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1 ÚVOD 

Sport má v České republice dlouholetou tradici a je vnímán jako součást národní 

kultury. Významná úloha sportu je v usměrňování agresivity, v mentálním a pohybovém 

rozvoji člověka především v dětství a napomáhá utvářet mezilidské vztahy. Aktivní způsob 

ţivota je v dnešní době prevencí před civilizačními nemocemi, alkoholismem a drogovou 

závislostí. V posledních létech narůstá výběr zájmových aktivit a nových sportů pro 

obyvatelstvo. Jedním z nově vyhledávaných sportů je i jachting.  

Jachting je vodní sport, který se provozuje na moři a vnitrozemských vodách. Můţe se 

jím zabývat věkově široká vrstva populace. Výhodou je, ţe člověk je v kontaktu s přírodou, 

setkává se s přáteli, zlepšuje fyzickou kondici a učí se odolávat stresu v závodě. V určitých 

situacích je jachting adrenalinový sport.  

Jachting se dělí na okruhový a námořní. Okruhový jachting je provozován na 

vnitrozemských vodních plochách a námořní jachting se týká plaveb na moři. V České 

republice se stává námořní jachting populární, protoţe pronájem námořních plachetnic je 

cenově dostupný pro větší počet obyvatelstva. V Polsku, Chorvatsku, Řecku jsou charterové 

společnosti, které pronajímají jachty. Pro některé lidi se jachting stává ţivotní filozofií, proto 

si pořizují vlastní námořních jachty. Vyhledávají přístaviště na vodních nádrţích v České 

republice, ale j nabídka přístavů není dostatečná. Poptávka po kotvištích v České republice 

z výše uvedeného důvodu v současné době narůstá. 

V diplomové práci se bude řešit výstavba jachtařského přístavu na Těrlické přehradě. 

Klub jachtingu Těrlicko (dále jen Klub) je občanským sdruţením, které se zabývá především 

závodní činností mládeţe. Mládeţ odrůstá a její zájmy se s přibývajícím věkem mění. Klub 

začíná ve svém zaměření stagnovat a musí hledat nové moţnosti rozvoje. Budoucnost 

shledává ve vybudování přístaviště.  

Cílem diplomové práce je vytvoření projektu výstavby jachtařského přístavu na 

Těrlické přehradě a navrţení způsobu jeho financování. 

Diplomová práce se bude skládat z části teoretické a praktické. V teoretické části bude 

použita metoda sběru a třídění dat. Budou vyhledány potřebné údaje z knih, skript, 
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internetových zdrojů, časopisů a novinových článků. Metodou dedukce budou vyhodnoceny 

data od nejobecnějších k nejpodrobnějším údajům, vyčtených v naučné literatuře. Praktická 

část bude zaměřena na charakteristiku Klubu, na jeho současnou situaci. Potřebné dokumenty 

obdrţím od Klubu. Zaměřím se především na způsob výstavby přístaviště a finanční 

prostředky k tomu nutné. Na způsobu výstavby přístaviště budu spolupracovat se studenty 

stavební fakulty a členy Klubu. Informace o finančních prostředcích nutných k výstavbě 

přístaviště zjistím z internetových zdrojů, konzultací v bance ohledně bankovního úvěru  

a z internetových stránek o zdrojích z evropské unie. 

Výsledky diplomové práce bude moţné vyuţít pro reálnou výstavbu přístaviště na 

Těrlické přehradě.  
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

Podnik 

Nejobecněji je podnik chápán jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na 

výstupy. Obsáhleji je podnik vymezen jako ekonomicky a právně samostatná jednotka, která 

existuje za účelem podnikání. Ekonomická samostatnost je projevem svobody v podnikání  

a souvisí s odpovědností vlastníků za konkrétní výsledky podnikání. Právní samostatností 

rozumíme moţnost podniku vstupovat do právních vztahů s jinými trţními subjekty a uzavírat 

s nimi smlouvy. 

Podnikání 

Podnikání je soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem  

a na vlastní zodpovědnost, jejímţ cílem je vytváření zisku.  

Podnikatel 

Podnikatel je ten, kdo uvádí do praxe záměry pomocí vstupů (finanční zdroje, materiál, 

práce a jiná aktiva) do vzájemné součinnosti. Jde o osobu motivovanou snahou něco dokázat, 

být soběstačný, ekonomicky nezávislý. 

