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Abstrakt 

Název:      Spolupráce značky Pilsner Urquell s Českým olympijským výborem 

Cíle:   Hlavním cílem práce je na základě zjištěných informací o spolupráci těchto 

dvou subjektů a údajů týkajících se olympijských reklamních kampaní 

značky Pilsner Urquell konkrétně i využívaných komunikačních kanálů, 

navrhnout daná doporučení, jakými kroky by se dala propagace olympijských 

reklamních kampaní této značky v jednotlivých komunikačních kanálech 

zlepšit, popřípadě obohatit. 

Metody:  V práci bylo využíváno kvalitativní metody marketingového výzkumu, 

konkrétně polostrukturovaných rozhovorů s představiteli značky Pilsner 

Urquell. Další část práce vznikla na základě analýzy sekundárních dat, ať už 

veřejně dostupných či dat poskytnutých společností Plzeňský Prazdroj, a.s.  

Výsledky: Výsledky práce ukázaly, že značka Pilsner Urquell využívá všech vhodných 

a dostupných komunikačních kanálů k propagaci svých olympijských 

kampaní. Avšak je zde prostor pro možná zlepšení v rámci jednotlivých 

kanálů. Patří sem např. zlepšení propagace aktivit na olympijských 

festivalech prostřednictvím sociálních sítí, rozšíření zábavných aktivit pro 

návštěvníky olympijských domů. Nabízí se i navázání užšího vztahu 

s některým z řetězců supermarketů v rámci tzv. off-trade kanálu a vytvoření 

speciálních nabídek pro zákazníky těchto supermarketů. Konkrétnější výčet 

doporučení je součástí stejnojmenné kapitoly.  

Klíčová slova: sport, propagace, sponzoring, image, Public Relations, marketing 



 
 

Abstract  

Title:  Collaboration of the Pilsner Urquell with the Czech Olympic Committee 

Objectives:  The main object of this bachelor thesis is to suggest recommendations 

how to improve communication of Pilsner Urquells olympic advertising 

campaign on each communication channel based on the information 

about the cooperation between Czech Olympic committee and Pilsner 

Urquell and data concerning to advertising campaigns of the Pilsner 

Urquell.   

Methods:     The thesis used qualitative methods of marketing research, namely  

semi-structured interviews with representatives of the Pilsner Urquell 

brand. Another part of the work was based on the analysis of secondary 

data, whether publicly available or provided by the company. 

Results:      The results of the work showed that the brand uses all suitable and 

accessible communication channel for promoting its olympic 

campaingns. However, there is space for possible improvement. For 

example, higher promotion of their activities at the Olympic festivals 

through their social networks, add more fun activities for visitors in 

Olympic house or establish a closer relationship with one chain of 

supermarket and create special offer for their customers. 

Keywords: sport, promotion, sponsorship, image, Public Relation, marketing 
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1 ÚVOD 

Sport. Pro každého z nás znamená něco jiného. Pro někoho se jedná o zábavu, která 

člověka naplňuje a kterou pravidelně provozuje. Pro někoho je to zajímavá podívaná a pro 

jiného např. práce. Dá se říci, že sport je fenoménem, který v čase nabývá na své 

popularitě. Avšak dnes už nejde pouze o samotné sportovní výkony, radost z vítězství 

či strávené hodiny v posilovně. Sport je stále více v hledáčku různých firem a organizací, 

které si jsou vědomy, že sport je sice krásná věc, ale vidí v něm i potenciál pro své 

obchodní činnosti.  

V dnešní moderní době má každý z nás chytrý telefon a téměř neomezený přístup 

k internetu, a tedy i k různým sportovním přenosům, závodům či novinkám. Sport má 

tedy ambice oslovovat i ty diváky, kteří se např. nemohou na dané utkání dostavit či chtějí 

daný sport pozorovat z pohodlí domova. To je jedním z důvodů, proč firmy mají zájem 

spolupracovat se sportovními subjekty. Podniky či organizace vidí, jak sledovanost sportu 

roste a že potencionální sponzoring by mohl do jejich pokladen přinést nemalé částky. 

Právě zmiňovaný sponzoring hraje velmi důležitou roli i pro samotný sportovní průmysl. 

Ten je totiž pro některé kluby či organizace zásadní, jelikož většina jejich příjmů proudí 

ze sponzorských smluv a reklam a jsou na nich z velké míry závislé. Jsou však 

i organizace, které nevytvářejí pouze oboustranně výhodnou dohodu o sponzorování, ale 

také rovněž dlouhodobou spolupráci, která je založena na podobných hodnotách, 

názorech a postojích obou stran. 

Jak samotný sport, tak i sportovní sponzoring se vyvíjí v čase. To, co platilo v této oblasti 

např. před 10-15 lety, dnes vůbec platit nemusí. Žijeme v rychlé a moderní době, proto je 

třeba, aby se i firmy přizpůsobily tempu a přistoupily na využívání moderních technologií 

ke své propagaci. Aktuální trendy svědčí o tom, že firmy jsou si toho vědomy a od 

sponzorské spolupráce už očekávají více než pouhé umístění jejich loga na sportoviště či 

dresy.  

Sponzorování, v našem případě národního olympijského výboru, firmy využívají 

primárně k prezentaci svého dobrého jména a snaze vytvořit pomocí podporování sportu 

a českých sportovců emoční a loajální vztah se svým zákazníkem.  

Olympijské hry jsou obecně považovány za vrchol, kterého chce dosáhnout snad každý 

sportovec z celého světa. I pro firmy vyjadřuje téma olympismu nejvyšší prestiž, a i ony 
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chtějí světu, a především zákazníkům, ať už současným či potenciálním, ukázat, že jsou 

součástí tohoto vysoce inspirativního prostředí. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem práce je na základě zjištěných informací o spolupráci těchto dvou subjektů 

a údajů týkajících se olympijských reklamních kampaní značky Pilsner Urquell konkrétně 

i využívaných komunikačních kanálů, navrhnout doporučení, jakým způsobem by bylo 

možné obohatit, popřípadě vylepšit komunikaci v jednotlivých komunikačních kanálech 

tak, aby ji spotřebitelé s větší pravděpodobností zachytili a podnítilo je to ke koupi. Tato 

konkrétní doporučení budou navržena na základě rozhovorů s představiteli značky Pilsner 

Urquell a na základě vlastního průzkumu reklamních kampaní značky s olympijskou 

tematikou.  

Úkoly bakalářské práce jsou následující: 

1) teoretické vymezení tématu;  

2) zjištění právního rámce sponzoringu národních olympijských výborů; 

3) stručné představení obou subjektů, představení jejich dosavadní spolupráce; 

4) tvorba polostrukturovaných rozhovorů s představiteli značky Pilsner Urquell; 

5) analýza dat získaných z rozhovorů; 

6) analýza sekundární dat týkajících se spolupráce těchto dvou subjektů      

(tiskové zprávy a ostatní materiály); 

7) analýza olympijských reklamních kampaní značky Pilsner Urquell; 

8) návrh doporučení pro zlepšení komunikace v jednotlivých kanálech. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Sponzoring 

I přesto že se má bakalářská práce zabývá sportovním sponzoringem, je vhodné si na 

tomto místě definovat sponzoring jako obecný pojem. Ve světě marketingu a obchodu se 

setkáváme s různými druhy sponzoringu, kde každý z nich má své specifické 

charakteristiky a jsou v různé míře firmami používány.  

Autoři Bruhn a Mussler definují sponzoring takto: „Sponzorování lze definovat jako 

připravenost finančních a materiálních prostředků nebo služeb ze strany podniků, které 

jsou přidělovány osobám a organizacím působícím ve sportu, kultuře a v sociální oblasti 

s cílem dosáhnout podnikových marketingových a komunikačních cílů. Jedná se 

o specifickou formu partnerství, ve které sponzor a sponzorovaný dosahují svých cílů 

s pomocí druhého. Vstup do partnerství je vyjádřen sponzorováním, kde jsou smluvně 

regulovány výkony obou stran“ (Bruhn, Mussler, 1991, s. 8). 

Také autoři Tomek s Vávrovou uvádějí ve své publikaci definici sponzoringu. Chápou ho 

jako „cílenou spolupráci, při které dostává sponzorovaný smluvně sjednané peněžní 

platby, věcné dary či služby, za něž poskytuje protislužby“ (Tomek, Vávrová, 2011, 

s. 255). 

Na základě těchto definicí můžeme tedy říci, že sponzoring je spolupráce mezi danými 

subjekty, které musí vynaložit určité prostředky, jež mají ve většině případů peněžní 

podobu. Tyto prostředky mají firmám zajistit vzájemné plnění primárně marketingových 

a komunikačních cílů. Důležitá je myšlenka určité synergie, kdy by spolupráce měla vést 

k vyššímu výslednému účinku než pouhý součet účinků individuálních.  

Často v souvislosti s koncepcí sponzorství můžeme slyšet i pojmy dárcovství potažmo 

mecenášství, které mohou být občas i se samotným sponzoringem zaměňovány. Proto je 

příhodné si tyto dva pojmy v teoretické části vymezit. Dárcovství je na rozdíl od 

sponzorství založeno na poskytnutí daru, za který podnik neočekává žádnou přímou 

protislužbu či protiplnění (Bartošová, 2006). 
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3.2  Sponzoring ve sportu  

Sport je fenoménem nejen dnešní doby, ale i v historii. Těší se velké popularitě jak u lidí, 

kteří ho aktivně provozují, tak snad ještě více u lidí, kteří ho sledují u svých televizních 

obrazovek, na internetu nebo také přímo na samotných sportovištích. Již zmiňovaný 

internet a sociální sítě dávají sportu další rozměr a jeho sledovanost dosahuje vysokých 

čísel. Toho si všímají i firmy, které chtějí být především díky tomu součástí tohoto 

prostředí.   

Durdová (2005) definuje sportovní sponzoring následovně: „Sportovní sponzoring je 

partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou, podnikem) na jedné straně a sportem, 

přičemž dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Jedná se o specifickou 

vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, věcné prostředky a služby se dávají 

k dispozici osobám a organizacím působícím ve sportu“ (s. 55). 

Funguje zde jasný vztah mezi sponzorem, který se prostřednictvím této spolupráce snaží 

zviditelnit buď sám sebe jako firmu, nebo své produkty, a dostat se pomocí tohoto 

propojení k dalším zákazníkům. Na druhé straně stojí sponzorovaný, jehož hlavním cílem 

je získat finanční zdroje pro svoje působení.  

Sportovní sponzoring je v dnešní době velmi silnou a hojně využívanou marketingovou 

technikou. Lze to i jasně demonstrovat v číslech. Např. v roce 2018 celosvětové výdaje 

na sponzorování sportovního prostředí dosáhly hranice 65,8 miliard amerických dolarů 

(IEG, 2018).  

Společnosti vidí ve sportovních událostech a akcích prostor pro své zviditelnění před 

širokým publikem, které disponuje vysokou kupní silou. Velmi často firmy spolupracují 

se sportovními týmy či sportovci, protože ti mívají velkou fanouškovskou základnu, která 

má velký potenciál stát se jejich věrným zákazníkem.  
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3.2.1 Aktuální trendy ve sportovním sponzoringu 

Sportovní sponzoring zažívá mezi firmami obrovský boom. Nikdy předtím nebylo 

vynakládáno tolik peněz na marketingovou spolupráci se sportovci, sportovními týmy 

nebo sportovními akcemi. Důvod je jasný, reálné emoce, které mohou být potenciálním 

zákazníkům předány. Dle článku na webu ispo.com jsou velmi oblíbené soutěže na 

sociálních sítích, kdy uživatelé mají do komentáře napsat odpověď na jednoduchou 

otázku a mohou vyhrát lístky na sportovní akci. Tímto způsobem firmy mohou aktivovat 

svůj drahý sponzorský balíček a prohloubit vztah se svými zákazníky.  

Dříve bylo pro sportovní sponzoring běžné pouhé prezentování svého loga v médiích. 

Dnešní moderní doba dává možnost k využívání tzv. storytellingu 1nebo např. 

obsahového marketingu2. Další změnou v této oblasti je přechod od předávání jednoho 

sdělení pro celou cílovou skupinu. Dnešní trendy upřednostňují spíše předání správného 

poselství pro jednotlivé části cílové skupiny ať už na Facebooku, Instagramu anebo 

dalších sociálních sítích. Zkušení marketingoví manažeři vědí, jaký typ zprávy by měl 

být předán dle geografického cílení nebo naopak dle demografického zaměření (Joscha 

Thieringer, 2018).  

Za autentický, dostupný a se širokým zásahem je považován influencer marketing, který 

stále roste díky oblíbenosti sociálních sítí u lidí a dle odborníků i nadále poroste. 

Influencer marketing je založen na tzv. influencerech, tedy lidech, kteří mají velký dosah 

na sociálních sítích a na nich propagují produkty či výrobky firem, které je osloví 

ke spolupráci. Jedná se o velmi úspěšnou marketingovou praktiku, protože z výzkumů 

vyplývá, že 90 % zákazníků věří svým oblíbeným influencerům, na druhé straně klasické 

reklamě pouhých 33 % zákazníků. Je především využíván fitness a sportovními značkami 

(Tomáš Vejsada, 2017).

 
1 Storytelling je dle Pavlovské (2011) „interaktivní formu sdělení příběhu, jde o uměleckou formu, která je 

založená na jazykovém umění, použití hlasu, pohybu a gesta k zobrazení prvků, obrazů a představ vycházejících 

z konkrétního příběhu určitému publiku.“  
2 „Obsahový marketing je strategický marketingový přístup zaměřený na tvorbu a distribuci hodnotného, 

relevantního a konzistentního obsahu“ (Optimal Marketing, 2017). 
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3.2.2 Důvody sponzorování v oblasti sportu 

Historicky byl sponzoring vnímán firmami podobně jako reklama. Celý koncept 

spolupráce fungoval tak, že firmy dávaly značné finanční prostředky sportovním 

organizacím a protiplněním pro ně bylo pouhé vystavení jejich loga např. na stadionech 

či dresech sportovních týmů.  Hlavním důvodem, proč se do sponzorování pouštěly, byla 

snaha o posilování povědomí o značce a následně pomocí toho nepřímo zvyšovat prodeje 

svých produktů či služeb. 

Důvodů, proč se firmy rozhodnout navázat spolupráci se subjektem v oblasti sportu závisí 

na jejich marketingových či komunikačních cílech. Ty můžeme řadit do dvou skupin na 

psychologické a ekonomické. Do psychologických cílů můžeme zařadit snahu budovat 

dobré jméno a dobrou image, jak mezi stávající cílovou skupinou, tak mezi širší 

veřejností. Druhou skupinou cílů jsou cíle ekonomické. Do těchto cílů se řadí jednoduše 

porovnatelné ukazatele jako např. snaha zvyšování obratu, zisku, tržního podílu apod. 

(Tomek, Vávrová, 2011). 

