
 

Příloha 1 - Nabídka VIP Hospitality klubu HC Sparta Praha  

Zdroj: Vlastní zpracování, dostupné z https://www.hcsparta.cz/zobraz.asp?t=vip-hospitality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

Příloha 2 - Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Martin Matějček, jsem studentem sportovního managementu na fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a dovoluji si Vás kontaktovat touto cestou 

s žádostí o pomoc při výzkumu k mé bakalářské práci.    

Vybráni jste byli na základě sponzorování extraligového hokejového klubu. Dotazník se 

týká právě tohoto tématu a celý výzkum má za úkol zjistit, jaká je motivace firem ke 

sponzoringu hokejových klubů v České republice. Věřím, že pokud budete ochotni 

dotazník vyplnit, poskytnete tak kvalitní a užitečné informace, které budu moci v 

bakalářské práci využít. Dotazník se skládá z 21 otázek a zabere Vám přibližně 10 

minut. Konkrétní pokyny, jak správně dotazník vyplnit, naleznete po rozkliknutí 

samotného dotazníku hned na první stránce, případně přímo u jednotlivých otázek.  

Ještě bych Vás rádi upozornil, že dotazník je anonymní a nehrozí tak žádné zneužití 

Vašich soukromých údajů. 

 Závěrem bych rád dodal, že si Vaší pomoci velmi cením, a že pokud byste měli zájem o 

výsledky dotazníku, stačí mě zpětně kontaktovat na tuto emailovou adresu a rád Vám 

vše zašlu.  

Ještě jednou velice děkuji za Váš čas a ochotu. 

S pozdravem,  

Martin Matějček    



 

1. Která sportovní odvětví podporujete nebo jste dříve podporovali? Pokud jich 

je více, uveďte všechny. 

Zvolte alespoň jednu možnost nebo dopište vlastní, maximálně 13 možností. 

a) Atletika 

b) Basketbal 

c) Bojové sporty 

d) Cyklistika 

e) Florbal 

f) Fotbal 

g) Golf 

h) Házená 

i) Lední hokej 

j) Tenis 

k) Motorismus 

l) Volejbal 

m) Vlastní odpověď: ………… 

2. Uvažujete v budoucnosti o podpoře jiného sportovního odvětví? 

a) Ano 

b) Ne 

3. Pokud ano, o jakém? 

Vlastní odpověď: ………… 

4. Podporovala Vaše firma v minulosti sportovní odvětví, od kterého jste se 

rozhodli odejít? 

a) Ano 

b) Ne 

5. Pokud ano, které a proč? 

Vlastní odpověď: …………  

6. Myslíte, že se některá sportovní odvětví obejdou bez sponzora?  

a) Ano 

b) Ne 

7. Pokud ano, která? 

Vlastní odpověď: …………  

8. Jakou formu sponzoringu uplatňujete? 

a) Sponzoring ligové soutěže 

b) Sponzoring sportovních klubů 

c) Sponzoring sportovních akcí 

d) Sponzoring sportovních týmů 

e) Sponzoring jednotlivých sportovců 

9. Jaký podíl na celkovém objemu příspěvků ze sponzoringu zaujímáte? 

a) Sponzor dodavatel 



 

b) Spolusponzor 

c) Titulní sponzor 

10. Oznámkujte následující pozitivní faktory podle toho, jaký mají pro Vás vliv na 

spolupráci se sportovním odvětvím. (1 - nejvýznamnější, 2 - významný, 3 - 

méně významný, 4 - nejméně významný) 

Tyto faktory oznámkujte podle důležitosti známkami 1 – 4, kdy 1 je nejvýznamnější, 