Vymezení pojmu podnikatel z hlediska Obchodního zákoníku: 

 Osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 Osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě ţivnostenského 

oprávnění, 

 Osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů.  

Podnikatelský záměr 

Podnikatelský plán má zpravidla dvojí vyuţití. Je to určitý vnitřní dokument, který 

slouţí jako základ vlastního řízení firmy. Velký význam však má externí uplatnění 

podnikatelského plánu v případě, ţe firma hodlá financovat investiční program zčásti nebo 



 

10 

 

zcela pomocí cizího kapitálu. V takovém případě je třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu  

o výhodnosti a nadějnosti projektu. Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán můţe významně 

podpořit získání potřebného kapitálu.  

Požadavky na podnikatelský plán: 

 Stručný a přehledný, 

 Jednoduchý a nezachází do technických a technologických detailů, 

 Demonstrace výhod produktu či sluţby pro uţivatele, 

 Orientace na budoucnost, 

 Věrohodný a realistický, 

 Nezakrývá slabá místa a rizika projektu, 

 Upozorňuje na konkurenční výhody projektu a silné stránky firmy, 

 Schopnost firmy hradit úroky a splátky.  

Podnikatelský plán by měl obsahovat: 

1. Realizační resumé: název a adresa firmy, číslo telefonu, kontaktní osoby, 

charakteristika produktu nebo sluţby, popis trhu, na kterých se chce firma uplatnit, 

strategie firmy na období příštích tří aţ pěti let. 

2. Charakteristiku firmy a její cíle: historie firmy, charakteristika sluţeb. Stanovené cíle 

by měly být reálné a dostatečně motivující. Cíle by se měly vztahovat k období dvou 

aţ pěti let.  

3. Organizaci řízení: organizační schéma s jasným vymezením pravomoci  

a odpovědnosti jednotlivých manaţerů, odměňování pracovníků. 

4. Přehled základních výsledků a závěrů technicko – ekonomické studie: analýza trhu  

a trţní konkurence, marketingová strategie, finančně – ekonomická analýza a finanční 

plán, analýza rizika projektu.  
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5. Shrnutí a závěr: shrnutí základních aspektů a časový plán realizace projektu 

(informace o době výstavby, o době zahájení podnikatelské činnosti a o termínech, 

kdy bude třeba vynaloţit finanční prostředky).  

6. Přílohy: výpis z obchodního rejstříku, ţivotopisy klíčových osobností, fotografie, 

výkaz zisku a ztrát, rozvahy, a peněţní toky.  

Ţivnost 

„Živnost je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem na vlastní 

zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem. “
1
 

Obecný právní předpis, který v České republice upravuje podmínky podnikání 

fyzických a právnických osob, je zákon o ţivnostenském podnikání 455/1991 Sb.  

Subjekty oprávněné provozovat ţivnost – ţivnost můţe provozovat fyzická nebo 

právnická osoba, splní-li zákonem stanovené podmínky. Ţivnosti jsou evidovány 

v ţivnostenském rejstříku. Představuje informační systém veřejné správy a je v elektronické 

podobně.  

Je to forma podnikání vhodná pro začínající podnikatele, kteří v podnikatelské činnosti 

nespatřují hlavní zdroj příjmů. K získání oprávnění je třeba vykonat nejméně úředních úkonů. 

Není třeba skládat ţádný základní kapitál. Za závazky podnikatel ručí celým svým majetkem. 

Smrtí podnikatele se podnik nedědí.  

2.1 Legislativa ve sportu 

Vybraná legislativa se zaměřuje na sport. 

 Ústavu ČR, konkrétně Listinu základních práv a svobod čl. 27 – nikdo nesmí být ke 

sdruţování nucen, jedná se pouze o projev svobodné vůle občana, občan můţe  

ze sdruţení svobodně vystoupit, 

                                                 
1
 SRPKOVÁ, Jitka; ŘEHOŘ, Václav. Základy podnikání. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 68 s. ISBN 

978-80-247-3339-5. 
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 Občanský zákoník – konkrétně § 18 aţ § 20a upravující základní zásady zaloţení, 

