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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na organizaci turnaje v plážovém volejbale. 

V teoretické části se zabýváme jednotlivými složkami marketingu. Praktická část se 

zaměřuje na samotnou organizaci turnaje a jeho následné vyhodnocení. 

 

Klíčová slova 

Management, marketing, organizování, plážový volejbal, sponzorování 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on beach volleyball tournament organization. In the 

theoretical part, we are pursuing individual marketing factors. The practical part is 

focused on the tournament arrangement itself, and following evaluation. 
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Management, marketing, organisation, beach volleyball, sponsorship 
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Úvod 

Plážový volejbal je v současné době velmi oblíbený sport. A proto jsme se 

rozhodli zrealizovat další ročník turnaje v plážovém volejbale. Plážový (i halový) 

volejbal se pravidelně vyučuje pod záštitou CESA v Brně. Rádi bychom pokračovali 

v tradici těchto turnajů. Tato akce bude určena především pro studenty a zaměstnance 

VUT v Brně. 
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Cíle a metody 

Cílem této bakalářské práce je větší popularita plážového volejbalu mezi 

studenty VUT v Brně. 

Dílčím cílem je kvalitně připravit turnaj v plážovém volejbale, zrealizovat a 

následně zhodnotit. Turnaj se uskuteční na konci letního semestru 2016, kdy už bude 

počasí příznivé pro venkovní hry. 

V této práci bude použita metoda SWOT analýza sportovní akce. Dalším 

zdrojem informací budou dokumenty z minulých ročníků. 
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Nástroje komunikačního mixu: 

- Reklama (advertising) 

Podrobněji popsáno dále. 

- Vztahy s veřejností (public relations – PR)  

Vztahy s veřejností neboli „public relations“ (zkratka PR) jsou techniky, které 

mají za cíl vyvolat a udržet kladné postoje veřejnosti k podniku/instituci/firmě. 

- Podpora prodeje (sales promotion) 

Podporu prodeje neboli „sales promotion“ lze chápat jako poskytnutí určité 

výhody zákazníkovi, ať už se jedná například o slevu nebo bonus navíc 

- Osobní prodej (personal selling) 

Jedná se o osobní komunikaci mezi firmou/podnikem a jedním nebo několika 

zákazníky. 

- Přímý marketing (direct marketing) 

Při použití přímého marketingu se firma/podnik zaměřuje na zákazníka přímým 

adresným oslovením. 

- Novotný zahrnuje mezi nástroje komunikačního mixu i sponzoring, který je 

podrobněji popsán v kapitole s názvem Sponzoring. 

 

Propagaci lze také rozdělit do dvou velkých skupin. A to na propagaci přímou a 

propagaci nepřímou. Propagace nepřímá se zaměřuje na zákazníky plošně, ne 

konktrétně na jednoho jediného zákazníka, ale na skupinu potenciálních zákazníků. 

Příklad nepřímé propagace je propagační akce, letáky, katalogy, prospekty nebo webové 

stránky. Naopak propagace přímá se zaměřuje konkrétně na zákazníka například formou 

dopisu, telefonním hovorem nebo emailem dané osobě.20 

                                                 
20 iPodnikatel. Marketing. Propagace. [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné online na: 

http://www.ipodnikatel.cz/Propagace/propagace-poznejte-vyhody-a-nevyhody-prvku-komunikacniho-
mixu.html 
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prostředek nebo opatření, které se spojuje s rozvojem a podporou daného sportu. 

Reklama na mantinelech nebo dresech hráčů je uprostřed sportovního dění, tudíž je 

diváky vnímána vedle hlavního bodu zájmu – zážitku. 

Faktem je, že televizní divák, který se zajímá zejména o jeden konkrétní sport 

(řekněme například hokej), snadněji snáší přítomnost reklamy při hokejovém utkání. Je 

vstřícnější než ostatní skupiny obyvatelstva, které tento sport nezajímá.27 

  

                                                 
27 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu, s. 181-182 
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V poslední době se sponzoring sportu rozmohl. Nejvíce z toho těží 

nejpopulárnější sporty, jako jsou fotbal a hokej. 

V současné chvíli vede sponzorování sportovních událostí, sportovních stadionů 

a konkrétních sportovců. Významné sportovní události mohou už i ve svém názvu 

uvádět jméno sponzora. Příkladem je ČEZ Jizerská 50, Synot liga a mnoho dalších. 