2 významný, 3 méně významný a 4 je nejméně významný. U každé podotázky prosím 

zvolte jednu odpověď v rozpětí 1-4: 

a) Popularita sportovního odvětví:    1.........2.........3.........4 

b) Divácká návštěvnost:      1.........2.........3.........4 

c) Sportovní úspěchy na mezinárodní scéně:   1.........2.........3.........4 

d) Četnost televizních přenosů:     1.........2.........3.........4 

e) Mediální pozornost:      1.........2.........3.........4 

f) Osobnost sportovce/sportovců:    1.........2.........3.........4 

g) Oblíbenost sportovního odvětví ve vašem regionu:  1.........2.........3.........4 

h) Osobní zainteresovanost, vlastní zájem:   1.........2.........3.........4 

11. Oznámkujte následující negativní faktory podle toho, jaký by měly vliv na 

spolupráci s daným sportovním odvětvím. (1 - určitě by odradil, 2 - spíše by 

odradil, 3 - nevím, 4 - spíše by neodradil, 5 - určitě by neodradil) 

Tyto důvody oznámkujte podle důležitosti známkami 1 – 5, kdy 1 znamená, určitě by 

odradil, 2 spíše by odradil, 3 nevím, 4 spíše by neodradil a 5 znamená, určitě by 

neodradil. U každé podotázky prosím zvolte jednu odpověď v rozpětí 1-5: 

a) Doping:      1.........2.........3.........4.........5 

b) Korupce:      1.........2.........3.........4.........5 

c) Sportovní neúspěch:     1.........2.........3.........4.........5 

d) Nízká popularita:     1.........2.........3.........4.........5 

e) Rozhodnutí vedení firmy:    1.........2.........3.........4.........5 

f) Nevěrohodné nakládání s penězi:   1.........2.........3.........4.........5 

g) Nevhodné chování sportovce:   1.........2.........3.........4.........5 

12. Oznámkujte jakou roli, pro Vás jako sponzora, hrají následující cíle, kterých 

chcete dosáhnout? (1 - hraje velkou roli, 2 - spíše hraje roli, 3 - nevím, 4 - spíše 

nehraje roli, 5 - nehraje žádnou roli) 



 

Tyto důvody oznámkujte podle důležitosti známkami 1 – 5, kdy 1 znamená, hraje velkou 

roli, 2 spíše hraje roli, 3 nevím, 4 spíše nehraje žádnou roli a 5 znamená, nehraje 

žádnou roli. U každé podotázky prosím zvolte jednu odpověď v rozpětí 1-5: 

a) Zvýšit povědomí veřejnosti o výrobku nebo službě firmy: 

1.........2.........3.........4.........5 

b) Zvýšit povědomí o názvu podniku:    

1.........2.........3.........4.........5 

c) Pomocí sportu podporovat identifikaci firmy:  

1.........2.........3.........4.........5 

d) Zlepšit místní znalost o firmě:    

1.........2.........3.........4.........5 

e) Vytvářet dobré jméno ve společnosti, mezi zaměstnanci: 

1.........2.........3.........4.........5 

f) Kontaktní spojení se zákazníky, obchodníky, partnery: 

1.........2.........3.........4.........5 

g) Vytvoření tzv. good will :    

1.........2.........3.........4.........5 

h) Využití sportu pro vlastní komunikační cíle:  

1.........2.........3.........4.........5 

i) Motivace spolupracovníků:     

1.........2.........3.........4.........5 

j) Sociální aspekty:      

1.........2.........3.........4.........5 

13. Oznámkujte následující důvody pro Vaši podporu ledního hokeje. (1 - 

nejvýznamnější, 2 - významný, 3 - méně významný, 4 - nejméně významný) 

Tyto důvody oznámkujte podle důležitosti známkami 1 – 4, kdy 1 je nejvýznamnější, 2 

významný, 3 méně významný a 4 – nejméně významný. U každé podotázky prosím zvolte 

jednu odpověď v rozpětí 1-4: 

a) Popularita ledního hokeje:    1.........2.........3.........4 

b) Divácká návštěvnost:     1.........2.........3.........4 

c) Sportovní úspěchy klubu:    1.........2.........3.........4 

d) Četnost televizních přenosů:    1.........2.........3.........4 

e) Mediální pozornost:     1.........2.........3.........4 

f) Osobnost sportovce:     1.........2.........3.........4 



 

g) Osobní preference vedení podniku:   1.........2.........3.........4 

h) Získání práce pro firmu:    1.........2.........3.........4 

14. Oznámkujte následující protislužby, které preferujete za sponzorské aktivity 

Vaší firmy. (1 - nejpreferovanější, 2 - více preferovaná, 3 - preferovaná, 4 - 

méně preferovaná, 5 - nejméně preferovaná) 