Mezi další důvody ke sponzorování sportu dle Biscaia et kol. (2013) můžeme zařadit 

i důvody následující: 

• snaha značky proniknout do určité komunity, 

• dosáhnout nových cílových trhů, 

• ochrana před konkurencí, 

• snaha vzbudit rozruch okolo firmy nebo jejího produktu. 

V rámci své publikace Management a marketing sportu v roce 2009 provedla doc. 

Čáslavová výzkum mezi 82 firmami (různé velikosti) a jednou ze zjišťovaných 

skutečností byly i důvody, které zapojené firmy uváděly pro sponzorování a podporu 

sportu. Z výzkumu vyšlo najevo, že nejčastějším motivem, proč se firmy angažují ve 

sportovním prostředí a sponzorují ho, je zviditelnění firmy. Dalšími důvody jsou např. 

podpora mládeže, osobní pohnutky, získávání potenciálních zákazníků či podpora image 

značky (Čáslavová, 2009).  

Výsledky výzkumu doc. Čáslavové jsou částečně i v dnešní době aktuální, ale do této 

oblasti pronikly i další trendy a východiska, proč firmy sponzorují tuto oblast. Je logické, 

že podniky stále usilují o budování a posilování povědomí o značce a o zvyšování 

prodejů. V dnešní době se kromě toho firmy snaží prostřednictvím sponzoringu dotvářet 

svou image a vybírat si partnery, kteří vyznávají stejné hodnoty a postoje. Je zde viditelný 
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trend rovnosti partnerů a poskytování oboustranných benefitů. Kromě toho firmy chtějí 

využívat možnosti, které jim sponzoring skýtá. Jedná se především o hospitality servis3, 

ale také i o zajištění místa či speciální příležitosti, kam mohou být klienti či potenciální 

zákazníci zváni a mohou se zde neformálně bavit či řešit obchodní záležitosti. Firmy 

mohou prostřednictvím sponzoringu plnit i svou společenskou odpovědnost neboli CSR 

(Corporate Social Responsibility)4. Zatímco sponzorování mezinárodních událostí nebo 

sportovních týmů nenaplňuje zájmy sponzorů o získání lokální veřejnosti, podpora 

regionálních či lokálních subjektů je mnohem pozitivněji vnímána jako součást firemní 

CSR politiky. Tyto zmiňované důvody jsou velmi úzce spjaty s cíli, kterých chtějí firmy 

pomocí sponzoringu dosáhnout (Bradbury, 2017). 

3.2.3 Formy a typy sponzoringu ve sportu 

Durdová (2005) ve své publikaci vymezuje následující formy sponzorování ve sportu: 

1) sponzorování jednotlivých sportovců, 

2) sponzorování sportovních týmů, 

3) sponzorování sportovních akcí, 

4) sponzorování sportovních klubů, 

5) sponzorování sportovních institucí. 

Co se týče vrcholového sportu je nejvíce rozšířena forma sponzorování jednotlivých 

sportovců, kteří představují pro firmy prostředek pro zhodnocení jejich propagačních 

aktivit. V globálním hledisku patří mezi největší taháky pro sponzory např. tenista Roger 

Federer či basketbalista Lebron James. Naproti tomu sponzorování sportovních týmů 

neprobíhá pouze na úrovni vrcholové, ale můžeme pozorovat trend prostupování i do 

nižších úrovní sportu – do úrovně výkonnostní a sportu pro všechny, masového, resp. 

pohybových aktivit pro zdraví. Tato spolupráce probíhá výhradně na bázi poskytování 

financí, sportovního vybavení či ubytování. Na oplátku získá sponzor např. možnost 

reklamy na dresech.  

 
3 Hospitality program – vstupenky na akci, setkaní́ se sportovními hvězdami, transport související́ s akcí, catering  
4 CSR je dle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (2017) „dobrovolný závazek firmy chovat se ohleduplně 

nejen ke společnosti, ale také k životnímu prostředí.“ 
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Rozsáhlejší paletu možností pro sponzory přináší sponzorování určité sportovní akce. 

Mohou se využít kupříkladu reklamy na vstupenkách či mantinelech. Pomyslným 

vrcholem může být označení hlavním sponzorem či status titulárního partnera. Další 

příležitostí pro sponzora může být sponzorování vybraného sportovního klubu. V tomto 

případě se nabízí velké množství možných protiplnění, neboť kluby disponují sportovci, 

a navíc pořádají sportovní akce.  

Posledním druhem sponzoringu je sponzorování sportovních institucí. Pod pojmem 

sportovní instituce jsou myšleny např. svazy jednotlivých sportů, federace, ale především 

i národní olympijské výbory, tedy rovněž ČOV, který je v této práci zkoumán. Na základě 

zvolené formy sponzoringu se nabízí otázka, jakým sponzorem se daná firma 

či společnost stane.  

Kunz (2018) rozlišuje hned několik typů sponzorů. Tím prvním jsou oficiální dodavatelé, 

kteří zajišťují sportovní vybavení nebo služby. Dalším typem jsou tzv. titulární sponzoři. 

Jména titulárních sponzorů se vyskytují převážně v názvech sportovních akcí 

či sportovních arén. Pokud má daná sportovní událost pouze jednoho sponzora, jedná se 

o sponzora výhradního. Tzv. generální sponzoři přejímají nejdražší a nejatraktivnější 

protivýkony. Skupinu nejvýznamnějších partnerů sportovních akcí či klubů představují 

sponzoři hlavní, kteří dostávají významnější protiplnění než řadoví sponzoři, jejichž 

finanční podpora většinou nebývá tak vysoká.  
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Tabulka 1: Vztah forem sponzorování a propagačních možností 

Forma sponzorování  Propagační možnosti 

Jednotlivec • Reklama na dresu a vybavení  

Sportovní tým 
• Plakátová reklama 
• Reklama na vybavení týmů  
• Využití hvězd týmu k propagaci 

Sportovní akce 

• Reklama na mantinelu, pásu  
• Reklama v programu 
• Reklama na sportovním zařízení  
• Plakat, leták  
• Video tabule 
• Drobné reklamní prostředky  

(vlaječky, deštníky, vstupenky) 
• Transparenty 
• Tiskové konference 
• Titul hlavního sponzora akce  

Ligové soutěže 

• Reklama na dresu 
• Reklama na mantinelu, pásu 
• Reklama na sportovním zařízení 
• Drobné reklamní prostředky  
• Video tabule 
• Titul sponzora v názvu 

 ligové́ soutěže  

Sportovní kluby, spolky 

• Opatření značkou sponzora předmětů sportovní 
výbavy 

• Drobné reklamní prostředky 
• Převzetí partnerství  
• Aktivity V.I.P.  
• Titul sponzora v názvu haly  

   Zdroj: Čáslavová (2007)  

3.3 Olympijský sponzoring 

Olympijské hry jsou považované za nejvrcholnější akci všech účastněných sportů. To 

dělá olympiádu jedinečnou a unikátní sportovní událostí. Celosvětově se těší neuvěřitelné 

sledovanosti, což je velkým tahákem i pro sponzory.  

Olympijský sponzoring však není vůbec nic nového. Již od roku 1985 funguje sponzorský 

program TOP, který patří velkým mezinárodním společnostem. Daný program trvá čtyři 

roky a firmám zajišťuje exkluzivitu jejich produktu. Společnosti zaštiťují jak letní, tak 

zimní olympijské hry a dále jsou partnerem všech olympijských týmů, které se her 

účastní. Současnými sponzory v rámci TOP programu jsou: Coca-Cola, Alibaba Group, 

Atos, Bridgestone, Dow, GE, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, Toyota a Visa 
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(MOV, 2019). Další možností, jak se mohou společnosti stát součástí je tzv. národní 

sponzoring, ten se však týká jen firem z pořádající země.  

3.3.1 Benefity TOP partnerů  

Být jedním z TOP partnerů olympijských her přináší firmám následující výhody: 

• užití olympijské symboliky na svých produktech; 

• hospitality program v rámci olympijských her; 

• přímá reklama a prezentační možnosti včetně přednostního přístupu 

k olympijskému reklamnímu vysílaní; 

• koncese /franchise a prodej produktů, výstava produktů na místě; 

• ochrana proti „ambush marketingu“; 

• ocenění partnerské podpory prostřednictvím rozsáhlého olympijského 

prezentačního programu (Kindová, 2014).
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3.3.2 Přínos partnerství s Českým olympijským výborem 

Jako největší přínos pro firmy, které spolupracují s Českým olympijským výborem, 

můžeme uvést propojení s celosvětově nejprestižnější sportovní událostí, která se těší 

velké oblíbenosti jak celosvětově, tak i u nás.  Svým partnerům může Český olympijský 

výbor nabídnout nejen možnost využívat ve svých marketingových kampaních tématiku 

olympismu, ale také možnost spolupracovat s českými sportovci tvořícími Český 

olympijský tým. Vzájemné propojení lze rovněž ventilovat v rámci firemní prezentace ve 

vztahu k domácím i zahraničním obchodním, finančním, politickým a sportovním 

kruhům. Dle tajemnice ČOV Aleny Kindové jsou vítány dlouhodobé a zároveň flexibilní 

projekty, které lze koncipovat podle individuálních potřeb partnerů (Kindová, 2014).  

3.3.3 Benefity partnerství s Českým olympijským týmem 

Spolupráce s Českým olympijským týmem přináší firmám kupříkladu možnost být 

prezentovány v rámci akcí každoročního komunikačního plánu pořádaných ČOV a také 

Českou olympijskou, a.s. (ČO). 

Mezi další benefity dle Kindové (2014) patří: 

• Právo být prezentován společně s ostatními generálními partnery ČOT v rámci   

25 % z celkového poskytnutého prostoru všemi mediálními partnery. 

• Právo být prezentován společně s ostatními partnery ČOT v rámci zbývajícího 

poskytnutého prostoru všemi mediálními partnery. Velikost loga generálního 

partnera bude při každé prezentaci vždy nejméně o 1/4 větší než velikost loga 

oficiálního partnera ČOT. 

• Právo na prezentaci v Českém olympijském domě v místě konání ZOH a LOH. 

• Součinnost při získávání práva na použití archivních záběrů a dokumentů 

z vlastního sportovního výkonu členů Českého olympijského týmu na OH. 

• Právo na bezplatné využití 6 slavných českých olympioniků ročně včetně 

neaktivních sportovců (členů Klubu olympioniků) k vlastním akcím.  

• Umístění prezentační stránky partnera na www stránkách ČOV 

www.olympic.cz a vzájemné propojení se stránkami partnera.  

• Umístění loga partnera na hlavičkové papíry ČOV, ČO, a.s. a ČOT. 
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• Umístění sumarizační stránky s logy všech partnerů ČOT v publikacích z ZOH 

a LOH. 

• Právo na objednání „vlastních mutací” publikací ze ZOH a LOH vydávaných 

ČOV. 

• Umístění loga partnera na reprezentačním kalendáři ČOV. 

• Umístění loga partnera na venkovní billboard v areálu sídla ČOV. 

• Umístění loga partnera ve vstupní hale sídla ČOV. 

3.3.4 Zákon o ochraně olympijských symbolik 

Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik byl schválen 24. 2. 2000 

a především má zabránit zneužití a nepovolenému užití olympijských symbolik. Zákon 

také vymezuje základní práva a povinnosti správného užití. Dle § 2 lze jako olympijskou 

symboliku označit olympijský symbol, olympijskou vlajku, olympijské heslo, olympijský 

oheň, olympijskou pochodeň, olympijskou hymnu, olympijské emblémy či výrazy 

„olympijský“ a „olympiáda.“ V §3 – Užívání olympijských symbolik článku 1 

je ustanoveno, že „Jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo 

jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění; tím 

nejsou dotčena ustanovení části třetí zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, 

ve znění pozdějších předpisů. Písemné zmocnění může udělit oprávněné osobě Český 

olympijský výbor.“ 

 Přesné a úplné znění zákona je k dispozici jako příloha.    

3.4 Metody měření účinnosti sportovního sponzoringu  

Většina firem, když vstupuje do oblasti sponzoringu, primárně pomýšlí na peněžní 

zhodnocení, které jim spolupráce přinese, a až poté je zajímá následná viditelnost jejich 

loga, značky. Sportovní sponzoring je momentálně mezi podniky velmi populární, jelikož 

intenzivně propojuje zákazníkovo zaujetí daným sportem a sportovní produkty, které si 

na základě tohoto zaujetí kupují.  

Aby bylo dosaženo co nejefektivnější správy výdajů na sponzoring, je nutné nejprve 

formulovat jasnou sponzorskou strategii, která zahrnuje celkový cíl firemní propagace, 

cílovou skupinu a také zaměření se na oblast zákazníkova rozhodování, kterou lze 

prostřednictvím sponzoringu ovlivnit (GEP, 2016).  
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V současnosti se sponzorským aktivitám věnuje stále více firem. Ne všechny firmy, které 

u nás sponzorují sport, jsou si vědomy důležitosti vyhodnocování těchto spoluprací. Své 

sponzoringové aktivity nevyhodnocuje až 60 % značek na českém trhu. To může vést ke 

vzniku takových partnerství, která v krátkém časovém horizontu sice podpoří prodej 

svých produktů, ale v dalších letech prodej stagnuje a není podpořen ani rozvoj a vize 

firmy (Mráčková, 2019).  

Tabulka 2: Příklady měření efektivnosti sponzoringu na základě stanovených cílů 

Aspekt Možnost měření 

Viditelnost značky  
• Hodnota viditelnosti (v médiích) 

• PR 

Známost značky nebo produktu 
• Znalost v rámci cílové     skupiny 
• Znalost produktů či služeb 

Image značky 

• Názor na značku 
• Reputace firmy 
• Asociace se značkou 
• Hodnota značky ve finančním 

vyjádření 

Vytvoření vztahu ke značce 

• Aktivace zákazníků 
• Zpětná vazba od zákazníků 
• Významnost vztahu zákazníka ke    

značce 
• Identifikace se značkou 

Prodeje 

• Záměr nákupu  
• Změny prodejů  
• Procento použití kuponu 
• Přímé příjmy 
• Míra konverze 

Udržení si zaměstnanců a jejich 
motivace 

• Míra angažovanosti zaměstnanců 
• Vztahy zaměstnanců k firmě 

Zdroj: Adams, 2014, vlastní zpracování 

3.4.1 Návratnost investic ROI 

Další možností, jak mohou firmy měřit úspěšnost či neúspěšnost svých sponzorských 

aktivit, je prostřednictvím tzv. ROI indexu. Index, který v překladu znamená návratnost 

investic (Return on Investment), představuje čistý zisk nebo naopak čistou ztrátu vůči 

počáteční investici.  
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Návratnost investice vypočítáme pomocí dosazení do následujícího vzorce: 

Návratnost investice = (čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) x 100 [%] 

Nevýhodou tohoto indexu je, že nebere v potaz úrokové sazby, inflaci, náklady obětované 

příležitosti apod. I přes své nevýhody je ROI považován za vedoucí způsob, jakým firmy 

vyhodnocují finanční efektivitu sponzoringu (Zahradník, 2014).  