Nemusí se však jednat jen o sportovní události nebo soutěže, ale také o budovy ke 

sportu určené – Home Credit Arena (dříve TipSport Arena) v Liberci nebo Allianz 

Arena v Mnichově atd. 

 

Sponzorování lze rozdělit na dvě velké skupiny - sponzoring sportovní soutěže a 

sponzoring sportovce (jednoho nebo více). 

Sponzoring sportovce můžeme rozdělit na sponzorování: 

- konkrétního jednotlivce – tento způsob sponzorování sportovce se 

nejčastěji objevuje u vrcholových sportovců populárních sportů – př. Tomáš 

Berdych a oděvní společnost H&M 

- sportovního týmu – jedná se o sponzoring celého sportovního týmu, kde 

sponzor poskytuje finance na sportovní vybavení, ubytování nebo třeba 

dopravu a materiální vybavení na tréninkovou přípravu - př. HC Bílí Tygři 

Liberec a sponzor společnost SYNER 

- sportovní organizace – sponzorování sportovní organizace se týká 

sportovního klubu, tělovýchovné jednoty, samostatné sportovní asociace 

nebo sportovních svazů – př. sponzorem TJ Slovan Vesec Badminton 

Liberec je Liberecký deník.cz 

Sponzoring sportovní soutěže se v ČR týká hokejové a fotbalové ligy – př. TipSport 

Extraliga v hokeji. 

Dále se sponzorují i jednotlivé akce, které mají většinou krátkodobý charakter 

(MS, ME atd.). Může se jednat i o sportovní akce konané na národní úrovni – tedy o 

akce státní, krajské nebo obecní.30 

                                                 
30 ŠÍMA, Jan. Sportovní marketing, s. 11-12 
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komunikace na podporu té dané akce, události, služby nebo produktu a vždy se jedná o 

vzájemný vztah mezi sponzorem a sponzorovaným.33 

Při sponzorování se nejčastěji využívá smlouva o reklamě, ve které daná osoba 

či organizace, která předmět sponzoringu přijala, vykazuje činnost směřující k naplnění 

marketingových cílů sponzora. Je také povinna odvést daň z příjmů právnických osob, 

která je 19% (rok 2016). 

 Rozdíl je také v účtování a zdaňování. U daru platí, že z hlediska účtování musí 

být vše v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 15 odst. 1. Fyzické 

osoby poskytující dar si mohou odečíst hodnotu daru ze svého základu daně, pokud je 

hodnota darů v daném roce vyšší než 2% základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. 

Lze to však uplatnit pouze do 10% hodnoty základu daně. Právnické osoby poskytující 

dar mají nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota darů v daném roce činí alespoň 

2000 Kč. Základ daně je možné snížit o maximálně 5% základu daně.34 

Sponzoring se z hlediska účtování zahrnuje do nákladů. 

Sponzoring je brán jako dlouhodobá podpora určité aktivity nebo organizace. 

Podnik si velice důkladně promyslí strategii sponzorování. Zatímco darování má 

zpravidla krátkodobé trvání, je použito na jednorázové akce.35  

                                                 
33 BARTOŠOVÁ, Zuzana. Průvodce firemní filantropií, s. 17 

34 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 15 odst. 1. ze dne 20. 11. 1992 

35 BARTOŠOVÁ, Zuzana. Průvodce firemní filantropií, s. 17 
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Hrozby, které mohou nastat při organizaci sportovních akcí dle Čáslavové, jsou 

politický neklid, násilí, kriminalita, neshody, stávky, počasí atd.42 

  

                                                 
42 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu, s. 150 
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Počítat budeme s horší variantou č. 2. I když je zde názorně ukázáno, že není 

úplně tak rozhodující, odkud týmy jsou a kolik tudíž zaplatí na startovném, ale spíše 

celkový počet týmů. Jelikož z minulých let máme zkušenosti takové, že se kapacita 

vždy naplnila, budeme i letos předpokládat, že se přihlásí všech 32 týmů. 

I přes to, že je jasně daný termín, do kdy se má startovné uhradit, může se stát, 

že některý tým nezaplatí. Pro předběžnou kalkulaci rozpočtu budeme počítat s tím, že 

nezaplatí 2 týmy. Jelikož jsme již výše zvolili variantu č. 2, bude jeden tým z VUT 

v Brně (300 Kč) a druhý tým mimo VUT v Brně (350 Kč). 