vzniku, činnosti a zániku právnických osob a činnosti jejich orgánů, 

 83/90 Sb.  Zákon o sdruţování občanů, 

 Obchodní zákoník v § 68 aţ § 75 pojednávající o likvidaci právnických osob, 

 Zákon o dani z příjmu, 

 Usnesení vlády ČR ze dne 23. 6. 1999 o Zásadách vlády pro poskytování dotací  

ze státního rozpočtu ČR občanským sdruţením, 

 Usnesení vlády ČR ze dne 14. 7. 1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní 

sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů, 

 Ţivnostenský zákon, který upravuje podnikání v oblasti TV a sportu, včetně udělení 

akreditace, 

 Usnesení vlády ČR ze dne 5. 1. 2000 č. 17 k  Národnímu programu rozvoje sportu pro 

všechny. Tento program si klade tři cíle: změnu hodnotové orientace občanů, rozvoj 

materiálně-technické základny, rozšíření nabídky tělovýchovných programů., 

 Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v ČR vytvořená MŠMT, 

 Zákon o podpoře sportu: ,,Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28.února 2001 ve znění 

zákona č. 219/2005 Sb., vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost 

územních samosprávných celků při podpoře sportu.“ 

Nejdůleţitějším zákonem ve sportu je Zákon o podpoře sportu. Tento Zákon je popsán 

podrobněji a jeho celé znění je přiloţeno v diplomové práci jako příloha číslo 1.  

Zákon o podpoře sportu 

Zákon je určen občanským sdruţením v tělovýchově a sportu, orgánům státní správy  

a samosprávy. Zákonem o podpoře sportu vrcholí proces přístupu k problematice sportu, 

sportovního prostředí a hnutí, které započalo v roce 1999. ,,Vláda postupně projednala 

Koncepci státní politiky v tělovýchově a sportu (usnesení č. 2 ze 6. 1. 1999), Zásady 

komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních 

talentů (usnesení č. 718 ze 14. 7. 1999) a Národní program rozvoje sportu pro všechny 

(usnesení č. 17 ze dne 5. 1. 2000).“  

Tento zákon vychází i z Evropské charty sportu, Evropské antidopingové úmluvy  

a Kodexu sportovní etiky, jejichţ principy respektuje většina vlád evropských zemí. ,,Jejich 
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obsah tvoří doporučení vládám členských zemí Rady Evropy v rozhodujících směrech etiky, 

organizace a podpory sportu. PaedDr. Ladislav Malý náměstek ministra 1) § 22 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon 

č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.“
2
 

2.2 Obchodní společnosti 

Typy obchodních společností 

1. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

2. Akciová společnost (a.s.) 

3. Komanditní obchodní společnost (k.s.) 

4. Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 

5. Evropská společnost 

6. Evropské hospodářské zájmové sdruţení 

 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti. Můţe 

být zaloţená jednou osobou, společnost můţe mít nejvíce 50 společníků. Společnost vyuţívá 

označení spol. s r.o nebo s.r.o. Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 

000 Kč, výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Před podáním návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní áţio, a na kaţdý peněţitý 

vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených peněţitých vkladů spolu 

s hodnotou splacených nepeněţitých vkladů musí činit alespoň 100 000 Kč. Je - li společnost 

zaloţena jedním zakladatelem, můţe být zapsána do obchodního rejstříku, jen kdyţ je v plné 

výši splacen její základní kapitál. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podepisují všichni 

jednatelé.  

 

 

                                                 
2
 Dostupný z World WideWeb:  http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu 

http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu
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Akciová společnost (a.s.) 

Společnost musí obsahovat označení akciová společnost nebo zkratku akc.spol. nebo 

zkratku a.s. Společnost odpovídá za porušení závazků celým svým majetkem. Společnost 

můţe být zaloţena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou,  

jinak dvěma a více zakladateli. Základní kapitál společnosti zaloţené s veřejnou nabídkou 

akcií musí činit alespoň 20 000 000 Kč. Základní kapitál společnosti bez veřejné nabídky 

akcií musí činit alespoň 2 000 000 Kč.  

Komanditní obchodní společnost, veřejná obchodní společnost, evropská společnost  

a evropské hospodářské zájmové sdruţení se ve sportu nevyskytují. Z tohoto důvodu, jsem je 

zde ani nepopisovala.  

2.3 Neziskové organizace 

Nezisková organizace je takový subjekt, který nebyl zaloţen za účelem podnikání. 