3.4.2 Návratnost s ohledem na stanovené cíle ROO  

Efektivitu sponzoringu lze měřit též prostřednictvím finanční veličiny zvané ROO neboli 

z angličtiny „Return on Objectives“, která se využívá v případech, kdy jsou sponzorské 

aktivity finančně neměřitelné. Zabývá se zkoumáním různých změn nehmotných výnosů, 

které může sponzorství poskytovat jako například povědomí o značce, brand equilty, 

vnímaní zákazníků atd. Nejčastěji se využívá u pořádání sportovních akcí (eventů). 

V rámci ROO jsou sledovány údaje před konáním sportovního eventu a časový úsek, při 

kterém jsou marketingové aktivity aplikovány. Po skončení sportovní akce je možné 

opětovně měřit a zjistit rozdílové hodnoty (Adams, 2014).  

Zatímco ROI slouží k měření finanční návratnosti, pomocí ROO mohou firmy zlepšovat 

své marketingové metody.  Pomáhá firmám zjistit, zda se posouvají vpřed vstříc svým 

dlouhodobým cílům. ROO je často označováno za tzv. „zlatý standard“ pro hodnocení 

efektivnosti sponzoringu, protože spolupráce může mít daleko více benefitů než ty, které 

lze vyjádřit pouze v penězích. Jelikož se jedná o ukazatele nehmotné povahy, využívá se 

nejvíce kvalitativní výzkum především různé průzkumy, ankety, ohniskové skupiny 

či monitorování sociálních médií.  Nejdůležitější je před samotným začátkem spolupráce 

si určit referenční hodnotu, aby firmy věděly, zda došlo k určitým změnám (Clarke, 

2015).  

3.5 Ambush marketing 

Celá tato práce se zabývá oficiálním sponzoringem národního olympijského výboru. Jsou 

však firmy, které využívají olympijské symboliky a spojení s tématem olympijských her 

zcela nezákonně a snaží se na daném tématu parazitovat. I když nemusí jít zcela pouze 

jen o firmy. Velmi často se stává, že zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských 

symbolik porušují i prodejní řetězce v segmentu maloobchodu.  

Ambush marketing můžeme zařadit do tzv. guerilla marketingu, který se v literatuře 

označuje přívlastky podvodný, parazitní či příživnický. (Louw, 2012). 
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Jakubíková ambush marketing definuje jako „plánování úsilí firmy pomocí nepřímého 

propojení jejího jména s událostí (zpravidla sportovního charakteru), s cílem získat 

pozornost, výhodu, které jsou spojené s oficiálním sponzorem akcí“ (Jakubíková, s. 253).   

V České republice na olympijský ambush marketing dohlíží Český olympijský výbor. 

Ten se snaží chránit oficiální partnery Českého olympijského výboru, jejich práva a jimi 

vynaložené prostředky. Výsadou těchto partnerů je používání emblému Českého 

olympijského týmu. Tito partneři platí ČOV nemalé částky, aby se jejich značka mohla 

pojit s nejzajímavější světovou sportovní značkou a jsou to zároveň i oni, kdo mohou 

využívat olympijskou symboliku ve svých kampaních.  

Pokud se zjistí, že se některý subjekt dopouští porušení zákona o ochraně olympijských 

symbolik, ČOV apeluje na zjednání nápravy. Pokud firma věci neuvede do pořádku, 

přistupuje se k právním krokům a úspěšnost výboru v tomto směru potvrzuje i advokátka 

Ilona Kindová z advokátní kanceláře KŠD Legal, která ČOV zastupuje: „Úsilí ČOV v této 

oblasti nese ovoce, protože soudy i správní orgány se naučily postupně aplikovat smysl 

a účel zákona o ochraně olympijských symbolik“ (ČOV, 2016). 

Světem sám pro sebe v oblasti olympijského ambush marketingu jsou sociální sítě, ty 

Českého olympijského výboru monitoruje firma Socialsharks. Ta hlídá klíčová slova, 

obrazový obsah a detailně sleduje činnost konkurentů partnerů olympijského týmu 

a všechny hráče na poli sportovního marketingu.  

Pravidla v oblasti olympijského marketingu se však netýkají pouze firem, ale i samotných 

sportovců. Ti nemohou propagovat své vlastní sponzory v tzv. ochranném období. 

To začíná sportovcovou oficiální nominací a končí tři dny po skončení olympijských her. 

Toto pravidlo je zjednáno především z důvodu, že sportovcova hodnota jeho účastí 

na hrách rapidně stoupá a mediální zájem o něj je obrovský (MediaGuru, 2016).  

3.6 Marketingový komunikační mix 

Do komunikačního mixu řadíme všechny formy komunikace, které firmy využívají 

k tomu, aby naplnily své marketingové a reklamní cíle.  

Dle Kotlera (2007) je komunikační mix „specifická směs reklamy, osobního prodeje, 

podpory prodeje, public relations a přímého marketingu, kterou firma používá pro 

dosažení svých reklamních a marketingových cílů“ (s. 809). 
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Na základě této definice můžeme komunikační nástroje rozdělit do několika skupin, mezi 

které patří: 

• reklama, 

• osobní prodej, 

• podpora prodeje, 

• public relations, 

• přímý marketing. 

V následujících odstavcích si rozebereme jednotlivé komunikační nástroje, které jsou pro 

práci podstatné, a to konkrétně reklamu, PR a podporu prodeje.  

3.6.1 Reklama 

Reklama hraje v oblasti propagace velkou roli, většina firem si je toho vědoma a nebojí 

se do tohoto odvětví investovat velké částky. Reklama může mít v dnešní době mnoho 

podob a způsobů, jak ji pojmout a záleží tedy na firmě, čeho chce touto propagací docílit.  

Reklamou, jak ji definuje Čáslavová (2009), je „placená forma prezentace výrobků, 

služeb nebo myšlenek určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné organice) 

prostřednictvím komunikačních médií“ (s. 168). 

Reklamu můžeme dělit dle jejího prvotního cíle do tří kategorií. Na reklamu informační, 

přesvědčovací a připomínkovou. První jmenovaná kategorie se využívá např. při vstupu 

firmy na trh nebo při uvedení nového výrobku. Tento typ reklamy se snaží vzbudit zájem 

o produkt a zvýšit po něm poptávku. Do další kategorie patří reklama přesvědčovací 

(Přikrylová, 2010). Tu firmy volí, pokud se snaží odlišit od konkurence a ve snaze 

rozvinout poptávku po svém produktu. Poslední zmiňovanou kategorií je reklama 

připomínková. Tento typ reklamy se využívá především ve fázi zralosti nebo poklesu 

a firma jejím prostřednictvím usiluje o zachování své pozice na trhu (Janouch, 2014).  

Na základě toho, jakých cílů chce firma reklamou dosáhnout, volí vhodné komunikační 

prostředky. 

 Mezi hlavní prostředky reklamy (Vysekalová, 2012) patří: 

• inzerce, 

• televizní spoty, 

• rozhlasové spoty, 
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• venkovní reklama, 

• reklama v kinech, 

• audiovizuální snímky. 

Oblast sportu přináší i další možnosti umístění reklamy prostřednictvím specifických 

médií, mezi které patří např. dresy, mantinely, startovní čísla či sportovní stadiony. 

Regulace sportovní reklamy závisí především na povaze dané sportovní soutěže a na 

stanoviscích jednotlivých sportovních svazů a asociací.  

3.6.2 Public relations 

Public relations můžeme do češtiny přeložit jako vztahy s veřejností. Často se používá 

pouze zkratka PR.  

Institut of Public Relations definuje pojem PR takto: „Public relations je o reputaci – je 

výsledkem toho co děláte, co říkáte a co ostatní říkají o vás“ (CIPR, 2014). 

Další možnou interpretací tohoto pojmu je definice Hopwoodové (2010): „Public 

relations je všechno, co řekneš, všechno, co děláš a všechno, co ostatní řeknou nebo si 

myslí o tobě“ (s. 17). 

Public relations můžeme označit i jako plánované a trvalé úsilí, které se zaměřuje na 

získání a udržení si goodwill – neboli dobrého jména podniku. 

Podle cílových skupin komunikace můžeme PR rozdělit do dvou skupin, a to na interní 

a externí PR. Interní PR je veškerá komunikace k zaměstnancům firmy, pod pojem 

externí PR spadá komunikace k veřejnosti. 

Mezi hlavní cíle interního PR patří především informovat interní zájmové skupiny 

o činnosti organizace. Každý, kdo ve firmě pracuje, by měl znát vizi organizace a co se 

v ní aktuálně děje. Mezi interní veřejnost kromě zaměstnanců můžeme řadit i akcionáře 

a dodavatele. Interní PR bývá velmi často také nazýváno Employee Relations. 

 Naproti tomu externí PR nebo taktéž označováno External Corporate Communication se 

věnuje zájmovým skupinám, které se nacházejí mimo organizaci. Především se jedná 

o média, pro které firma připravuje různé tiskové materiály, poskytuje rozhovory nebo 

koná tiskové konference. Kromě médií do externí veřejnosti patří i občanské 

a podnikatelské kluby, státní správa nebo bankovní a finanční sektor (Dědková, 2016).  
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Podle Přikrylové a Jahodové (2010) mezi základní oblasti PR patří: 

• vztahy s médii (media relations), 

• různé formy externí a interní komunikace organizace, 

• organizování událostí (event marketing), 

• lobbování, 

• public affairs, 

• krizová komunikace. 

Pro tuto práci je nejdůležitější složkou PR právě event marketing. Představuje plánování 

a organizování nejrůznějších událostí, které firma připravuje pro svou cílovou skupinu. 

Cílem je především zaujmout a vytvořit pozitivní pocity návštěvníků a tím podporovat 

image firmy.  

3.6.3 Podpora prodeje 

Jedná se o další z nástrojů marketingového mixu. Podporu prodeje představuje jakákoliv 

poskytnutá výhoda spotřebiteli spjatá s nákupem nebo užitím produktu. Prostřednictvím 

tohoto nástroje se firmy snaží podnítit spotřebitele ke koupi jejich výrobků (Zamazalová, 

2008).  

Kotler (2007) si pod tímto termínem představuje „soubor různých motivačních nástrojů, 

převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších 

nákupů určitých výrobků nebo služeb“ (s. 590). 

Machková (2015) mezi nejčastější formy podpory prodeje řadí: 

• vzorky, 

• kupony, 

• cenově výhodná balení, 

• spotřebitelské soutěže, 

• poutače v místě prodeje, 

• prodejní výstavy. 

Výsledky výzkumů ukazují, že 50 až 70 % zákazníků se pro koupi rozhoduje na základě 

momentálního impulzu až v prodejně. Tím impulzem pro jejich rozhodnutí muže být 

i některý z nástrojů podpory prodeje např. v podobě slevy výrobku.  
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Pokud se firma rozhodne, že tento nástroj bude využívat, je nutné zajistit soulad mezi 

reklamní kampaní a akcemi na podporu prodeje. Tyto akce si může firma zajišťovat sama, 

anebo pokud se jedná o akci rozsáhlejšího rázu, může využít specializovaných agentur. 

U určitých kategorií výrobků mohou výdaje na jejich podporu prodeje převýšit náklady 

na reklamu. Konkrétně u určitých druhů spotřebních výrobků mohou náklady na podporu 

prodeje tvořit až 80 % nákladů na marketing (Machková, 2015).  
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4 METODOLOGIE 

Tato část bude věnována popisu metod, které byly užity tak, aby mohly být vytvořeny 

relevantní závěry mé práce. Obecně rozlišujeme dva typy marketingového výzkumu, a to 

výzkum kvalitativní a kvantitativní. U kvantitativního výzkumu se nejčastěji využívá 

dotazníkové šetření. To je pro tuto práci zcela nevhodné, jelikož nás zajímají informace 

od samotné firmy a od lidí, kteří se v daném směru pohybují. Proto pro vypracování práce 

jsem použila kvalitativní metodu, konkrétně strukturovaný rozhovor. Důvodem, proč 

jsem tuto metodu zvolila je, že představuje asi nejlepší možnou vypovídací hodnotu pro 

danou práci tak, abych získala důležité informace a poznatky. Dále došlo k analýze 

sekundárních dat, ať už veřejně dostupných, tak poskytnutých samotnou firmou.  

4.1 Polostrukturovaný rozhovor 

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, ideální jsou v případě zjišťování motivů, 

názorů a postojů kvalitativní metody, v tomto případě konkrétně polostrukturovaný 

rozhovor, který dává tazatelovi možnost volnějšího vedení rozhovoru a v případě potřeby 

se dotázat na doplňující informace.  

Celkem byly provedeny dva rozhovory. Konkrétně s Janem Kovářem – sportovním 

manažerem Plzeňského Prazdroje, a.s., a Luďkem Baumrukem – Marketing Director 

Global Brands společnosti Asahi, která je vlastníkem značky Pilsner Urquell a majitelem 

společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 

Jan Kovář byl jako respondent pro tuto práci vybrán především z důvodu, že je to právě 

on, kdo značku zastupuje v rámci sportovního sponzoringu, a právě on jedná s partnery. 

S panem Kovářem byl rozhovor orientován na historii, současnost a budoucnost 

spolupráce s ČOV. Hlavními tématy byly především vznik samotné spolupráce, její vývoj 

a shrnutí činností, které značka v rámci sponzoringu Českého olympijského výboru, 

respektive Českého olympijského týmu dělá pro svou propagaci. Zvláštní pozornost se 

v rozhovoru věnovala olympijským domům a festivalům.  

Otázky byly vytvořeny tak, aby byly zjištěny požadované informace, ale zároveň dávají 

prostor pro diskuzi a možné zjištění dalších zákulisních informací a postojů. Rozhovory 

probíhaly v měsíci dubnu 2019.  
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Otázky pro Jana Kováře byly následující: 

1) Kdo koho s návrhem spolupráce oslovil a jakým způsobem celý proces 

vyjednávání probíhal? 

2) Můžete alespoň částečně nastínit hlavní body (např. užití loga) sponzorské 

smlouvy? 

3) Jaké aktivity jsou v rámci sponzorské smlouvy ze strany Pilsner Urquell 

vyvíjeny? 

4) Jakým způsobem se spolupráce měnila v průběhu olympijských cyklů? Je 

spolupráce v čase rozšiřována a pokud ano, jakým způsobem? 

5) Jak byste hodnotil spolupráci s ČOV? Uveďte některé slabé či silné stránky vaší 

dosavadní spolupráce. 

6) Jaký je podle vás ČOV partner? Jak byste ho charakterizoval? 