300 + 350 = 650 Kč 

Celkový příjem 10 400 – 650 = 9 750 Kč 

Celkový předpokládaný příjem i po zohlednění rizik bude činit 9750 Kč. 

Výdaje, které jsou spojené s pořádáním našeho turnaje, jsou administrativní 

výdaje, pronájem sportovního zařízení, výdaje za marketingovou činnost, výdaje 

spojené s dopravou rekvizit na místo konání akce a výdaje za ceny pro vítěze. 

Turnaj se bude konat v areálu Sokolského koupaliště v Brně. V areálu se nachází 

osm plně vybavených hřišť, pronájem jednoho hřiště od 9 do 15 hodin je za 120 Kč za 

hodinu, cena hřiště od 15 do 17 hodin je 180 Kč za hodinu. Je nutné si dopředu zamluvit 

sportoviště, protože s příchodem příznivějšího počasí se místa rychle plní. Zarezervovali 

jsme si tedy místo již tri měsíce před konáním samotné akce. Budeme mít k dispozici 

osm kurtů od 9 do 16 hodin, pak dva kurty od 16 do 17 hodin. Sjednaná cena pronájmu 

je 5 000 Kč od 9 do 17 hodin. 

Předmět Výdaj 

Cena pronájmu  5 000 Kč 

Odměna organizátorům 2 000 Kč 

Tisk materiálů 400 Kč 

Pohonné hmoty 200 Kč 

Ceny pro vítěze 2 000 Kč 

Předpokládané výdaje celkem   9 600 Kč 

Tabulka 5: Výdaje 
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Předpokládané příjmy celkem 9 750 Kč 

Předpokládané výdaje celkem 9 600 Kč 

Zisk 150 Kč 

Tabulka 6: Příjmy a výdaje 

Předpokládaný zisk 150 Kč bude rozdělen mezi organizátory akce. Cílem turnaje není 

generovat zisk. 

Pojištění akce v případě jejího zrušení, přesunutí či odložení nebereme v potaz, 

jelikož se akce bude konat za každého počasí a neshledali jsme jiný závažný důvod, 

proč by se akce konat neměla. Dalo by se ale říci, že akci máme pojištěnou tak, že celá 

částka startovného se platí dopředu a je nevratná. 

  



pr

zk

zk

v 

V

9 

ví

zá

na

ne

po

al

m

 

 Pred2.5.

Z dův

ráce jsme s

kušeností z 

Předp

kušeností z 

Brně, zbylý

VUT v Brně.

600 Kč. 

Časov

íceméně pře

ávěr a vyhla

a sportovišt

Během

enastanou. P

Žádné

Na m

okračovat v

Předp

lespoň zákla

Všech

Na sp

mít pozitivní 

 

dikce 

vodu konán

se rozhodli,

minulých le

pokládáme, 

předešlých 

ých 24 týmů

. Příjem ze 

vý harmono

esně. Budem

ašování vítě

i panovat. 

m akce ne

Počasí na hr

é protesty ře

místě budou 

ve hře. Využ

pokládáme, 

adní zkušen

hny ceny pr

portovišti se

ohlasy a ús

ní našeho tu

, že turnaj 

et. 

že turnaje s

ročníků př

ů bude slož

startovného

ogram akce

me mít pou

ězů. To však

epředpoklád

ru vliv mít n

ešit nebudem

ošetření tř

žití rychlé zá

že na turnaj

nosti. Nebud

ro vítěze bud

e objeví i m

spěšně navá

urnaje již p

budeme po

se zúčastní m

ředvídáme, 

ženo z hráčů

o bude činit

e se díky 

uze půlhodi

k nenaruší p

dáme krizo

nebude vzh

me. Všechn

ři hráči s leh

áchranné sl

aj se přihlás

de tedy doch

dou rozdány

množství fan

áže na minu

47 

po vypršení 

opisovat pre

maximální p

že turnaje 

ů, kteří nejs

t 10 800 Kč

správnému 

inové zpožd

pohodu a př

vé situace,

hledem k ter

ny týmy bud

hkými zran

lužby nebud

í týmy, kter

házet ke zm

y. 

noušků. Atm

ulé ročníky.