Neziskovým subjektům není ţádným předpisem stanoveno, ţe nemohou provozovat vůbec 

ţádnou podnikatelskou činnost. Musí být ale splněna podmínka soustavné činnosti prováděné 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem zisku (§ 18 odst.3 zákona o 

daních z příjmů). Rozhodující je, za jakým účelem je subjekt zaloţen, coţ je posuzováno 

podle zakládajícího dokumentu. Neziskové organizace nemohou být zakládány za účelem 

dosahování zisku. Nadace a politické strany mají přímo ze zákona stanoven zákaz podnikání. 

Občanská sdruţení mají moţnost za jistých podmínek podnikat.  

Občanské sdruţení  

Největší počet sportovních organizací je zakládán ve formě občanských sdruţení. 

Občanská sdruţení se netýkají: 

 Politických stran a hnutí. 

 Výdělečné činnosti výkonu povolání. 

 Armády, policie, justice. 

Zaloţit občanské sdruţení je moţno jen na základě zákona č. 83/1990 Sb.,  

který vychází z občanského zákona č. 40/1964 Sb. ve znění jeho poslední novely č. 264/1992. 

Zde je stanoveno, jak vzniká právnická osoba a její definice. Zákon definuje občanská 
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sdruţení jako právnické osoby. To znamená, ţe má vlastní právní subjektivitu a díky ní můţe 

jednat vlastním jménem.  

Občané mají právo se svobodně sdruţovat bez povolení státního orgánu. Občanské 

sdruţení registruje Ministerstvo vnitra ČR. Občanské sdruţení je samostatnou právnickou 

osobou s přiděleným identifikačním číslem od Českého statistického úřadu. Návrh  

na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný výbor, ve kterém alespoň jedna osoba musí 

být starší 18 let. Ministerstvo vnitra registruje stanovy, které musí obsahovat:  

 název sdruţení, 

 sídlo, 

 cíl činnosti, 

 orgány sdruţení a způsob jejich ustavování a určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdruţení, 

 zásady hospodaření. 
3
 

Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdruţení a k návrhu připojí stanovy 

občanského sdruţení ve dvojím vyhotovení. Návrh se stanovami se zašle na ministerstvo 

vnitra. Neshledá-li Ministerstvo ve stanovách rozpor se zákonem, sdruţení se registruje. 

Právní subjektivita sdruţení vzniká dnem registrace. Registraci můţe Ministerstvo odmítnout 

proto, ţe stanovy obsahují diskriminující ustanovení ve vztahu k členům, nebo jsou namířeny 

proti nečlenům sdruţení. O odmítnutí rozhodne ministerstvo do 10 dnů, proti tomuto 

rozhodnutí mohou členové přípravného výboru podat opravný prostředek k Nejvyššímu 

soudu. Nebyla-li zmocněnci přípravného výboru do čtyřiceti dnů doručena ověřená kopie 

stanov nebo rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdruţení stejně vznikne. Zmocněný člen 

sdruţení podá ţádost na Český statistický úřad, ke které přiloţí ověřenou kopii stanov. Český 

statistický úřad přidělí sdruţení identifikační číslo.  

 

                                                 
3
 REKTOŘÍK, Jaroslav. et al. Organizace neziskového sektoru. 2. vyd. Praha 4: Ekopress, s.r.o., 2007. 43 s. 

ISBN 978-80-86929-25-5. 
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Organizační struktura  

Valná hromada 

Valná hromada je vrcholným orgánem sdruţení a je tvořena zástupci jednotlivých 

členských organizací.  

Ve výlučné pravomoci valné hromady je: 

 rozhodovat o změně a doplnění stanov,  

 stanovit program činnosti sdruţení, 

 volit členy představenstva a kontrolní rady sdruţení, 

 projednávat a schvalovat zprávu představenstva sdruţení o činnosti a hospodaření 

sdruţení a zprávu kontrolní rady o kontrole hospodaření, 

 stanovit zásady pro placení členských příspěvků, včetně určení jejich výše, 

 rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena ze 

sdruţení, 

 rozhodovat o zrušení sdruţení, jmenovat likvidátora a stanovit příjemce 

likvidačního zůstatku. 

 Valnou hromadu svolává představenstvo a koná se nejméně jedenkrát ročně. 