Druhý z rozhovorů byl proveden s Luďkem Baumrukem. S panem Baumrukem jsme se 

zabývali především komunikací značky v on-tradu, v off-tradu a reklamními 

olympijskými kampaněmi značky.  Zvláštní pozornost byla v rozhovoru věnována 

způsobům, jakými značka měří své olympijské reklamní kampaně a jaká data jsou pro ni 

důležitá. Vše probíhalo na konkrétním příkladu kampaně v rámci zimních olympijských 

her v Pchjongčchangu 2018. Jelikož rozhovor s Luďkem Baumrukem neprobíhal zcela 

standardně, ale spíše formou výkladu a powerpointové prezentace, zpracovala jsem do 

příloh resumé z celého setkání.  

Záznamy ze všech rozhovorů a schůzek byly pořízeny na diktafon na mobilním telefonu 

a bezpečně uloženy v počítači autorky. Nahrávány byly především z důvodu přesné 

interpretace odpovědí obou respondentů. Veškerý zvukový materiál byl přepsán do 

elektronické verze formou Microsoft Word dokumentu. V práci jsou rozhovory 

zpracovány formou přepisů a jejich původní znění je součástí příloh. Po zpracování byly 

nahrávky rozhovorů smazány.  

4.2 Analýza sekundárních dat 

Druhou podstatnou metodou byla analýza sekundárních dat. Tím jsou myšleny veřejně 

dostupné dokumenty jako tiskové zprávy, články a fotografie na oficiálních stránkách 

obou subjektů a další propagační materiály. Dále bylo využito informací z webů 

zabývajících se tématem marketingu, sponzoringu a médií.  
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Pro získání potřebných informací a podrobnějších dat bylo v této práci využito 

následujících materiálů: 

• webové stránky značky Pilsner Urquell - https://www.pilsner-urquell.cz; 

• webové stránky Českého olympijského výboru – https://www.olympic.cz/home;  

• propagační materiály značky Pilsner Urquell; 

• sociální sítě značky Pilsner Urquell, především Youtube a Instagram; 

• tiskové zprávy Pilsner Urquell a ČOV; 

• webové portály vydávající články o olympijských reklamních kampaních značky 

Pilsner Urquell; 

• webové portály vydávající články o spolupráci značky Pilsner Urquell a ČOV; 

• výsledky měření kampaně ZOH 2018 zpracované agenturou PPM Factum. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Pilsner Urquell 

5.1.1 Historie 

Spojení města Plzně a piva je pro většinu z nás jasným evergreenem. Historie vaření piva 

spadá až do roku 1295, kdy bylo uděleno českým králem Václavem II. tzv. „právo 

várečné“, které dávalo možnost měšťanům vařit pivo ve svých pivovarských domech. 

Významným rokem nejen pro pivovarníky byl rok 1842, kdy historicky první sládek 

tamního pivovaru Josef Groll uvařil pomocí dosud neznámé techniky spodního kvašení 

ležák, první svého druhu, který se vyznačoval zcela odlišnou a novou chutí. Tento ležák 

započal novou kategorii piva tzv.  „pils“.  Rok 1842 je považován také za rok založení 

plzeňského pivovaru, byť výstavba Měšťanského pivovaru započala mnohem dříve.  

Milníkem se pro Pilsner Urquell stal rok 1898 kdy byla zaregistrována ochranná známka 

Urquell (německy Prazdroj). Cílem této ochranné známky bylo odlišit původní nejstarší 

plzeňské pivo od novějších piv z produkce ostatních místních podniků. Pivovaru se 

v tehdejší době velmi dařilo, potvrzuje to i fakt, že se stal největším pivovarem 

v Rakousku-Uhersku. Po krizi a druhé světové válce byl pivovar znárodněn.  

Po sametové revoluci v roce 1989 je zřízen státní podnik, který slučuje Plzeňský Prazdroj, 

pivovary Gambrinus, pivovary v Domažlicích, Chebu a Karlových Varech. Do 

obchodního rejstříku byla společnost zapsána jako Plzeňský Prazdroj, a. s. dne 1. září 

1994 (Pilsner Urquell, 2018).  

Od roku 2015 byl vlastníkem SABMiller plc. (bývalá druhá největší pivovarská skupina 

světa). V roce 2017 od něj japonská společnost Asahi odkoupila podniky v Evropě a stala 

se tedy vlastníkem Plzeňského Prazdroje, a.s., tudíž i Pilsner Urquell. Za Plzeňský 

Prazdroj a další čtyři evropské pivovary zaplatila téměř 200 miliard korun. Spojení 

japonské skupiny Asahi (12. největšího výrobce piva na světě) a Plzeňského Prazdroje 

pomohlo posílit prodeje v Asii, představuje ale především i novou cestu k investicím 

a inovacím (Pilsner Urquell, 2017).  

Ukazuje se, že spolupráce funguje velmi dobře, což potvrzují i slova generálního ředitele 

Plzeňského Prazdroje Granta Liversage: „Plzeňský Prazdroj v období od 1. dubna do 31. 

prosince 2017 zaznamenal tržby za zboží, vlastní výrobky a služby přes 12 miliard korun, 

výsledek hospodaření po zdanění byl 2,6 miliard korun, kapitálové investice dosáhly 882 
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milionů korun. Plzeňský Prazdroj za minulé účetní období přispěl čtyřmiliardovým 

příspěvkem do státního rozpočtu. To je jedno z nejvyšších čísel v Česku i v porovnání 

s firmami, které daně platily na základě celoročních finančních výsledků“ (Pilsner 

Urquell, 2018). 

Jméno Pilsner Urquell je spojováno s množstvím společenských akcí. Dlouhodobě se 

spojuje výhradně s nejvýznamnějšími akcemi a odvětvími, která patří k nejúspěšnějším 

vůbec. Nepodporuje lokální zájmy a jednotlivce. Tato filozofie vychází z chápání značky 

jako výjimečné. Je také dlouholetým partnerem Národního divadla v Praze a podporuje 

finančně i Centrum Paraple, pro které každoročně pořádá aukci speciálních lahví a zisky 

z prodeje jdou výhradně na podporu tohoto centra.  

5.1.2 Pilsner Urquell jako sponzor sportu 

Značka je také velkým podporovatelem sportu. Dlouhodobě spolupracuje např. s Českou 

hokejovou reprezentací, které je až do roku 2022 hlavním partnerem. Že je u nás hokej 

populární sport, můžeme dokázat na jeho velké sledovanosti, která v době mistrovství 

světa čítá přes milion diváků. Důležitost spolupráce pro značku dokládají i slova 

generálního ředitele Plzeňského prazdroje, a.s. Granta Liversage: „Symbolem České 

republiky pro mne bylo vždy české pivo, a to Pilsner Urquell. Po příchodu do Čech jsem 

pochopil, že Češi nemají jen jednu ikonu, ale hned dvě – a tou druhou je milovaný hokej. 

Jedná se o spojení dvou fenoménů, které společně reprezentují to nejlepší, co v Čechách 

máme. Jsem rád, že právě Pilsner Urquell a národní hokejový tým patří k sobě a že 

společně můžeme bojovat o zlato.“ (Pilsner Urquell, 2017). 

Obrázek 1: Reklamní vizuál pro mistrovství světa v hokeji 2018  

 
Zdroj: www.mistoprodeje.cz (2018)   

Dále značka spolupracuje i s Českou golfovou federací a je partnerem více než dvou 

desítek hřišť po celé České republice kupříkladu Royal Golf Clubu Mariánské Lázně nebo 
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Greensgate Golf & Leisure Resortu. Podporuje přes dvě desítky golfových hřišť a stála 

u zrodu tzv. Pilsner Urquell Golf Academy. V současnosti je také titulárním partnerem 

soutěže Pilsner Urquell Golf Cup, která se každoročně koná v září v Hluboké nad 

Vltavou.  Do roku 2013 byla značka i titulárním partnerem nejprestižnější domácí série 

Czech PGA Tour.  Značka sama vyrábí i golfové oblečení a doplňky se svým logem, které 

je možné koupit na oficiálním e-shopu.  

Další významnou sportovní akcí, s kterou se Pilsner Urquell spojuje, jsou Pražské 

primátorky. Tradiční veslařský závod v centru Prahy, kterého byla značka v letech 2003 

a 2004 titulárním partnerem a jmenoval se konkrétně Pražské primátorky Pilsner Urquell. 

Od té doby je značka řadovým sponzorem.  

Obrázek 2: Pozvánka na Pilsner Urquell Golf Open 2018 

 
Zdroj: www.golfhluboka.cz (2018)  

5.2 Český olympijský výbor  

Hlavním posláním je hájit zájmy českého sportu vůči státu a dalším institucím. Zasazuje 

se o zlepšení postavení sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění co nejširší veřejnosti, 

o zlepšení financování sportu, a to především v oblasti mládežnického sportu. Český 

olympijský výbor zastupuje ČR na mezinárodní úrovni a zajišťuje účast českých 

sportovců na olympijských akcích (např. OH, ZOH, YOG, EYOF, EH). V dnešní době 

moderních technologií a technologického pokroku se snaží o vymýcení dopingu ze 

sportu. Podporuje olympijské ale i neolympijské sporty. Současným předsedou ČOV je 

Ing. Jiří Kejval (Graclík, 2017).  
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5.2.1 Česká olympijská 

Jedná se o oficiální marketingovou agenturu ČOV, která zajišťuje mediální prezentaci 

partnerů, dále také ochraňuje olympijskou symboliku na území ČR a podílí se na zajištění 

účasti Českého olympijského týmu na olympijských hrách. Byla založena v roce 1997 

a stoprocentním vlastníkem je ČOV. Jak již bylo nastíněno, zabývá se především různými 

marketingovými, reklamními a obchodními aktivitami, které souvisí s propagací 

olympismu a olympijských symbolů. V rámci čtyřletých olympijských cyklů udržuje 

stabilní partnerství a plní smluvní závazky. Kromě jiného tvoří aktivační programy pro 

partnery ČOV. Plánuje a zajišťuje mediální, sportovní, společenské a propagační akce 

a tiskové konference. Především díky prostředkům od partnerů Českého olympijského 

týmu se ČO podílí na zajišťování účasti členů Českého olympijského týmu na 

olympijských hrách (ČOV, 2019).  

5.2.2 Positioning Pilsner Urquell a Českého olympijského výboru 

„Positioning je souhrnem aktivit, které slouží k vytvoření image produktu/služby/značky 

v myslích lidí z cílového trhu. Tato pozice se odlišuje od ostatních produktů v dané 

kategorii. Jde o cílevědomé usměrňování postoje zákazníka směrem k produktu“ (Petrtyl, 

2018). 

Oba subjekty spolu spolupracují dlouhodobě. Toto partnerství je historicky dané tím, že 

jak Pilsner Urquell, tak i Český olympijský výbor vyznávají podobné hodnoty, které jsou 

pro ně důležité a tvoří součást jejich osobnosti.  Ctí tradice, historii, a především šíří 

národní hrdost. Společných prvků však můžeme najít hned několik a jsou součástí jejich 

positioningu. Na základě prezentace značky Pilsner Urquell a prezentace ČOV jsem 

sestavila následující positioningy, které odpovídají tomu, jak chtějí být subjekty vnímány 

veřejností a jaké poslání chtějí v rámci své komunikace předávat. 
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Obrázek 3: Positioning značky Pilsner Urquell 

 
Zdroj: Schéma dle dostupných dat sestavila autorka (2019) 

Obrázek 4: Positioning Českého olympijského výboru 

 
Zdroj: Schéma dle dostupných dat sestavila autorka (2019) 

5.3 Historie spolupráce  

Spolupráce značky s Českým olympijským výborem se začala rodit po konci druhého 

tisíciletí. Do té doby měla s ČOV smlouvu jiná značka, taktéž dnes spadající pod Plzeňský 

Prazdroj, a.s. – Radegast. V roce 2001 bylo rozhodnuto o výměně na pozici partnera a tím 

novým se stala značka Pilsner Urquell, která nahradila Radegast v již existující smlouvě. 

Od té doby až do roku 2014 byla značka generálním partnerem. Od zimní olympiády 

v Pchjongčchangu 2018 je partnerem oficiálním.  
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Myšlenku spolupráce můžeme vidět v propojení české špičkové značky piva 

a špičkových sportovců, kteří dokáží svými výkony oslovit širokou českou veřejnost.  

5.4 Sponzorská smlouva 

Původní sponzorské smlouvy mezi subjekty byly uzavírány na 4 roky, v posledních letech 

se jejich platnost prodloužila na 8 let. Nejnovější byla podepsána od ZOH 2018.  

Základní částí sponzorské smlouvy je především využívání loga. Smlouva obsahuje 

souhlas ČOV s užíváním jejich loga a loga ČOT ve spojení se značkou Pilsner Urquell 

a výbor je povinen prezentovat značku jako svého partnera na všech akcích a událostech, 

které pořádá. Znamená to tedy to, že pokud ČOV provádí jakékoliv aktivity spojené 

s olympiádou, musí zde být vidět logo Pilsner Urquell a musí jasně zaznít fakt, že je 

značka jeho partnerem. Jedinou výjimkou jsou Olympiády dětí a mládeže, jelikož je akce 

určena pro děti a mladší 18 let, proto se značka jako výrobce alkoholických produktů 

nechce s tímto typem akce spojovat.  

5.5 Komunikační kanály 

5.5.1 Olympijské domy 

V roce 2012 se v Londýně otevřel první olympijský dům určený pro veřejnost. Bylo tak 

vybudováno místo, kde se setkávají samotní sportovci, fanoušci, místní obyvatelé 

a turisté. Olympijský dům je projektem Českého olympijského výboru, který platí 

veškeré náklady s ním spjaté. Pilsner Urquell hradí náklady spojené s prodejem piva 

a zábavou, kterou si připraví pro návštěvníky, jako jsou soutěže atd. Náklady na všechny 

tyto aktivity se pohybují v rozmezí 300 000 až 350 000 euro.   

Značka v olympijských domech láká na čepované pivo Pilsner Urquell, ale i školu 

čepování, kde si návštěvníci mohou sami zkusit čepování pod taktovkou mistrů oboru. 

Byla zavedena tradice předávání piva na rok zdarma vítězům zlatých medailí. Je to jedna 

z dalších forem zviditelnění značky v rámci olympijského domu, ale i ta má svá jasná 

pravidla. Což potvrzují i slova Jana Kováře: „Pro zviditelnění děláme to, že když 

sportovec vyhraje zlatou medaili, dostává pivo na rok zdarma. To však platí pouze 

u sportovců starších 21 let. To samé platí u čepování piva v Českém domě či fotografování 

sportovců s pivem. Pokud je sportovec mladší 21 let, přebírá za něj výhru zákonný 

zástupce.“ 
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První olympijský dům pro veřejnost navštívilo za dobu konání olympiády přes 78 700 

návštěvníků.  