Oznámkujte známkami 1 – 5, kdy 1 je nejpreferovanější, 2 více preferovaná, 3 

preferovaná, 4 méně preferovaná a 5 je nejméně preferovaná. U každé podotázky 

prosím zvolte jednu odpověď v rozpětí 1-5: 

a) Sportovní reklama      

1.........2.........3.........4.........5 

b) Uveřejnění loga firmy na klubových novinách nebo programu 

1.........2.........3.........4.........5 

c) Uveřejnění loga na oficiálních stránkách   

1.........2.........3.........4.........5 

d) Zmínění jména firmy při sportovním utkání   

1.........2.........3.........4.........5 

e) V.I.P. service       

1.........2.........3.........4.........5 

15. Používáte vedle sponzoringu i formy daru? 

a) Ano 

b) Ne 

16. Využíváte možnost odpočtu daru od základu daně? 

a) Ano 

b) Ne 

17. Je vaše společnost česká nebo ze zahraničí? 

a) Česká 

b) Zahraniční 

18. Kolik lidí Vaše firma zaměstnává? 

a) 1 – 49  

b) 50 – 249  

c) 250 – a více 

19. Jakou právní formu má Vaše firma? 

a) v.o.s. 

b) s.r.o. 



 

c) a.s. 

d) Vlastní odpověď: ………… 

20. Jaký je rozsah působnosti Vaší firmy? 

a) Obecní 

b) Regionální 

c) Národní 

d) Mezinárodní 

21. V jakém oboru Vaše firma podniká? 

a) Reklama 

b) Automobilový průmysl 

c) Kurzové sázky 

d) Stavebnictví 

e) Restaurační zařízení 

f) Média 

g) Logistika 

h) Potravinářský průmysl 

i) Vlastní odpověď: …………  

  



 

Příloha 3 - Rozhovor s p. Jandou, spolumajitelem firmy Austis a.s. 

Vnímáte sponzoring spíše jako podporu sportovního klub nebo jako formu obchodu mezi 

dvěma firmami? 

Spíše jako podporu sportovního klubu, ale hlavně je to prezentace naší firmy, respektive 

naší obchodní značky, což je ten hlavní moment, proč sponzorujeme. Je to v televizi, 

chodí tam hodně lidí a my už sponzorujeme několik let a prezentujeme tak naši značku a 

snažíme se ji tak zviditelnit. Také se na sportovních utkáních setkáváme se spoustou lidí 

z jiných stavebních firem, podniků, takže můžeme využít sportovní událost k pracovnímu 

jednání a řešení obchodních záležitostí. Takže sponzoring, ale řešíme zde i pracovní 

záležitosti.   

Myslíte si, že dříve braly sportovní kluby jinak sponzoring než je tomu dnes? 

Určitě. Je to zásadní věc. Dříve bylo více peněz na sponzoring nebo jinou podporu. 

V současné situaci peníze prostě nejsou. Největší vůle šetřit pak je na mzdách, což 

vždycky nejde. Hned potom je to právě reklama a marketing. 

Jak začala vaše spolupráce s HC Sparta Praha? Byli jste osloveni s nabídkou vy nebo 

jste oslovili je s nabídkou? 

Partnerství začalo spíše na základě osobních vztahů. Jako spolumajitel společnosti Austis, 

která funguje již od devadesátých let v této oblasti partnerství se sportem. Také mě 

samotného baví hokej, sám si ho občas zahraju, i když ne úplně dobře. Takže jsme dříve 

měli podobná partnerství s pražskými kluby, například se Slavií dříve, později i se 

Spartou, kde je to hlavně o osobních vztazích, respektive tím, že já sám se znám osobně 

s panem Břízou, který se k nám chová seriózně po celá léta naší spolupráce. Dává nám 

nějaké bonusy a vstupenky pro zaměstnance na různé hokejové zápasy a dá se říct, že se 

o nás starají nad rámec toho, že bychom tam měli pouze reklamy. 