Představenstvo 

Představenstvo je statutárním orgánem sdruţení, které v době mezi zasedáními valné 

hromady řídí sdruţení. Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě a předkládá  

jí zprávu o činnosti a hospodaření sdruţení. 

 

Členem představenstva můţe být pouze fyzická osoba, která musí být k výkonu této 

funkce zvolena členem sdruţení. Představenstvo má nejméně 7 a nejvíce 15 členů. Výkon 

funkce je nezastupitelný. Funkční období je dvouleté, člen můţe být avšak zvolen opakovaně.  
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Do pravomoci představenstva zejména patří: 

 svolávat valnou hromadu členů sdruţení, rozpracovávat závěry jejího jednání  

a organizovat realizaci těchto závěrů, 

 schvalovat rozpočet sdruţení a roční účetní závěrku a zveřejnit je, 

 navrhovat program činnosti sdruţení a zabezpečovat jeho realizaci, 

 schvalovat členství nových členů, rozhodovat o vyloučení člena, 

 volit z členů představenstva na dvouleté funkční období s moţností opětovného 

zvolení předsedy a místopředsedy sdruţení, 

 delegovat své členy k jednání s orgány veřejné moci a veřejné správy, 

 reagovat na potřeby členů a opatření vlády a dalších orgánů a organizací, 

 vytvářet pracovní skupiny. 

Kontrolní rada 

Kontrolní rada je kontrolním orgánem sdruţení. Za svoji činnost zodpovídá valné 

hromadě. Ta ji zvolí v počtu nejméně tří osob. Členem kontrolní rady můţe být pouze fyzická 

osoba, která musí být k výkonu této funkce pověřena členem sdruţení. Výkon funkce je 

nezastupitelný. Funkční období je dvouleté s výjimkou první kontrolní rady, jejíţ funkční 

období je jednoleté. Člen můţe být zvolen opakovaně. 

Kontrolní rada provádí kontrolní činnost a alespoň jedenkrát do roka revizi hospodaření. 

Zprávu o hospodaření vydává Valné hromadě.  

Zánik sdružení 

 Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdruţením. 

 Pravomocným rozhodnutím Ministerstva o jeho rozpuštění.
4
 

Z hlediska četnosti i hlediska členské základny jednoznačně převaţují občanská sdruţení.  

                                                 
4
 REKTOŘÍK, Jaroslav. et al. Organizace neziskového sektoru. 2. vyd. Praha 4: Ekopress, s.r.o., 2007. 48 s. 

ISBN 978-80-86929-25-5. 
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2.4 Marketingové prostředí 

Pojem prostředí je zpravidla charakterizován jako „souhrn okolností, ve kterých někdo 

žije nebo se něco děje “
5
. Izolace jedince nebo organizace od prostředí, které ho obklopuje, 

můţe vést k jeho degeneraci nebo k úplnému zániku. Na chování jedince působí kladným, ale 

i záporným způsobem určité vlivy, které označujeme jako faktory prostředí a které rozhodují 

o jeho současném stavu i o dalším vývoji.  

Marketingové prostředí zahrnuje jak faktory, které firma určitými postupy můţe 

ovlivnit, tak faktory, na které nemá téměř ţádný vliv a jeţ legálními formami ovlivnit nelze. 

Podle kritéria – ovlivnitelný nebo neovlivnitelný faktor rozeznáváme mikroprostředí  

a makroprostředí.  

Mikroprostředí 

Do této skupiny patří faktory, jeţ bezprostředně ovlivňují moţnost podniku realizovat 

svou hlavní funkci – uspokojování potřeby svých zákazníků. Jedná se o neustálý kontakt 

s dodavateli, zprostředkovateli, zákazníky, konkurencí a veřejností. Všechny uvedené sloţky 

na firmu působí. Firma je na nich více či méně závislá, ale můţe je ovlivňovat.  

Organizace 

Podnik je sloţitý organismus s velkým mnoţstvím vazeb a vztahů, a to jak uvnitř 

svých struktur, tak i ve vztahu ke svému okolí. Vnitřní struktura je velmi důleţitá pro 

fungování firmy. Organizační struktura představuje hierarchické uspořádání. Firma musí být 

chápána jako celek. Jednotlivá oddělení musí spolupracovat a podílet se na společném cíli.  