Další olympijský dům, který na sebe výrazně upozornil, byl ten na ZOH 2018 v Jižní 

Koreji. Nacházel se v městě Kangnung, kde sídlila i olympijská vesnice. Tyto hry 

především svou lokalitou byly pro značku důležité, protože se postupně prosazuje na 

asijských trzích a chtěla na sebe upozornit v tom nejlepším světle právě v této části světa. 

To dokládají i slova Evy Staníkové, manažerky globálního marketingu Pilsner Urquell. 

„Je to náš vůbec nejrychleji rostoucí zahraniční trh na celém světě. Například v Soulu je 

už přes deset hospod, kde vám Prazdroj načepují, ale koupíte nás i v obchodech.“ 

Novinkou v rámci programu značky v olympijském domě byla virtuální realita, díky 

které si mohli návštěvníci prohlédnout prostory tisíce kilometrů vzdáleného plzeňského 

pivovaru. Český olympijský dům slavil úspěch jak mezi návštěvníky, tak mezi novináři. 

Noviny Boston Globe ho označily za nejlepší olympijský dům této olympiády.  

Dle slov Luďka Baumruka jsou olympijské domy oříškem pro měření dopadu značky na 

návštěvníky. Jelikož olympijské domy navštěvují převážně cizinci, je těžké říct, zda 

značku poté budou konzumovat, či přišli pouze za zábavou. Na druhou stranu se na tomto 

místě dá vytvořit rozsáhlý obsah pro digitální komunikaci značky, který pak užívá na 

svých komunikačních platformách (Buchert, 2018).  

Obrázek 5: Škola čepování v olympijském domě 

 
Zdroj: Pilsner Urquell (2018) 
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5.5.2 Olympijské parky 

Celý koncept olympijských parků je založen na symbolickém propojení OH s děním 

v České republice. Nabízí návštěvníkům možnost vyzkoušet si nepřeberné množství 

sportů jak letních, tak zimních a strávit příjemné chvíle se svými blízkými. Ale nejen to. 

Tyto parky dávají možnost aktivace partnerům Českého olympijského výboru.  

Program a prezentace značky v olympijských parcích se ne úplně výrazně liší od 

propagace v olympijských domech.   

Značka Pilsner Urquell již od počátků těchto parků nabízí kromě svého čepovaného piva 

i školu čepování pro návštěvníky. Tradicí se také staly oslavy medailových úspěchů 

našich sportovců po jejich návratu z dějiště her ve stanech Pilsner Urquell. 

V olympijských parcích můžeme vidět ale i netradiční program. Kupříkladu stan na 

pražské Letné v rámci olympijských her v Soči 2014 navštívila mj. rychlobruslařka 

Martina Sáblíková, která zde pokřtila sadu unikátních olympijských podtácků, které byly 

následně vydraženy na serveru Aukro a výtěžek putoval na konto Centra Paraple. Stanu 

Pilsner Urquell a propagačních činností v olympijském parku Soči – Letná si všimli 

i samotní návštěvníci, kteří na základě dat z výzkumu značky Millward Brown ohledně 

visibility jednotlivých značek v parku, zařadili Pilsner Urquell na 6. místo. 

Graf 1: Nejviditelnější značky v olympijském parku Soči – Letná 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Millward Brown (2014) 

V prvním letním olympijském parku Rio – Lipno, který byl otevřen v roce 2016, měl 

Pilsner Urquell v areálu kromě stanu dva sportbary v ideální vzdálenosti od sportovišť 

a hlavního pódia. Novinkou byl online chat s vybranými olympioniky, který se konal 
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právě ve stanu značky a jehož hosty byli např. judista Lukáš Krpálek a kajakář Jiří 

Prskavec.  

Obrázek 6: Videochat se sportovci ve stanu Pilsner Urquell 

 
Zdroj: www.idnes.cz (2016)  

Myšlenka českých olympijských parků nadchla i Mezinárodní olympijský výbor. Ten se 

rozhodl, že se olympijské parky v rámci zimních olympijských her v Pchjongčchangu 

otevřou veřejnosti i v jiných zemích. Spolu s tím došlo i ke změně názvu, kdy olympijské 

parky nahradily olympijské festivaly. Na našem území se v roce 2018 konaly na výstavišti 

v Brně a Ostravě. Značka Pilsner Urquell ve svých stanech v obou městech uskutečnila 

výstavu s názvem „Tribute to Czech gold,“ kde vystavovala artefakty a fotky 

připomínající české zlaté momenty ze zimních olympijských her.  

Obrázek 7: Výstava „Tribute to Czech gold“ 

 
Zdroj: Pilsner Urquell (2018) 
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Jelikož hlavní tváří olympijské kampaně „Každé zlato má svůj příběh“ se stala 

rychlobruslařka Martina Sáblíková, byla zde možnost si vyzkoušet slideboard, který 

simuluje pohyb na rychlobruslařských bruslích. Celkově značka Pilsner Urquell v rámci 

olympijských festivalů přilákala do svých stanů 6000 účastníků, kteří vypili 65,5 

hektolitrů piva Pilsner Urquell (ČOV, 2018).  

Obrázek 8: Slideboard na olympijském festivalu 

 
Zdroj: Pilsner Urquell (2018) 

5.5.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje v případě značky Pilsner Urquell se liší v oblasti označované podle 

interní metodiky Plzeňského Prazdroje on-trade a off-trade. Do prodejního kanálu 

on-trade spadá prodej v hospodách, restauračních zařízeních nebo např. v hotelech. 

Naproti tomu prodejní kanál off-trade představuje prodej v obchodech, supermarketech 

a velkoobchodech, a to konkrétně v balené podobě (vratné lahve, plechovky, PET lahve)  

5.5.3.1 On-trade kanál 

Jak již bylo zmíněno v on-trade kanálu se pivo prodává v hospodách a restauracích, ať už 

v podobě čepované nebo lahvové. Ve všech značkových hospodách Pilsner Urquell se 

v době olympijských her, tedy i v době průběhu olympijské kampaně, objevují různé 

propagační materiály, které na kampaň upozorňují. Především se jedná o různé podtácky 

nebo ještě častěji o plakáty. Plakáty jsou různě rozmístěny z psychologického hlediska 

od vstupních dveří až k výčepu, popřípadě ke stolu tak, aby si ho zákazník co nejlépe 

zapamatoval a při objednání zvolil právě značku Pilsner Urquell.  
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Každoročně se značka snaží i o nabídnutí zajímavé aktivity všem návštěvníkům hospod 

a restaurací. Např. při letní olympiádě 2016 si měli možnost zahrát speciální hrací karty, 

díky kterým mohli vyhrát některou ze zajímavých olympijských cen s logem Pilsner 

Urquell a Czech teamu. V poslední době dominují akce spojené s konzumací piva, 

například pivo zdarma na oslavu zlaté medaile v průběhu her ve vybraných hospodách se 

značkou na čepu, odměna za konzumaci stanoveného počtu půllitrů apod.   

Obrázek 9: Propagační materiál v restauraci 

     
Zdroj: Pilsner Urquell (2018) 

5.5.3.2 Off-trade kanál 

Mnohem větší možnosti dává značce k propagaci kanál off-trade a to především 

v supermarketech. V těch značka využívá především reklamních nosičů a tzv. POS 

materiálů, které mají za úkol přilákat zákazníkovu pozornost. Mimo jiné v obchodech 

značka pořádá i soutěže. Většina soutěží je na bázi, že pokud zákazník koupí například10 

lahví piva Pilsner Urquell, získá dárek – většinou to bývá např. oblečení z aktuální 

olympijské kolekce nebo např. půllitr s olympijskou tematikou. Tyto akce probíhají 

v kooperaci s dalšími členy ČOT, například Alpine Pro formou poukázek na odběr zboží. 

To vše má zákazníka přilákat ke koupi.  
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Obrázek 10: POS materiál k olympijské kampani 2018 

 
Zdroj: Pilsner Urquell (2018) 

Další specialitou, kterou značka Pilsner Urquell využívá u svých olympijských kampaní, 

jsou limitované série plechovek s olympijským motivem. Při příležitosti olympijských 

her v Soči 2014 byly k dostání ve vybraných obchodech také speciální kartonové 

multipacky se sběratelskými podtácky s motivy zlatých úspěchů českých sportovců. 

V rámci olympijských her v Rio de Janeiru 2016 navíc značka spolupracovala 

s vybranými obchodními řetězci a lidé mohli nákupem piva Pilsner Urquell soutěžit 

o víkendový pobyt na Lipně, tedy v místě, kde se nacházel olympijský park.  

Obrázek 11: Limitovaná edice plechovek pro olympiádu v Londýně 2012 

 
Zdroj: www.e15.cz (2016)  
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5.5.4 Reklamní kampaně 

Na základě sponzorské smlouvy má Pilsner Urquell právo využívat českých sportovců do 

svých reklam. Značka toho především v posledních letech hojně využívá. Tváří poslední 

olympijské kampaně se stala rychlobruslařka Martina Sáblíková, o dva roky dříve atletka 

Zuzana Hejnová.  

Pokud se však jedná o kampaně, ve kterých je třeba použít archivní záběry, musí značka 

žádat až Mezinárodní olympijský výbor. To dokazují slova Jana Kováře: „Pokud chceme 

točit reklamní spoty a potřebujeme archivní záběry z olympijských her, musíme žádat 

skrze Českou olympijskou Mezinárodní olympijský výbor, jelikož ten je vlastníkem 

veškerých práv.“ 

Tak tomu bylo například u reklamních kampaní, kde hlavní roli hrála osobnost Emila 

Zátopka a jeho tři zlaté medaile z olympijských her v Helsinkách 1952 nebo u reklamy 

s Jiřím Raškou, který jako první Čech vyhrál v roce 1968 zlatou olympijskou medaili na 

zimních olympijských hrách.  

Ne vždy tomu bylo tak, že hlavní roli v reklamách Pilsner Urquell hráli samotní sportovci. 

U prvních olympijských reklam značky to byli právě samotní štamgasti. 

Kampaně značky obecně se těší velkému dosahu. Například poslední olympijská kampaň 

s Martinou Sáblíkovou zasáhla přes 4,5 milionu televizních diváků, 4,3 milionů lidí 

v on-line prostředí a 750 tisíc rádiových posluchačů.  

5.5.4.1 Měření reklamních kampaní 

Pro každou olympiádu značka chystá speciální reklamní kampaň. Pilsner Urquell se snaží 

budovat a posilovat emoční vztah mezi ní a zákazníkem a jedním ze způsobů, jak toho 

docílit jsou i tyto reklamní kampaně. Velkou roli má pro značku jejich vyhodnocování, 

které jí pomáhá zpracovat reklamní agentura. Abychom zjistili, jaké konkrétní oblasti 

jsou vyhodnocovány, použijeme výzkum agentury PPM Factum, který si nechal Pilsner 

Urquell připravit ke zhodnocení reklamní kampaně v rámci zimních olympijských her 

v Pchjongčchangu v roce 2018. Avšak proces a styl vyhodnocování zůstávají pro všechny 

olympijské kampaně stejné.  
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5.5.5 Vyhodnocení olympijské kampaně 2018 

Mezi českými spotřebiteli chce být značka považována za „českou pivní ikonu“, a to byl 

i jeden z cílů, s kterým Pilsner Urquell do kampaně vstupoval. Z důvodu popularity 

sociálních sítí a médií byl jeden z dalších tzv. KPI5 cílů vyvolat v digitálním prostředí 

50 000 interakcí, které zahrnují ať už liky, komentáře, nebo sdílení na sociálních sítích.  

Aby se veškerá komunikace neodehrávala pouze na sociálních médiích, byla v rámci 

olympiády posílena pozice off-trade a on-trade. V off-trade byla pozornost upínána 

především na marketing v místě prodeje. V on-trade bylo cílem aktivace kampaně 2 000 

hospod. Značka si cíle vytyčuje na základě svých dlouholetých zkušeností se 

sponzoringem, doporučení mediální agentury nebo tzv. benchmarkingem6.  

Pokud se jedná o velký projekt, značka vytváří tzv. 360stupňovou komunikaci tak, aby 

maximálně pokryla téma kampaně. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o komunikaci dané 

zprávy, kampaně prostřednictvím všech možných prvků marketingového mixu. 

Obrázek 12: Ukázka 360stupňové komunikace  

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Pilsner Urquell (2018) 

 
5  „KPI jsou indikátory (ukazatele / metriky) výkonnosti přiřazené procesu, službě, organizačnímu útvaru nebo celé organizaci, 
které vyjadřují požadovanou výkonnost (kvalitu, efektivnost nebo hospodárnost)“ (Parmenter, 2014).  

6  „Bench marking neustálý a systematický proces, v němž podniky hodnotí vlastní výkony a porovnávají je s výkony jiných 
organizací podobné velikosti nebo podobného zaměření. Podniky tak pomocí benchmarkingu mohou porozumět svým silným a 
slabým stránkám a stanovit cíle a strategie, které povedou ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti“ (Everesta, 2016).  
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V oblasti on-tradu (v hospodách, restauracích) bylo dbáno hlavně na visibilitu reklamních 

předmětů spojených s olympijskou kampaní, jako byly např. plakáty, podtácky apod. 

V off-trade byla kampaň komunikována prostřednictvím reklamních nosičů a POS 

materiálů (Point of sale). Hlavním cílem bylo upoutat zákazníkovu pozornost, který byl 

umocněn ještě možností získat olympijský dárek při nákupu určitého počtu lahví nebo 

plechovek. V digitálním marketingu se opět dbalo na visibilitu a důležitou součástí byla 

i spolupráce s bezfrazi.cz, což je projekt, který přináší zajímavé osudy sportovců a jejich 

příběhy o cestě na vrchol. V televizi byly vysílány 20vteřinové spoty, jejichž hlavní 

hrdinkou byla osobnost celé kampaně Martina Sáblíková. Značka navázala dvoutýdenní 

spolupráci s Českým rozhlasem Radiožurnálem, kde se vysílala rozhlasová verze spotů. 

Důležitou součástí této 360stupňové komunikace byla BTL – below the line neboli tzv. 

podlinková komunikace. V tomto segmentu se značka zaměřovala na komunikaci 

v olympijských parcích v Brně a Ostravě.  

Výzkum pro značku provedla výzkumná agentura PPM Factum po skončení 

olympijských her. Jako cílová skupina byli zvoleni muži a ženy ve věku 18-65 let, kteří 

pijí alkoholické nápoje alespoň jednou ročně. Celé měření probíhalo ve čtyřech vlnách. 

První měření proběhla před olympijskými hrami, aby se zjistilo, jaké je vnímání značky  

před spuštěním kampaně. Poté na základě shlédnutých částí komunikace se měřilo, jak se 

respondentům komunikace líbí, jaký na ně má dopad. Nakonec se měřilo po skončení 

olympiády tak, aby bylo patrné, jakým způsobem olympijská kampaň značku posunula 

a co obecně v lidech vyvolala. Rozdělení výzkumu do těchto vln bylo také proto, že 

značka v každém týdnu měla jinou komunikaci. 