Jak dlouho už spolupracujete s HC Sparta Praha? 

Takových asi uufffff… od té doby co vyhrála Sparta poslední titul, to bylo tuším v roce 

2007, takže tak 10 let. 

Říkal jste, že jste podporovali HC Slavia Praha dříve. Podporujete v současnosti ještě 

nějaký jiný sportovní klub? 



 

Ne. Na Slavii tam to byla zase záležitost osobních vztahů, ale byly to léta kolem roku 

1995, kdy jsem se znal osobně s panem Růžičkou a dalšími lidmi, kteří tam v té době 

začínali. Takže jsme se dohodli takovou nenásilnou formou i s ohledem na naši značku 

Eternal, což je taková nosná značka naší výroby nátěrových hmot. V té době jsme hledali 

možnosti reklamy a v té době to byla jedna z mnoha možností ve sportu. Dnes bych řekl, 

že v oblasti sportu v Praze je Sparta už jediná ke sponzoringu zajímavá.  

Dříve jsme se prezentovali i v automobilovém průmyslu, ale i jinde. Například, když 

nějací obchodní partneři (firma působí celorepublikově) měli sportovní akci třeba 

v Ostravě, tak jsme je také podpořili, protože jsme tak prezentovali naši značku. 

V současné době vzhledem k řekněme ekonomickým problémům, které máme a i ostatní 

střední firmy je mají s odbytem, se mzdami, politikou státu, která nepomáhá podnikání, 

takže musíme šetřit a jedna z oblastí, kde se prostě šetřit dá nebo je tam možnost 

marketing a reklama. Takže dnes bych řekl, co se týká objemů, tak Sparta dělá tak 90% - 

95% našeho sponzoringu. 

Takže v současné době podporujete pouze Spartu nebo i jiné kluby. Nebo například jiné 

sportovní události? 

Mimořádně. V minulém roce jsme například podporovali žáky ze střední školy, kteří se 

účastnili mezinárodního fotbalového turnaje. Takže jsme jim nechali vyrobit dresy, 

s naším logem firmy a značkou Eternal. Ale to není nijak velká částka. 

Učinili jste tak na základě osobní známosti nebo hráli roli i jiné faktory? 

Pouze na základě známosti. Dá se říct, že v dnešní době, kdy dostávám denně mnoho 

oslovení a žádostí o sponzoring nebo podporu, tak bych řekl, že bych všechny peníze 

utratil jen za to, že bych někomu pomáhal. Takže v dnešní době je to pouze na základě 

zkušeností, osobních kontaktech a vyhodnocení si, jestli ta prezentace značky bude mít 

nějaký efekt. 

Uvažujete do budoucna o rozšíření vaší reklamy? 

Neuvažujeme! To by se musela zásadně změnit situace na trhu v oblasti, kterou děláme a 

vzhledem té politické a jiné situaci, která tady je, tak vůbec si nedovedu představit, že 

bychom něco rozšiřovali. 

Když odbočíme od vaší firmy, myslíte si, že jsou dnes nějaká sportovní odvětví, která se 

obejdou bez sponzora? 



 

Já si myslím, že asi skoro žádná ani ty individuální sporty. Dnes je všechno tak drahé, že 

ten sponzoring začíná už rodiči od mládí. Protože ty děti se bez rodičů nedostanou na 

trénink, nebudou mít základní vybavení. Samozřejmě, že jsou sporty, které jsou dnes 

oblíbené a i vcelku podporované. Třeba hokejbal, kde kluk potřebuje trenky, triko a 

hokejku a může běhat, kdežto třeba hokej je náročný a další sporty, kde to vybavení stojí 

peníze. Já si myslím, že bez sponzoringu se těžko něco dá zvládnout. Navíc v té oblasti 

sportu se dějí poslední dobou věci, jaké se dějí teď ve fotbale. Takže ty dotace a 

sponzoring jsou složité záležitosti, že já si myslím, že bez sponzoringu, nedá se tomu říct 

sponzoring, ale bez podpory se žádný sport neobejde. 