termínu od

edikcí. Bud

počet týmů 

se zúčastní

sou studenty

č. Předpoklá

naplánová

dění, kvůli 

řátelskou atm

 i když n

mínu konán

dou dodržov

něními, se k

de potřeba.  

ré mají s plá

matkům na h

mosféra bude

devzdání zá

deme vychá

a to 32. Na

í osm týmů

y nebo zam

ádané výdaj

ání bude do

kterému se

mosféru, kt

není vylouč

ní turnaje. 

vat fair - pla

kterými bud

ážovým vol

hřišti. 

de dobrá. Ak

ávěrečné 

ázet i ze 

a základě 

ů z VUT 

městnanci 

je budou 

održovat 

e posune 

erá bude 

čeno, že 

ay. 

dou dále 

lejbalem 

kce bude 



48 
 

ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo připravit a následně zrealizovat turnaj v plážovém 

volejbale. 

Abychom tohoto cíle dosáhli, bylo potřeba nastudovat teoretická východiska. 

Zabývali jsme se problematikou managementu a marketingu sportovních akcí a dále 

sponzoringem. V praktické části jsme se zabývali pořádáním samotného turnaje. 

Vzhledem k tomu, že náš turnaj se uskuteční již po odevzdání bakalářské práce, 

můžeme zatím hodnotit pouze část přípravnou. Podařilo se splnit všechny vytyčené cíle, 

které se týkaly přípravy turnaje. Během registrace týmů jsme neměli problém 

s naplněním kapacity. Z toho vyplívá, že o akci byl enormní zájem. Během 14 dní byla 

místa obsazená a my jsme museli začít registrovat náhradníky. Systém placení byl 

naplánovaný dobře a již dva měsíce před turnajem jsme měli startovné uhrazené od 

všech týmů. 

Jelikož byla registrace spuštěná dříve než samotná propagace a kapacita se 

rychle naplnila, tak jsme tuto část zcela vynechali. V případě, kdy by se jednalo o 

neznámou a novou akci, určitě bychom takto nepostupovali. Propagace by byla spuštěná 

současně nebo dříve než samotná registrace. 

Snažili jsme se o získání sponzorského daru, který jsme nakonec nedostali. 

Z toho vyplívá, že bychom se pro příště měli více zaměřit na zlepšení v oblasti 

marketingu a vztahů s veřejností. Připravit si lepší nabídku výkonů pro sponzora, tzv. 

sponzorský balíček, jehož součástí může být například uspořádání turnaje čistě pro 

zaměstnance daného sponzora. 

Práce by měla sloužit spíše jako vodítko nebo návod k tomu, jak postupovat při 

organizování sportovních akcí. 

V přípravné fázi se nám podařilo splnit všechny vytyčené cíle. 
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Příloha 1:  

PROPOZICE TURNAJE 

1. Pořadatel: CESA VUT v Brně 

2. Ředitel soutěže: Kundera Václav, Mgr. 

3. Datum konání: 1. 6. 2016 

4. Místo a čas: Sokolské koupaliště, Brněnská přehrada. 8:30 prezence, 9:00 

zahájení turnaje, cca v 17:00 konec turnaje, vyhlášení výsledků 

5. přihlášky: Mailem na kundera@cesa.vutbr.cz Přihláška bude potvrzena zpět. 

6. Ubytování: Vlastní 

7. Stravování: Občerstvení možné zakoupit na místě 

8. Doprava: Zastávka tramvaje č. 1 - Přístaviště, pak cca. 20 minut pěšky po 

levém břehu přehrady 

9. Startovné: 300,- Kč/tým VUT, 350,- Kč/tým ne VUT (i když je jeden VUT a 

druhý ne) 

Poslat na účet 35-4835000277/0100 nebo odevzdat v hotovosti řediteli turnaje 

do 20. 5. 2016. 

V případě naplnění kapacity turnaje budou kontaktováni "nezaplacené týmy" a 

pokud do 3 dnů neuhradí startovné, přechází jejich místo na náhradníky. 

10. Poznámka: turnaj smíšených dvojic 

Max. 32 dvojic 

Turnaj je homologován ČVS 

26. 5. bude zaslán přihlášeným týmům na email rozpis utkání 

Hraje se za každého počasí! 