Předmětem zkoumání byly dva okruhy. První okruh se věnoval značce jako takové, 

především povědomí o jejím propojení se zimní olympiádou. Dále se jednotlivě testovaly 

dílčí části kampaně jako video spot s Martinou Sáblíkovou, spojení značky s ostatními 

sportovci, radiové spoty nebo spolupráce se stránkou bezfrazi.cz. 

Vyhodnocení reklamní kampaně 

Základem celého měření a vyhodnocování bylo zjistit, zda dotazovaní vůbec kampaň 

značky zaznamenali. Pokud se respondentovi při otázce ohledně kampaní v souvislosti se 

zimními olympijskými hrami jako první vybaví část komunikace značky Pilsner Urquell, 

spadá do tzv. kategorie top of mind. Další kategorii tvoří dotazovaní, kteří si při otázce, 

zda zaznamenali kampaň Pilsner Urquell, vybaví alespoň část komunikace (např. 
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reklamu). Tito respondenti projevili tzv. spontánní znalost (spontaneous awareness). 

Pokud někdo z dotazovaných kampaň vůbec nezaznamenal, byly mu prezentovány 

jednotlivé části komunikace, které měl vidět v médiích. Na základě toho měl hodnotit, co 

to v něm vyvolalo. Jedná se o podpořenou znalost (prompted awareness).  

Další důležitou součástí měření je zjišťování, přes jaké médium se lidé nejčastěji 

s reklamou Pilsner Urquell setkali. I když v současné době jsou internet a sociální sítě na 

vrcholu popularity nejen u mladých lidí, 78 % respondentů zaznamenalo reklamu značky 

prostřednictvím televize s velkým odstupem od internetu. Nejméně dotazovaných se 

s reklamou setkalo v rádiích či formou venkovní reklamy. Nejvíce lidí si všimlo televizní 

reklamy Pilsner Urquell na kanálech ČT Sport nebo Nova Sport. V rádiu na stanici Český 

rozhlas Radiožurnál a ze sociálních sítí na Facebooku.  

Jak bylo zmiňováno, hlavní osobností reklamní kampaně byla Martina Sáblíková. Co se 

týče prvního dojmu reklamního spotu respondentů, tak 60 % z nich reklamu na první 

pohled považovalo za zajímavou a dobrou. Součástí dotazování byly i otázky, zda 

dotazovaní viděli reklamu celou, či nikoliv a co bylo důvodem, proč danou reklamu 

nedokoukali. 

Na základě shlédnutí spotu se Sáblíkovou hodnotili lidé plusy a mínusy, které je 

v souvislosti s reklamou napadly. Nejvíce se respondentům líbilo zpracování klipu, 

osobnost Martiny Sáblíkové a poselství spotu. Nejčastěji zmiňované negativum byla 

délka reklamy, její nudnost, nebo např. propojení alkoholického nápoje se sportem.  

Hlavním sloganem celé této kampaně se stalo heslo „Každé zlato má svůj příběh“. I to 

bylo předmětem hodnocení, především ve smyslu, zda dokážou správně slogan přiřadit 

ke značce. To se povedlo přes 40 % dotazovaným.  

Kromě hlavního reklamního spotu s Martinou Sáblíkovou byly vytvořeny i doplňkové 

spoty s dalšími sportovci. Těmito sportovci byli běžkyně na lyžích Petra Nováková, 

hokejista Jan Kovář a bobista Jan Vrba. I ty byly předmětem hodnocení.  

Běžně se zjišťují i demografické údaje o respondentech, kteří kampaň zaznamenali, aby 

značka věděla, zda její komunikace zasáhla správnou cílovou skupinu, kterou si určila. 

Z dat můžeme říci, že 70 % ze všech respondentů, kteří kampaň zaznamenali, byli muži, 

zbylých 30 % bylo žen.   
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Graf 2: Zaznamenali olympijskou kampaň Pilsner Urquell dle pohlaví 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Pilsner Urquell (2018) 

Graf 3: Zaznamenali olympijskou kampaň Pilsner Urquell dle věku 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Pilsner Urquell (2018) 

Co se týká věkového rozpětí, tak tam výsledky nebyly tak jednoznačné. Nejvíce byla 

zasažena věková kategorie 55–64 let, nejméně pak mladí lidé ve věku 18–24 let.  

Graf 4: Zaznamenali olympijskou kampaň Pilsner Urquell dle výše měsíční mzdy 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Pilsner Urquell (2018) 
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Další kategorií, kterou si značka nechává zpracovávat je rozdělení na základě výše 

měsíční mzdy. Zcela dominantně zaznamenali kampaň dotazovaní, kteří pobírají měsíční 

mzdu větší než 30 000 Kč. Takovýchto respondentů bylo 55 %. Ostatní dvě platové 

kategorie zcela viditelně zaostávají.  

Propojení značky se zimní olympiádou 

Jak již bylo řečeno, předmětem vyhodnocování této kampaně bylo i vnímání Pilsner 

Urquell jakožto značky spojené se zimní olympiádou. Respondenti měli vybrat z několika 

tvrzení, které podle nich nejlépe korespondují se značkou. Přes 55 % dotazovaných 

odpovědělo, že značku považují za úspěšnou. Dále byla často vybírána tvrzení, že se 

jedná o značku, na kterou můžou být Češi hrdí, že Pilsner Urquell přináší pozitivní 

reputaci České republice v zahraničí nebo že tato značka nabízí kvalitní produkt a servis. 

Pouze kolem 3 % dotazovaných nemá tuto značku rádo nebo slyšelo nějaké negativní 

informace o této společnosti. V rámci výzkumu agentury PPM Factum probíhalo 

i hodnocení a porovnávání s ostatními značkami, které jsou partnery Českého 

olympijského týmu a Pilsner Urquell si ve většině srovnávaných kritérií vedl velmi dobře.  

5.6 Hodnocení spolupráce  

Dle slov Jana Kováře je spolupráce značkou vnímána pozitivně a rozhodně z ní profituje. 

Hlavní výhodou, kterou sponzorování Českého olympijského výboru, respektive 

Českého olympijského týmu firmě přináší, je fakt, že Český olympijský výbor oslovuje 

širokou českou veřejnost a také možnost využít pro svou komunikaci velké množství 

sportů a samotných sportovců. A to jak sportů zimních, tak i letních. Je to tedy mnohem 

výhodnější než spolupráce s jednotlivými svazy a sportovci, což by bylo administrativně 

a finančně náročnější. Sám osobně si velice považuje propojení špičkových sportovců 

a špičkové značky.  

„Spolupráci hodnotím pozitivně. Já osobně jsem za značku spokojen, jelikož Pilsner 

Urquell ze spolupráce profituje. Jediné malé mínus je fakt, že se často mění struktura 

a lidé v České olympijské. Tím se komplikuje administrativa a mohou vznikat drobné 

problémy. Ale jinak spolupráci hodnotím kladně a mám s představiteli ČOV velmi dobré 

vztahy,“ hodnotí Jan Kovář.  

Na základě rozhovorů a vlastního výzkumu jsem sestavila přehled pozitiv a negativ, které 

daná spolupráce pro značku Pilsner Urquell přináší



50 
 

Tabulka 3: Přehled pozitiv a negativ spolupráce pro značku Pilsner Urquell 

Pozitiva  Negativa 

Možnost využití sportovců k propagaci Nutnost žádání u MOV o historické záznamy 

Možnost využívat olympijskou 
tematiku k propagaci 

Vysoké náklady spjaté s olympijskými festivaly a 
olympijským domem 

CSR politika Právní rámec propagace alkoholických nápojů 

Aktivace nových zákazníků značky Ambush marketing menších firem 

Dlouhodobost a bezproblémovost 
spolupráce 

Možnost prezentace na olympijských 
festivalech a v olympijském domě 

Hospitality program pro zástupce 
značky 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejprve bych představila pozitiva, kterých je více. Asi nejdůležitějším pozitivem je 

možnost využívání sportovců pro vlastní reklamní a komunikační kampaně. Značka této 

možnosti hojně využívá a ve svých reklamách již představila řadu sportovců v čele se 

Zuzanou Hejnovou či Martinou Sáblíkovou. Tato možnost se netýká však pouze 

reklamních spotů. Sportovce značka využívá např. pro návštěvu svých stanů na 

olympijských festivalech. Dalším významným plusem je možnost využívání olympijské 

tematiky k propagaci značky. Na základě sponzorské smlouvy může Pilsner Urquell ve 

svých komunikačních kampaních zmiňovat slova jako olympijský nebo olympiáda 

a reklama může mít olympijskou tematiku. V České republice totiž platí Zákon o ochraně 

olympijských symbolik 60/2000Sb., který chrání olympijské symboliky před jejich 

zneužitím a firmám, které se rozhodnou těchto symbolik ve svých kampaních bez 

souhlasu ČOV využít, hrozí vysoké pokuty. Firmy, které se rozhodnou bez souhlasu ČOV 

užívat tuto symboliku se dopouštějí tzv. ambush marketingu a mohou tak ohrožovat stálé 

partnery Českého olympijského týmu. Podporou sportu a olympismu značka plní i svou 

společenskou odpovědnost neboli CSR, a to můžeme označit jako další pozitivum. Díky 

existenci olympijských festivalů a domů se může značka prezentovat návštěvníkům 

i v rámci nových komunikačních kanálů a může zaujmout nové budoucí konzumenty, 

kteří si vytvoří kýžený emoční vztah se značkou.  
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Jelikož spolupráce trvá již od roku 2001 – tedy přes 18 let, jedná se o spolupráci 

dlouhodobého rázu a dle slov představitelů, je jejich spolupráce bez větších problémů, 

především z důvodu vyznávání stejné filozofie. Další výhodou může být i hospitality 

program pro zástupce značky Pilsner Urquell na olympijských hrách.  

Pokud chce značka natočit zcela nový reklamní spot se současným sportovcem není to 

problém. Problém vyvstává ve chvíli, kdy by chtěla použít jakékoliv archivní záběry. Ty 

spravuje Mezinárodní olympijský výbor, a Pilsner Urquell musí žádat skrze Český 

olympijský výbor ten mezinárodní. Proces je zdlouhavý a příliš komplikovaný. 

Olympijské festivaly a domy, jak jsem zmínila o pár odstavců dříve, přinášejí možnost 

získat nové zákazníky. Je nutné se však postarat o jejich zábavu, hosty a kvalitu piva, a to 

vyjde v průměru na 300 000 euro, což jsou pro značku nad rámec sponzorské smlouvy 

další nemalé výdaje.  

Jelikož se jedná o výrobce alkoholických nápojů, je propagace značky regulována dle 

Zákona o ochraně olympijských symbolik 60/2000 Sb. Proto například nemůže v rámci 

olympijských festivalů mít vlastní sportoviště a není součástí olympijských her dětí 

a mládeže. Oproti jiným partnerům tak zde nedochází k využívání veškerých možností, 

které sponzorování Českého olympijského týmu nabízí.  

5.7 Doporučení pro zlepšení a zefektivnění spolupráce 

Následující doporučení byla sestavena tak, aby korespondovala s filozofií firmy 

a způsobem, jakým chce být prezentována široké veřejnosti. Doporučení jsem rozdělila 

do tří kategorií: doporučení ohledně eventů (myšleno olympijské parky a domy), ohledně 

podpory prodeje jak v on-trade, tak off-trade kanálu a doporučení týkající se reklamní 

kampaně.  

Eventy 

Olympijské festivaly 

V rámci olympijských parků, nově olympijských festivalů, měla značka u návštěvníků 

vždy dobrou reputaci. Na toto místo chodí především rodiny s dětmi, které se chtějí 

pobavit u sportovních aktivit a fandit českým sportovcům. Na základě zjištěných 

informací při zpracovávání mé práce a od přátel, kteří parky alespoň jednou navštívili, 

jsem však zjistila, že ve stanech Pilsner Urquell není vůbec žádné pití pro dětské 
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návštěvníky. Je samozřejmé, že značka se chce prezentovat pouze osobám starším 18 let, 

ale pokud se např. jedná o letní olympijské festivaly a jsou vysoké teploty, mohly by být 

ve stanech k dostání alespoň láhve s obyčejnou vodou či džusy. Takto může značka přijít 

i o rodiče, kteří si zde chtěli vychutnat čepované pivo a atmosféru, ale nemohou, protože 

zde není nic k dostání pro jejich ratolesti.  

Aby značka přilákala více návštěvníků do svých stanů, bylo by vhodné více propagovat 

své aktivity na festivalech prostřednictvím sociálních sítí Českého olympijského týmu 

(@olympijskytym), především Facebooku a Instagramu. Inspirací pro tento krok může 

být spolupráce Pilsner Urquell s Českým hokejovým týmem, kdy během mistrovství světa 

na Slovensku 2019 byla značka několikrát prezentována v rámci příběhů na Instagramu 

@narodnitym přirozenou a nenucenou cestou.  

Obrázek 13: Vzor propagace na Instagramu České hokejové reprezentace 

   
Zdroj: Instagram @narodnitym (2019) 

Možností je i instagramový profil Pilsner Urquell, na kterém by se v době konání 

olympiády mohly vytvářet tzv. instastories, na kterých by mohli vystupovat naši 

olympionici a částečně přiblížit svůj sport, sebe a přípravu na olympiádu.  
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Také by nebylo na škodu vylepšit značení stanů v areálu pomocí různých tabulí a šipek, 

aby bylo pro návštěvníky snadnější a srozumitelnější je najít. Uvedu na konkrétním 

příkladu olympijského parku Rio-Lipno. Značka Pilsner Urquell měla svůj stan a na 

tomto obrázku je stan vyznačen černým puntíkem. Aby návštěvníci tento stan neminuli, 

bylo by vhodné od všech tří vchodů umístit šipky či tabule v rozestupech například 100 

metrů (vyznačené červenými puntíky s modrým obrysem).  

Obrázek 14: Plánek olympijského festivalu 

 
Zdroj: www.lidovky.cz (2016), vlastní zpracování  

Bohužel značka jakožto výrobce alkoholického nápoje si nemůže kvůli přítomnosti dětí 

zcela osvojit určité stanoviště, jako mohou činit ostatní partneři. Proto by se měla zaměřit 

především na program ve svých stanech a co nejvíce ho zatraktivnit návštěvníkům.  

Tradiční aktivitou na festivalech je škola čepování. Možným způsobem, jak nalákat více 

zájemců, je jejich odměna v podobě některého z olympijských dárků. Aktivity doporučuji 

rozšířit o pořízení aktuální fotografie z čepování ve společnosti renomovaných mistrů 

řemesla výčepního. Další možností, jak zpříjemnit návštěvníkům jejich pobyt v Pilsner 

Urquell stanu, může být fotokoutek, kde se budou moci vyfotit se svými přáteli nebo 

půllitrem piva. Fotka bude okamžitě vyvolána a lidem zůstane památka na návštěvu 

olympijského parku, a především stanu Pilsner Urquell.  
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Obecně se dá říci, že lidé se spíše zapojí, pokud mají motivaci. Tato motivace v nich může 

zanechat pozitivní vzpomínky a až příště budou nakupovat v obchodě, sáhnou po značce 

Pilsner Urquell.  

