apod.) 
c) soubor provozních celků nebo částí nutných k provozu sportovního zařízení 
Klubu nejméně v pořizovací hodnotě ……………… Kč, a to v sestavě: 
např. - elektronická tabule pro časomíru výsledků 
- sekačka nebo malotraktor pro údržbu travnatého hřiště 
- 10 ks kožených žíněnek 
- 100 ks šatnových skříněk  

3. Sponzor se zavazuje podle této smlouvy přímo hradit ze svého účtu náklady 
Klubu v běžném roce až do výše …………………. Kč, které budou souviset: 
a) s úhradou přípravy a tréninkového soustředění sportovců Klubu ve 
sportovním odvětví …………….. 
b) s úhradou účasti klubové sportovní výstroje a výzbroje 
c) s pořízením klubové sportovní výstroje a výzbroje 
d) s pořádáním sportovní akce ……………….., které je Klub pořadatelem.  

III. 

1. Klub se zavazuje, že vklady, podpory a dary poskytnuté Sponzorem podle této 
smlouvy, užije výlučně k účelům podle této smlouvy v souladu se sportovním 
programem Klubu.  

2. Klub vyhoví žádosti Sponzora směřující: 
a) aby na částech klubové sportovní výstroje a výzbroje, kterých bude Klub 
užívat v přípravě, tréninku a v soutěžích, pokud tomu nebudou bránit svazové 
předpisy a zásady hospodářské soutěže, byl umístěn a nesen znak – symbol – 
barva Sponzora nebo jeho produktů – Klub však neodpovídá za případné 
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obchodní nebo jiné záměny či poškození právní povahy těchto propagačních 
návěští. 
b) aby Sponzor mohl na svoje náklady umístit svoje výlučná propagační návěští 
uvnitř sportovních zařízení Klubu. 
c) aby ve sportovních programech, bulletinech, letácích a podobných 
tiskovinách vydávaných Klubem při příležitosti sportovních utkáních, turnajích 
a obdobných akcí, byla vhodnou formou zajištěna propagace Sponzora, jako 
partnera Klubu při podpoře sportu.  

3. Právem Sponzora je žádat Klub o předložení všech účtů osvědčujících užití 
příspěvků, podpor a darů, které byly Sponzorem věnovány Klubu podle této 
smlouvy. Klub musí této žádosti vyhovět nejpozději ve lhůtě 30 dní – pokud tak 
Klub neučiní je právem Sponzora jednostranně od této smlouvy odstoupit a 
žádat na Klubu vrácení těch prostředků v peněžité formě, pro které Klub nemá 
účty anebo tyto účty svědčí o užití těchto prostředků v rozporu s touto 
smlouvou.  

IV. 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období od ………… do 
………….  

2. Po dobu této smlouvy je Klub oprávněn získávat pro svoji sportovní činnost 
podpory a dary i od jiných fyzických a právnických osob, a Sponzor není touto 
smlouvou vázán, aby neposkytoval jiným fyzickým a právnickým osobám 
podpory a dary pro účely tělovýchovy a sportu.  

3. Sponzor i Klub mohou i bez udání tuto smlouvu písemně jednostranně 
vypovědět, a to kdykoli v běžném roce nejpozději však do 30. Listopadu toho 
roku. Při takové výpovědi, byla-li druhé straně doručena v termínu do 30. 11. 
Nebo před tímto termínem, platnost končí posledním dnem běžného roku. Do té 
doby jsou obě strany povinny zajistit svoje chování a jednání podle této 
smlouvy, pokud se písemně nedohodnou jinak.  

4. V případě, že Sponzor jednostranně vypoví smlouvu, nebo nesplní i bez 
výpovědi své závazky vůči Klubu podle této smlouvy, je právem Klubu 
požadovat na Sponzorovi zaplacení smluvní pokuty (odstupného) ve výši 
…………….. Kč, která je splatná nejpozději do 60 dní na účet Klubu.  

5. V případě, že Klub jednostranně vypoví tuto smlouvu, nebo nesplní i bez 
výpovědi svoje závazky vůči Sponzorovi podle této smlouvy, je právem 
Sponzora požadovat na Klubu vrácení všech podpor a darů do té doby do Klubu 
podle této smlouvy vložených, a to vše výlučně v souhrnné peněžité formě a 
nejpozději do 3 měsíců.  

V. 

1. Sponzor i Klub hodlají případné rozpory mezi sebou řešit přátelskou cestou. 
K jednání v záležitostech podle této smlouvy jsou oprávněni zástupci (statutární) 
smluvních stran podle znění svých stanov a zakladatelských (podnikatelských) 
listin. Tito zástupci mohou písemně zmocnit k jednotlivým úkonům další osoby 
podle své volby – účinky zmocnění nastanou pouze tehdy, pokud jsou druhé 
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straně doručena. V případě doručení se tato zmocnění stávají nedílnou součástí 
této smlouvy.  

2. Nastanou-li podstatné změny poměrů u jedné smluvní strany, které vznikly 
mimo kontrolu této smluvní strany, a které spočívají v růstu nebo utlumení 
sportovního programu nebo obchodního postavení, pak se druhá smluvní strana, 
bude-li o to písemně požádána, zavazuje vést jednání směřující k úpravě nebo 
ukončení této smlouvy. Tuto smlouvu však lze měnit, upravovat a doplňovat jen 
formou vzájemného smluvního dodatku.  

3. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že 
její obsah je zcela srozumitelný, přičemž obě strany měly možnost tuto smlouvu 
před jejím uzavřením konzultovat se svými odbornými poradci.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou 
smluvních stran.  

V …………………. dne ………………….. 

  

…………………………  

Sponzor  
společníci, jednatelé, ředitel nebo prokurista 
(je-li zapsán v obchodním rejstříku)  

………………………….. 

Klub 
prezident/ předseda/ starosta/jednatel/tajemník/ sekretář 
(statutární zástupci) 
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