 

  



 
 

Příloha 2:  

OBJEDNÁVKA PRONÁJMU PROSTOR AREÁLU SOKOLSKÉHO 

KOUPALIŠTĚ 

Objednatel – nájemce: 

Vysoké učení technické v Brně, CESA 

Technická 2896/2, 616 69 Brno 

IČ: 00216305 

DIČ: CZ00216305 

Zastoupený: Mgr. Václavem Kunderou (tel. +420 775 141 909) 

objednává pronájem  

areálu Sokolské koupaliště v Brně, ulice Hrázní, 635 00 Brno: 

Pronajímané prostory: 

Hřiště pro plážový volejbal, celkem osm kurtů 

Termín a doba pronájmu: 

Den pronájmu 1. 6. 2016, doba pronájmu od 9 do 17 hodin 

Specifické požadavky: 

Žádáme o zapůjčení osmi sítí, míčů, hrabel, zvukové aparatury, šaten 

Sjednané nájemné: 

5 000 Kč 

Způsob úhrady nájemného: 

Hotově v den zahájení akce 

Prohlášení nájemce: 

Nájemce odpovídá za případné poškození majetku kterýmkoli 
z účastníků akce a současně bere na vědomí, že vůči němu může být 
pronajímatelem požadována náhrada vzniklých škod. 

V Brně dne 1. 2. 2016 

 

objednatel – nájemce      pronajímatel 



 
 

Příloha 3:  

SMLOUVA O PRONÁJMU SPORTOVNÍHO AREÁLU 

 

PAVLOF s.r.o. 

Podnásepní 1 

602 00 Brno 

IČ: 26911442 

Zastoupený manažerem Tomášem Novotným (tel: +420 734 724 828) 

(dále jen pronajímatel) 

a 

Vysoké učení technické v Brně, CESA 

Technická 2896/2, 616 69 Brno 

IČ: 00216305 

DIČ: CZ00216305 

Zastoupený: Mgr. Václavem Kunderou (tel. +420 775 141 909) 

(dále jen nájemce) 

 

uzavírají smlouvu o pronájmu 

 

Čl. 1 předmět a účel pronájmu 

1. Poskytování nebytových prostor – sportovní areál s 8 hřišti na plážový volejbal 

2. Účelem pronájmu je užívání hřiště na plážový volejbal 

3. Termín poskytnutí pronájmu hřišť je 1. 6. 2016 

4. Doba poskytnutí hřišť je od 9 do 17 hodin 

  



 
 

Čl. 2 platnost trvání smlouvy 

Předmětem smlouvy je pronájem areálu v den 1. 6. 2016. Smlouva je platná ode dne 
podpisu do 2. 6. 2016. 

Čl. 3 úhrada za poskytnutí pronájmu areálu 

Smluvní cenu 5 000 Kč nájemce zaplatí v hotovosti dne 1. 6. 2016. 

 

Čl. 4 práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pronajímatel má na základě této smlouvy tyto povinnosti: 

- přenechat nájemci předmět pronájmu na dobu a za podmínek touto smlouvou 

stanovených 

- umožnit nájemci a jím určeným osobám příchod na hřiště 

2. Pronajímatel má na základě této smlouvy tato práva: 

- provádět kontrolu plnění nájemní smlouvy, povinností nájemce a chování 

osob, které v areálu v době pronájmu provozují sportovní činnost 

- kontrolovat dodržování řádu sportovního areálu 

3. Nájemce má na základě této smlouvy tyto povinnosti: 

- dodržovat řád hřiště 

- uhradit nájemné 

4. Nájemce má na základě této smlouvy tato práva: 

- samostatně užívat předmět pronájmu v souladu s touto smlouvou 

 

Čl. 5 odpovědnost za škodu 

Nájemce zodpovídá za škody způsobené na pronajatém areálu, a to jak osobami z řad 

uživatele, tak osobami, kterým umožní do užívaných prostor přístup. Nájemce se 

zavazuje případnou škodu uhradit. Nájemce zodpovídá za škody na zdraví a majetku 

osob vzniklé v době užívání nájemních prostor daných smlouvou a souvisejících s 

účelem užívání. 

 



 
 

Čl. 6 ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami 

2. Na důkaz souhlasu s ujednáními obsaženými v této smlouvě připojují strany své 
podpisy. 

 

V Brně dne 1. 2. 2016 

 
 

nájemce       pronajímatel 
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