Obrázek 15: Škola čepování  

 
Zdroj: Pilsner Urquell (2018) 

Olympijské domy 

U olympijských domů je komplikací fakt, že jejich návštěvníky jsou především turisté 

a cizinci. Jak již zmínil Luděk Baumruk, je zde těžké měřit přesnější dopad na 

návštěvníky, protože nevíme, jestli přišli do olympijského domu pouze za zábavou či 

ochutnat české pivo. Proto mé doporučení v této oblasti směřují spíše k rozšiřování 

zábavných aktivit pro návštěvníky a snaze je zaujmout přes zábavu. Dobrým nápadem 

byla např. virtuální realita v posledním olympijském domě, kde díky ní mohli návštěvníci 

navštívit plzeňský pivovar. Trendem budoucnosti by mělo být spojení s lokální 

gastronomií s využitím místních kuchařských a jiných celebrit, což by mohlo být 

mediálně silně využitelné. A to jak v médiích v dané pořadatelské zemi, tak i v odezvě 

prostřednictvím novinářů akreditovaných z České republiky. V Českém domě chybí též 

užší napojení na mediální partnery ČOT. Pořádání tiskových konferencí je standardem, 

ale například televizní studio skýtá vícero možností – například návštěva studia či 

moderování na zkoušku „slepého přenosu“ některého ze sportů po boku renomovaného 

komentátora jako odměna za návštěvnickou soutěž, losování voucherů apod.   
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Obrázek 16: Příklad virtuální reality v českém olympijském domě 

 
Zdroj: www.reflex.cz, 2018  

Podpora prodeje 

Jak ČOV, tak Pilsner Urquell ctí tradici a jsou pyšní na české úspěchy. Proto v oblasti on-

trade jsou dobrým nápadem různé kvízy s olympijskou tematikou, kde se zúčastnění 

dozvědí zajímavosti z naší české olympijské historie a také z historie pivovaru a odměnou 

mu může být opět olympijský dárek nebo pivo zdarma. Zákazník se zabaví, přinese mu 

to odměnu. Tímto způsobem může být prohlubován vztah mezi ním a značkou Pilsner 

Urquell. Tyto kvízy byly součástí programu v rámci olympijského festivalu v roce 2018 

a tento koncept byl velmi úspěšný. Proto se nabízí ho přenést i do oblasti on-trade. Chybí 

rovněž aktivity různých tipovaček. Tuto aktivitu Prazdroj již podporoval, ovšem na 

úrovni Ligy hospod, on-line tipovaček na výsledky a další prvky zápasů nejvyšší 

fotbalové soutěže a Ligy mistrů. Tuto aktivitu by mohla doprovázet návštěva promotýmu 

s cílem zvýšení vizibility značky.   
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Obrázek 17: Olympijský pub quiz 

 
Zdroj: Pilsner Urquell (2018) 

Ohledně kanálu off-trade, tak tam značka využívá velké množství nástrojů. Další rozvoj 

by mohl vést přes intenzivnější spolupráci s obchodními řetězci např. vytvořením unikátní 

akce pouze pro daný řetězec, popřípadě zlepšit nebo zintenzivnit vystavení POS materiálů 

u vchodu a východu z obchodu. Věcné ceny bych doporučovala rozšířit o vouchery 

k návštěvě a prohlídce pivovaru a dalších cílů (Plzeňské historické podzemí apod.), 

vouchery na školy čepování v restauracích dle místa bydliště vítěze apod. Jedním z trendů 

Plzeňského Prazdroje poslední doby je totiž poskytování zážitků spotřebitelům 

a návštěvníkům restaurací a hospod. 

Reklamní kampaň 

Z hodnocení olympijské kampaně z roku 2018 jasně vyplývá fakt, že kampaň přilákala 

výrazněji osoby starší 55 let, zatímco u mladších věkových kategorií čísla nejsou tak 

vysoká. Proto by bylo vhodné zaměřit své aktivity právě na tyto skupiny. Vhodným 

postupem by bylo přesunutí části kampaně na sociální sítě a na internet obecně anebo 

nabízet na festivalech aktivity, které by přilákaly tyto mladé lidi. Popřípadě svou 

olympijskou kampaň komunikovat během letních her na hudebních festivalech, kterých 

je v tomto období nepřeberná řada (např. Hrady.cz, Létofest či Hip Hop Kemp). Značka 

využívá velké množství sociálních sítí, mezi které patří především Youtube, Instagram 

a Facebook. Nejsilnější sítí Pilsner Urquell je bezpochyby právě Facebook, kde má přes 

500 000 fanoušků. Oproti tomu na serveru Youtube jsou to pouhé dva tisíce odběratelů 

a na Instagramu přes 17 000 fanoušků. Největší potenciál je tedy v sociální síti Facebook, 
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kde by i po zapojení sponzorovaných postů mohla být zasažena největší část cílové 

skupiny. V rámci mistrovství světa v ledním hokeji a ve spolupráci s Českým svazem 

ledního hokeje svou reklamní kampaň Všichni jsme nároďák přesunula především na 

Facebook, kde uživatelé mohli na své fotky vyzkoušet různé filtry s hokejovou tematikou 

a sdílet je se svými přáteli. Tato kampaň se těšila velké oblibě a myslím, že by to mohla 

být i dobrá inspirace pro olympijské kampaně značky.  

Obrázek 18: facebookové efekty Všichni jsme nároďák  

 
Zdroj: Pilsner Urquell (2018) 

Samotná reklamní kampaň byla hodnocena veskrze pozitivně. Především tedy spoty 

s Martinou Sáblíkovou. Spoty s ostatními sportovci nebyly tak úspěšné a velká část 

respondentů je buď nepostřehla vůbec, anebo jim nepřipadaly tak dobré jako ten 

s Martinou Sáblíkovou. Proto by možná pro příští kampaň bylo dobré se držet modelu 

s jedním hlavním a sám o osobě výrazným reklamním spotem. Jako to dlouhodobě činí 

např. značka Coca-Cola, která vsadila v rámci olympiády v Pchjongčchangu na 

jednoduchou, avšak trefnou reklamu, která se divákům líbila. 

Pro Pilsner Urquell se jeví jako velká šance dostát tohoto cíle v souvislosti s letní 

olympiádou 2020 v Tokiu. Mateřská společnost Asahi Beer se totiž stala globálním 

partnerem her konaných v Japonsku. 
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Obrázek 19: Kampaň s Martinou Sáblíkovou 

 
Zdroj: Pilsner Urquell (2018) 

Kromě již tradičních médií jako je televize a internet v roce 2019 můžeme pozorovat 

trend podcastů. Mohlo by se jednat o zajímavé doplnění reklamní kampaně, kdy by 

Pilsner Urquell mohl přinášet exkluzivní rozhovory se sportovci z dějiště olympijských 

her a nabízet je k poslechu na platformách jako jsou Spotify či Apple music
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6 DISKUZE 

Jak jsme se přesvědčili u této práce, sponzoring v dnešní době už není brán jako 

samovolné vynakládání peněžních prostředků, za nějž firmy očekávají prezentaci svého 

loga. Je to tak trochu alchymie a proces, který si žádá odpovědnou přípravu. Nezáleží 

úplně na tom, aby korespondoval segment podnikání firmy s oblastí, kterou se rozhodne 

sponzorovat, ale především na společných hodnotách, které oba subjekty vyznávají a na 

jejich firemní filozofii. Tak je tomu i v případě Pilsner Urquell a Českého olympijského 

výboru. Tyto dva subjekty vyznávají podobné hodnoty, jako jsou národní hrdost, úcta 

k historii a fair-play, a především díky tomu daná spolupráce dobře a efektivně trvá už 

přes 18 let.  

Měřením efektivity sponzoringu se zabývá několik odborných publikací, ale v praxi je to 

poměrně komplikovaný proces, jak jsme se přesvědčili v této práci. Např. autor Petr 

Dedík se ve své internetové publikaci zabývající se možnostmi měření účinnosti 

sportovního sponzoringu věnuje velkému množství různorodých způsobů, jak se dá 

sportovní sponzoring měřit. Ale sám autor také přiznává, že nelze zcela jasně zjistit, jaký 

vliv měl sponzoring na spotřebitelské chování jednotlivce. Je tedy jasné i to, že nemůžeme 

s jistotou změřit, jak se sponzoring Českého olympijského týmu projevuje na prodejích 

značky. Co se však určit dá, je vliv této spolupráce na image firmy, jak jsme se přesvědčili 

díky výzkumu na respondentech, a tvorbu pozitivní CSR politiky. Prostřednictvím svých 

kampaní může Pilsner Urquell motivovat veřejnost a budovat image zodpovědné 

a tradiční firmy.  

V práci byl zmíněn i zajímavý fakt, že lidé od tak velké a úspěšné firmy očekávají, že 

bude partnerem olympioniků. Avšak i to může být brzdou celé spolupráce. Lidé mají 

očekávání, že značka byla, je a bude partnerem a mají tendenci přestat reagovat na 

aktivity, které značka vyvíjí. Může to být příliš vysoce nastavenou laťkou v podobě 

reklamních kampaní téměř ke každému významnému datu v kalendáři jako např. Vánoce 

nebo Velikonoce. Naproti tomu jiné značky, které téměř celý rok se spotřebiteli 

nekomunikují a v období olympiády spustí kampaň, kterou nikdo nečekal, vzbudí 

značnou vlnu reakcí. O ně v dnešní moderní době, která se odehrává především u různých 

typů médií, jde. Je tedy otázkou, zda by si samotní spotřebitelé všimli, kdyby spolupráce 

byla ukončena.  
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Pilsner Urquell může mít oproti jiným partnerům výhodu v tom, že má možnost svou 

komunikační kampaň prezentovat na širokém spektru kanálů. Problémem však je nutnost 

řízení se Zákonem o regulaci reklamy 40/1995 Sb. To v rámci komunikačních kanálů 

přináší určité bariéry v propagaci značky a jejího produktu a tím byla ovlivněna i daná 

doporučení. Dobrým krokem by bylo např. provozování vlastní sportovní sekce, ale to 

bohužel v tomto případě nejde, protože tyto sportoviště jsou primárně pro děti a ty jsou 

právě tímto zákonem před reklamou na alkoholické nápoje chráněny.  

V práci jsem se zabývala také tématem olympijských festivalů a domů. Avšak jelikož 

jsem sama nenavštívila ani jedno ze jmenovaných míst, nemusí být doporučení zcela 

kompletní, jelikož jsem sama atmosféru nezažila a využila pouze dostupných dat 

a referencí známých.  

Další možností, jak by šla práce posunout zase o kousek dál, by byla účast některého ze 

zástupců Českého olympijského výboru, kteří by mohli práci obohatit o své postoje 

a přinést do práce další zajímavé a užitečné informace.  

Je důležité na tomto místě zmínit i skutečnost, že autorka této práce nemá žádné 

zkušenosti se světem sponzoringu a marketingu, a proto tyto rady a doporučení mohou 

být pro odborníky nevhodné. Autorka to však bere tak, že je spotřebitelka a zákaznice, 

která celý proces vidí z druhé strany a tím pádem i takto nezainteresovaný člověk může 

přinést nové poznatky a nový pohled na věc. Podle vyjádření zástupců značky je právě 

takový pohled cenný.  
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7 ZÁVĚRY 

Český olympijský výbor. Organizace, která hraje na české ale i světové sportovní scéně 

svou významnou roli. Pomáhá naším sportovcům s jejich přípravou na vrchol kariéry 

většiny z nich – olympijské hry. Ale co především, snaží se propagovat v naší republice 

sport jako formu zábavy, trávení volného času, ale i jako celoživotní lásku. Ctít národní 

hrdost a brát sport jako něco, co dokáže nás občany, v dnešní době vyhraněných názorů, 

alespoň na chvíli spojit.  

Pilsner Urquell. Pivo, které se stalo pojmem jak u nás, tak po celém světě. Stejně jako 

Český olympijský výbor uctívá stejné hodnoty a snaží se společnost tmelit 

prostřednictvím tohoto nápoje a společných chvílí, které při jeho pití lidé zažívají.  

To dokazuje, že spojení těchto dvou subjektů nebylo zcela náhodně vytvořeno. Ukazují 

to i výsledky této práce. Značka Pilsner Urquell je v současné době oficiálním partnerem 

Českého olympijského týmu, čemuž odpovídá výměna peněžních prostředků za 

odpovídající sponzorský balíček.  

Tato spolupráce dává značce možnost využívat olympijské symboliky v rámci svých 

kampaní a v této práci jsme se seznámili s kanály, prostřednictvím nichž jsou tyto 

kampaně komunikovány, ať už prostřednictvím reklamy, PR aktivit, kam můžeme zařadit 

olympijské domy a parky, respektive nově olympijské festivaly a podpory prodeje. Každý 

z těchto komunikačních kanálů má svá pro a proti, ale jedno mají společné. Značka se 

prostřednictvím těchto kanálů snaží přiblížit spotřebitelům v obchodě, televizním 

divákům nebo návštěvníkům festivalů a olympijských domů svou osobnost, své hodnoty 

a vytvořit vztah mezi ní a samotným zákazníkem.  

V práci jsme zjistili, že Pilsner Urquell opravdu využívá všech dostupných možností, 

avšak u každé jsme našli nedostatky, které však nejsou nijak závažné a dají se ve velmi 

krátkém čase změnit.  

Na tomto místě je třeba zmínit i omezení, která před značkou jakožto výrobcem 

alkoholických nápojů stojí. Její propagace se musí řídit přísnými pravidly Zákona 

č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a proto např. nemůže být více propagována v rámci 

olympijských festivalů, kde se pohybuje velké množství dětí a mladistvých.  

Pro tuto práci by bylo zajímavé použít i srovnání, jak ostatní partneři využívají 

sponzorování národního olympijského výboru napříč různými obory své působnosti. 
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Jednalo by se však o složitější problematiku, která si žádá většího rozsahu a byla by 

vhodná např. pro diplomovou práci.
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Příloha 2: Rozhovor s Janem Kovářem 

Původně byla partnerem značka Radegast, která měla smlouvu s Olympijským výborem 

(Olympijským týmem). V roce 2000 jsme přehodnotili, že by bylo lepší, aby místo značky 

Radegast spolupracovala s ČOT značka Pilsner Urquell. Tato spolupráce trvá od roku 

2002. Značka byla od té doby generálním partnerem, a to až do roku 2014. V tomto roce 

se předělávala smlouva a značka se stala od ZOH 2018 oficiálním partnerem 

1. Kdo koho s návrhem spolupráce oslovil a jakým způsobem celý proces 

vyjednávání probíhal? 