Když se budeme bavit o vaší spolupráci s HC Sparta Praha. Oni vám poskytují reklamní 

prostor, VIP služby a výhody pro zaměstnance. Co jim za tyto výhody poskytujete vy? 

Jedná se pouze o finanční protihodnotu? 

Spolupráce je postavena na tom, že máme základní smlouvu, která zní jako smlouva o 

reklamním plnění, kde to máme z velké části postavené především na prezentaci značky 

Eternal. Sparta nám umožňuje si vybrat místa, která jsou v televizi viditelná, pro diváky 

viditelná a je to v podstatě několik oblastí jak na mantinelu, tak na světelných panelech. 

Míst a možností je hodně a dá se říct, že tím jak dlouho na Spartě působíme, tak máme 

jedny z nejlepších míst a ten efekt se těžko počítá, spíše to nejde, ale odezvy tam jsou. 

Pak je samozřejmě další věc, že se může využít tzv. barteru, takže když dělají nějakou 

rekonstrukci, tak my jim dáváme barvy nebo materiály nebo poskytneme pomoc v rámci 

smlouvy. Ale třeba když se dělají koncerty, tak dáváme nebo jsme dávali naše 

zaměstnance k dispozici, kteří o víkendech nebo v nočních hodinách pomáhali s pracemi. 

Takže hlavní věc je finanční podpora nebo víceméně plnění reklamní smlouvy a v druhé 

věci jsou nějaké bartery. 

Když budeme porovnávat. Sparta vám nabízí reklamu nebo VIP služby. Kvůli kterému 

z těchto dvou faktorů spíše sponzorujete? 

Hlavním důvodem je reklama. Pak je to také o těch osobních vztazích, kdy nám je 

umožněno setkávat se se všemi partnery, kteří působí na Spartě. Je tam spousta partnerů 

v oblasti stavebnictví. Stavební firmy, prostě spousta věcí, které nás zajímají, a máme 

možnost se tam s těmi firmami setkávat. Víceméně obchodní jednání nevedeme 

v kanceláři, ale můžeme ho vést na hokeji. Takže to jsou takové hlavní dva momenty. 

Samozřejmě třetí je, že při těch hokejových zápasech, ale také kulturních událostech 



 

konaných v O2 aréně, třeba koncertech, tak máme možnost se jich zúčastnit nebo nám 

nějakým způsobem vycházejí vstříc, co se týče vstupenek na tyto akce. 

To jsou tři hlavní atributy, proč to děláme, ale hlavním je prezentace. 

Jaký je nejdůležitější faktor, proč jste si vybrali sponzorovat lední hokej a ne fotbal 

například? 

Protože mě hokej baví. A když mluvíme o fotbale, tak ten nemám rád, nelíbí se mi, jak 

často se tam válí na zemi. Takže proto je to hokej a navíc je to o těch osobních vazbách. 

Také nevím, jestli je to náhoda, ale měl jsem možnost na hokeji a na Spartě potkat lidi, 

se kterými je příjemné se bavit a můžeme si i nějak vzájemně pomoct. 

Změnili se nějak vaše cíle v průběhu dlouhé spolupráce s HC Sparta Praha nebo je váš 

cíl víceméně stejný pořád? 

Cíle se nezměnily, je to v zásadě pořád z hlavní části prezentace té značky, prezentace 

firmy a mít možnost navázat nové obchodní kontakty. Co se změnilo, si myslím, je to, že 

většina firem naší velikosti má problémy způsobené mnoha důvody. Drahé mzdy a 

odvody, které platíme. Změnilo se tedy hlavně to, že musíme šetřit a jedna z oblastí, na 

které se nejvíc šetří tak je reklama a marketing. 

Jaké důvody by mohly mít vliv na ukončení spolupráce se sponzorovaným? 

Tak samozřejmě na prvním místě je to, že by nám špatně prezentovali značku a logo. Teď 

myslím tím, že se mění podmínky. Třeba Sparta hraje v O2 aréně, což je v naší republice 

nejlepší multifunkční stadion a moc pěkný. To znamená, že tam už můžete vzít na jednání 

kohokoliv. Ta prezentace se zlepšila a ta léta. Když ještě před pěti lety byla Sparta 

v Holešovické aréně, která je 70 let stará, tak samozřejmě prezentace nebo možnost 

jednání pro naše partnery byla menší. Ale nedokážu si představit, že by nás Sparta 

prezentovala špatně. Druhá možnost je, že se vymění majitelé Sparty, což se víceméně 

teď stalo asi dvakrát a je možně, že tam přijdou lidé, se kterými se já nedomluvím, takže 

to je další důvod. Třetím důvodem je, že spadnou do nižší ligy. A posledním důvodem je, 

že nebude fungovat naše činnost, abychom měli na to sponzorovat. 

A kdyby se objevil například případ s dopingem nebo korupcí? 

Takhle, já vůbec v hokeji o korupci a dopingu nevím, je něco jiného co si myslím o 

některých rozhodčích, ale o dopingu a korupci nic nevím. Pokud by se takový případ 



 

objevil, tak samozřejmě je to otázka, jestli je to individuální selhání nebo kolektivní. Když 

vedení té firmy, já tomu říkám firma, to podporuje, a víceméně to samo dělá, tak je to 

velký rozdíl. To by samozřejmě k nějakému jednání vedlo.  

Myslíte si, že je situace v hokeji podobná situaci ve fotbale? S ohledem na nedávnou 

aféru. 

Já si myslím, že ne. Ve fotbale se točí mnohonásobně víc peněz. To bych řekl, že je nějaký 

zdroj problémů. Za druhé do fotbalu jde mnohem více dotací. Fotbal je mnohem 

přitažlivější pro televizní stanice, pro reklamní partnery. Bývávala v Česku 

mnohonásobně větší návštěvnost na fotbale, než na hokeji což se v posledních letech 

srovnává, ale myslím si, že hokej je kontaktní tvrdý sport, kdežto fotbal je takový no… 

Hlavně nerozumím tomu, že někdo má kopat penaltu, dá gól a díky tomu jeho tým 

vyhraje. Po zápase pak zjistí, že kdyby měli video a koukli se na něj, tak by to viděli, že 

někdo udělal chybu. A zdá se mi, že to vůbec neřeší, ani mezinárodně. To jsou věci, které 

by se podle mě dali vyřešit, aby to bylo víc fair-play a to si myslím, že je v hokeji víc. Je 

to pro mě jednoduché srovnání. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že Sparta se dostala 

minulý rok do finále Ligy mistrů, což je obrovský úspěch. To kdyby se podařilo fotbalové 

Spartě, tak vydělá sto miliónů a ještě by to bylo prezentováno ve všech novinách. Tady 

vyšly tři články o hokejistech, takže já si myslím, že takhle to je no. 

Používáte vedle sponzoringu i dary? 

Tak jestli se dá říct darů. Nechali jsme vyrobit třeba poháry pro turnaj dětí nebo při 

příležitosti mezinárodního dne dětí, když se konají nějaké soutěže, tak tam dary také 

dáváme. Ale jsou to spíše nepeněžní dary – pozornosti, ceny, poháry nebo takové 

drobnosti. Takže ano, ale není to žádný velký rozsah. 

Využíváte také možnosti odpočtu daru od základu daně? 

Samozřejmě. To bych řek l, že je jedna z hlavních věcí. Teď neznám přesně tu formu 

nebo to znění, ale je to asi nějaká darovací smlouva, ale vím, že to funguje, máme na to 

ekonomické oddělení, které má připravené nějaké řekněme formuláře nebo vzory jak se 

to dělá. Takže bych řekl, že to je jedna z důležitých věcí, jak se ty věci dají odečítat. 

 

 