Celé to začalo tím, že jsme hledali pro značku Pilsner Urquell partnera, který by byl 

vhodný. Chtěli jsme navázat podobné propojení jaké měla značka Gambrinus a fotbal, 

které trvalo úctyhodných 21 let, a spotřebitelé byli s tímto propojením sžití a znali ho. 

Nejprve jsme zkoušeli spojení pouze s českým hokejovým týmem, ale to úplně nemělo 

pro značku správný dopad. Hledali jsme příležitost, která by byla vhodná. Navázání 

spolupráce s ČOV bylo celkem spontánní. My, jako Pilsner Urquell, jsme oslovili Český 

olympijský výbor, že se chceme stát partnerem. Jelikož předchozím partnerem byla 

značka Radegast, která spadá také pod Plzeňský Prazdroj a.s., bylo výhodou, že smlouva 

již existovala, akorát se v ní změnila značka. Myšlenka celé spolupráce je v propojení 

české špičkové značky piva se špičkovými sportovci. Olympijský tým byl dobrou volbou, 

protože oslovuje širokou českou veřejnost a zároveň do něj spadají jak letní, tak zimní 

sportovci, tedy i zároveň zmiňovaný hokejový tým. 

2. Můžete alespoň částečně nastínit hlavní body (např. užití loga) sponzorské 

smlouvy? 

Co se týká užití loga, tak smlouva obsahuje souhlas ČOV s využíváním jejich log (ČOV 

a ČOT) značkou Pilsner Urquell. Český olympijský výbor má povinnost nás prezentovat 

na všech akcích a událostech, které pořádají. Jestliže bude ČOV dělat nějaké aktivity 

spojené s olympiádou, musí tam být uveřejněné naše logo a musí zaznít, že jsme partnery. 

S jedinou výjimkou. Jelikož jsme výrobci alkoholického nápoje, jsou pro nás tabu 

Olympiády dětí a mládeže. Tam jsme se sami rozhodli, že uděláme výjimku. Se všemi 

akcemi spojenými s mládeží nechceme být spojováni. Jelikož naší zásadou je zodpovědná 

konzumace, spolupracujeme pouze s vrcholovými sportovci staršími 18 let. Pro 

zviditelnění děláme to, že když někdo vyhraje zlatou medaili, dostává pivo na rok zdarma. 

To však platí pouze u sportovců starších 21 let. To samé platí u čepování piva v českém 



 
 

domě či fotografování sportovců s pivem. Pokud je sportovec mladší 21 let, přebírá za 

něj výhru zákonný zástupce.  

Pokud chceme točit reklamní spoty a potřebujeme archivní záběry z olympijských her, 

musíme žádat skrze Českou olympijskou Mezinárodní olympijský výbor, jelikož ten je 

vlastníkem veškerých práv. 

V rámci nejnovější smlouvy jsme vytvořili tzv. tým TOP 10 sportovců. Český olympijský 

výbor vždy pořádá kamp, kam je těchto TOP 10 sportovců pozváno a můžeme se 

prezentovat jako partner už tam. Uvedu příklad. Např. judista Lukáš Krpálek nás nemá 

jako pivního partnera po celou dobu, ale jakmile přijde do toho TOP campu, tak se musí 

podřídit těm pravidlům a má povinnost tam být s námi spojován.  

3. Jaké aktivity jsou v rámci sponzorské smlouvy ze strany Pilsner Urquell vyvíjeny? 

Jelikož my Český olympijský výbor jako sponzor podporujeme finančně, tak nemáme 

smluvně předepsané aktivity vůči ČOV, které musíme plnit. Ale např. když se pořádají 

akce na území ČR v rámci Klubu olympioniků – kupříkladu setkání olympioniků nebo 

ceny Fair-play, tak je podporujeme a zajišťujeme servisem. Aktuálně však nad rámec 

smlouvy mohou odebrat naše zboží a můžou ho využít pro svoje potřeby dál.  

4. Jakým způsobem se spolupráce měnila v průběhu olympijských cyklů? Je 

spolupráce v čase rozšiřována, a pokud ano, jakým způsobem? 

Smlouva se samozřejmě měnila, protože první jsme měli uzavřenou na jen na 4 roky. Při 

další olympiádě jsme cyklus prodloužili na 8 let.  To dodržujeme i teď. Od Koreje máme 

novou smlouvu. Od první smlouvy jsme hledali cesty, jak ji rozšířit. Jednou z těchto cest 

bylo využití sportovců v českém domě, kde je nejvíc novinářů. Proto jsme tam zavedli 

i to předávání piva na rok zdarma sportovcům, protože přítomností novinářů se zvyšuje 

publicita.  

Předtím byla podpora více spontánní, že jsme někomu něco poskytli, někomu ne, ale od 

Londýna je vše pevně dané ve smlouvě. Nejnovější smlouva je obohacena o olympijské 

parky v ČR. V parcích máme možnost být u některého sportoviště exkluzivně. 

A sportovci, kteří přijedou s medailí, pak jdou do českého stanu, kde my čepujeme naše 

pivo. Do těchto parků můžeme zvát i své obchodní partnery nebo klienty.  



 
 

5. Jak byste hodnotil spolupráci s ČOV? Uveďte některé slabé či silné stránky vaší 

dosavadní spolupráce. 

Spolupráci hodnotím pozitivně. Já osobně jsem za značku spokojen, jelikož Pilsner 

Urquell ze spolupráce profituje. Jediné malé mínus je fakt, že se často mění struktura 

a lidé v České olympijské. Tím se komplikuje administrativa a mohou vznikat drobné 

problémy. Ale jinak spolupráci hodnotím kladně a mám s představiteli ČOV velmi kladné 

vztahy. 

6. Jaký je podle vás ČOV partner? Jak byste ho charakterizoval. 

Myslím si, že Český olympijský výbor dělá pro sportovce maximum, a to zaslouží obdiv. 

Výhodou je, že ČOV zastřešuje všechny olympijské sporty a je snazší přístup ke sportům 

a sportovcům.  

7. Jakým způsobem měříte dosažených cílů? Jde značce v rámci spolupráce 

především o zvýšení prodejů či o zvýšení povědomí o značce, nebo má značka jiné 

cíle? 

Značka Pilsner Urquell si zakládá na podpoře našich sportovců a tím, že podporujeme 

sportovce, tak samozřejmě roste povědomí o značce u spotřebitelů. Sami sportovci 

vnímají naši značku velice pozitivně. Původně jsme chtěli zvýšit povědomí o značce 

a vnímání hlavně v očích spotřebitelů. V rámci spolupráce nám ČOV musí dávat výstupy 

a reporty, jak si značka vedla a jaká byla vizibilita. Také my si děláme vlastní průzkumy 

a reporty. Více k tomu řekne Luděk Baumruk. 

  



 
 

Příloha 3: Informovaný souhlas s rozhovorem – Luděk Baumruk 



 
 

Příloha 4: Resumé z rozhovoru s Luďkem Baumrukem  

Každá reklamní kampaň značky je založena na tzv. KPI cílech. KPI neboli Key 

Performance Indicators ukazují, jak efektivně si značka při svých činnostech vede. 

Kampaně Pilsner Urquell mají ve většině za cíl prezentovat značku jako českou pivní 

ikonu a vytvářet prostřednictvím své komunikace emoční vztah se spotřebiteli. Jednotlivé 

KPI cíle se liší dle komunikačního kanálu. Cíle jsou stanovovány na základě vlastních 

zkušeností značky se sponzoringem a dle doporučení mediální agentury, jejíž poradenství 

značka využívá.  Všechny dílčí úkoly jednotlivých cílů mají svůj přesně určený timing, 

kdy a jak mají být splněny a po skončení olympiády se kontroluje míra jejich naplnění. 

Na základě testů na spotřebitelích vyšel na povrch zajímavý fakt. Většina lidí očekává, 

že tak velké a mezinárodní firmy jako Plzeňský Prazdroj budou aktivní v oblasti 

sponzorování. Dle jejich názorů patří k dobrým mravům úspěšných firem to, že budou 

dávat peníze na dobré věci a budou je sponzorovat. Ale z důvodu, že většina těchto 

velkých značek dělá rozsáhlou komunikaci se spotřebiteli v průběhu celého roku a lidé 

mají již zmíněná očekávání, tak kampaně s olympijskou tematikou nemají nějak závratně 

velký dopad na značku.  

V rámci olympijských kampaní značka dělá tzv. 360stupňovou komunikaci, což znamená 

že využívá všechny dostupné komunikační kanály, aby tak obsáhlé a zajímavé téma 

komunikovala skrze všechny kanály dostatečně a zajímavým způsobem.  

Olympijské parky, respektive festivaly přinášejí Pilsner Urquell 17denní aktivaci 

sponzoringu Českého olympijského týmu. V areálu je vždy vytvořena provizorní hospoda 

Pilsner Urquell a zde se značka snaží nabízet více než jen vlastní produkt, ale rovněž 

určitou výhodu v podobě příjemné atmosféry a zábavy (škola čepování, videovkazy atd.), 

která je způsobilá vyvolat již zmíněný emoční vztah se zákazníkem.  

Olympijské domy jsou projekt, který realizuje ČOV a platí veškeré náklady. Značka hradí 

pouze náklady spojené s pivem, kdo bude přítomen a jaká bude zábava. To všechno 

Pilsner Urquell stojí cca 300-350 tisíc euro. Olympijské domy jsou značně 

nevyzpytatelné, co se týče měření dopadu na návštěvníky a ve vytváření zpětné vazby. Je 

to především z důvodu toho, že tento prostor navštěvují lidé různých národností např. 

Američané, Korejci, ale i Češi. Lze změřit kolik lidí značka touto aktivací zasáhla, ale 

nelze určit, jaký dopad to na návštěvníky mělo a zda budou pivo Pilsner Urquell dále 



 
 

konzumovat či přišli pouze za zábavou. Výhodu olympijských domů můžeme hledat 

především ve velkém množství obsahu, který může značka dále využívat pro svá digitální 

média.  

Značka si nechává zpracovávat speciální výzkum od výzkumé agentury. V rámci něho se 

měří, jaký dopad má olympiáda na značku a také úspěšnost dané reklamní kampaně. 

Testovaná skupina se skládá z konzumentů piva z České republiky ve věkovém rozpětí 

18–65 let. Měří se ve třech vlnách-před začátkem, v průběhu a po olympiádě. Měření před 

olympiádou se dělá proto, aby se zjistilo vnímání značky a poté jakým způsobem celá 

kampaň ovlivnila jejich názor. Rozdělení výzkumu do třech vln je kvůli odlišné 

komunikaci značky v jednotlivých týdnech. Základem měření je fakt, že jsou respondenti 

tázáni, zda postřehli olympijskou kampaň Pilsner Urquell a co v nich zanechala, jejich 

pocity a názory. Jedná se o tzv. spontánní povědomí. Měří se i tzv. promptní, kdy se 

reklama respondentovi připomene a zkoumají se změny. Důležitou součástí dotazování 

je zjištění zdroje, kde danou komunikaci viděli. Nejvíce lidí obecně zaznamenává 

reklamu v televizi, a proto značka pravidelně investuje do svých olympijských televizních 

spotů nemalé peníze. Na druhém místě je internet a sociální média. Zkoumají se i různé 

kombinace, kde lidé komunikaci viděli (např. TV a rádio, TV a sociální sítě atd.) Dále se 

měří prostor v sociálních sítí značky, na kterých komunikovala. V tomto případě jde 

především o počet liků a sdílení.  

Druhou součástí výzkumu, kromě testování jednotlivých součástí komunikace značky, je 

zkoumání propojení značky s olympiádou. Jestli respondenti vědí o angažovanosti značky 

v období olympiády, že patří k partnerům Českého olympijského týmu apod. Součástí 

toho bývá také měření známosti sloganu, když respondenti mají slogan přiřadit ke značce, 

která prostřednictvím něho komunikovala.  

  



 
 

Příloha 5: 60/2000 Sb. Zákon o ochraně olympijských symbolik  

60  

ZÁKON  

ze dne 24. února 2000  

o ochraně olympijských symbolik  

V zájmu posílení myšlenky a ducha olympijského hnutí jako prostředku mírového 
dorozumění a spolupráce mezi národy, úlohy mezinárodních a národních 
olympijských výborů jakožto řídících orgánů tohoto hnutí a k zabezpečení 
závazků z toho vyplývajících usnesl se Parlament na tomto zákoně České 

republiky:  

§ 1  
Předmět úpravy  
Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti v souvislosti s užíváním olympijských 
symbolik a ochranou před jeho zneužitím; tím nejsou dotčena ustanovení jiných 
právních předpisů.1) 

§ 2  
                  Olympijská symbolika  
(1) Olympijská symbolika jsou  

a) olympijský symbol,  

b) olympijská vlajka,  

c) olympijské heslo,  

d) olympijský oheň,  

e) olympijská pochodeň,  

f) olympijská hymna,  

g) olympijské emblémy,  

h) výrazy "olympijský" a "olympiáda", (dále jen "olympijská symbolika").  

(2) Olympijská symbolika jsou registrována podle platných právních předpisů a 
mezinárodních dohod na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví, jimiž je Česká 
republika vázána.2)  

 

 

§ 3  



 
 

Užívání olympijských symbolik  
(1) Jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné 
účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění; tím nejsou dotčena 
ustanovení části třetí zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Písemné zmocnění může udělit oprávněné osobě Český olympijský 
výbor.  

(2) Zákaz užívání podle předchozího odstavce se rovněž vztahuje na jakékoliv označení, 
které tvoří nebo obsahuje olympijská symbolika nebo jejich část.  

§ 4  
Řešení sporů  
Spory týkající se práv a povinností upravených tímto zákonem rozhoduje příslušný 
soud.3) Český olympijský výbor nebo oprávněná osoba se může rovněž domáhat 
náhrady škody, která byla způsobena neoprávněným užitím olympijských symbolik.  

§ 5  
Český olympijský výbor  
(1) Český olympijský výbor řídí a organizuje olympijské hnutí v rámci České republiky.  

(2) Český olympijský výbor je sdružením podle zvláštních předpisů.4)  

§ 6  
Symboly Českého olympijského výboru  
(1) Symboly Českého olympijského výboru jsou zejména emblém a vlajka Českého 
olympijského výboru. Český olympijský výbor může vytvářet i další odvozené 
olympijské symboly.  

(2) Symboly Českého olympijského výboru jsou zapsány jako ochranné známky do 
příslušného rejstříku podle zvláštního zákona.1)  

(3) Pro užívání a ochranu symbolů Českého olympijského výboru platí ustanovení § 3 a 
4 tohoto zákona obdobně.  

§ 7  
   Účinnost  
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.  

Klaus v. r. 
Havel v. r. 
Zeman v. r.  

1) Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění zákona č. 191/1999 Sb.  
2) Například vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu 
továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 
14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, 



 
 

v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. 
července 1967, ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.  
3) § 9 odst. 3 písmeno c) písm. ee) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
4) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.  

 