Dodavatelé 

Dodavatelé zajišťují přísun zdrojů, které firma potřebuje pro výrobu zboţí nebo 

poskytování sluţeb. Dodavatel je obchodním partnerem firmy a k jeho klíčovým 

charakteristikám patří spolehlivost, solidnost.  

 

 

                                                 
5
 BOUČKOVÁ, Jana, et al. Marketing. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2003. 81 s. ISBN 80-7179-577-1. 
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Marketingoví zprostředkovatelé 

Je logické, ţe ne všechny aktivity podniku, které zahrnujeme do oblasti marketingu  

a prodeje, můţe firma zajistit vlastními silami. Jsou společnosti, které pomáhají financovat, 

prodávat, propagovat a distribuovat výrobek ke konečnému spotřebiteli. Správné zvolení 

partnera v oblasti distribuce je klíčem k úspěchu firmy na trhu.  

 Distributoři: firmy nakupující zboţí za účelem dalšího prodeje. Pomáhají firmě nalézt 

zákazníky a prodat jim zboţí.  

 Marketingové agentury: jsou firmy zabývající se marketingovým výzkumem  

a komunikací se zákazníky (reklama, public relations) 

 Finanční společnosti: jsou firmy zabývající se obchodováním s kapitálem. Jsou to 

banky i finanční organizace nebankovního charakteru, pojišťovny a úvěrové 

společnosti.  

Konkurence 

Konkurencí se rozumí firma nabízející stejný nebo podobný výrobek či sluţbu. Má- li 

být podnik úspěšný, musí své konkurenty dobře znát a snaţit se, aby poţadavky a potřeby 

zákazníků uspokojoval lépe neţ oni. Aby firma uspěla, musí nabídnout výrobek nebo sluţbu, 

která vychází z potřeb a poţadavků zákazníka. Zároveň ale musí nabídnout něco navíc. 

Kvalita a cena mnohdy nestačí. Konkurenční prostředí má velký význam, protoţe vytváří tlak 

na sniţování nákladů, na inovaci, zdokonalení výrobků. Firma musí na existenci konkurence 

reagovat vhodnou marketingovou strategií, která by zajistila konkurenční výhody. 

Vypracování správné strategie pro konkurenční prostředí je úkol velmi náročný, pro 

budoucnost podniku však mimořádně důleţitý.  

Zákazníci 

Zákazníky je moţno povaţovat za jeden z nejdůleţitějších faktorů marketingového 

mikroprostředí. Pojem zákazník se rozumí konečný spotřebitel, organizace, vláda. Všechny 

tyto subjekty spotřebovávají výrobek či sluţbu, která je jim nabízena. Zákazník reaguje na 

nabídku zboţí a při jeho koupi zohledňuje všechny doprovodné aspekty jako např. serióznost 
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obchodu, kvalitu zboţí či sluţby a jeho záruku, přístup k zákazníkovi, poprodejní servis. 

Zákazník můţe poskytnout novému potenciálnímu zákazníkovi reference.  

Veřejnost 

Veřejnost je tvořena různými skupinami obyvatelstva. Ty mohou působit na firmu  

a naopak firma můţe ovlivňovat postoje a chování veřejnosti. Veřejnost tvoří:  

 Místní komunity: tvoří ji nebliţší okolí firmy, zahrnuje obyvatele bydlící v okolí firmy 

a místní organizace. Firma tuto skupinu ovlivňuje vytvářením pracovních míst.  

 Zájmové skupiny: Občanské sdruţení vymezené určitými zájmy a cíli. Tyto skupiny 

mohou mít velký význam na existenci firmy, protoţe cíleně ovlivňují veřejné mínění. 

Firmy se mnohdy ocitají pod nátlakovým chováním (nejčastěji v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí). 

 Široká veřejnost: Nejedná se o organizovanou skupinu obyvatelstva, ale o společnost 

jako celek. Velké firmy investují velké finanční částky při budování dobrého jména 

v očích veřejnosti.  

 Sdělovací prostředky: Zahrnují noviny, časopisy, rozhlas, televizi a internet. Tyto 

sdělovací prostředky silně ovlivňují pohled veřejnosti na firmu. 

 Zaměstnanci: Bez nich by společnost nemohla existovat ani vyvíjet svoji činnost. 

Velké firmy si budují dobrý vztah zaměstnanců k firmě. Protoţe spokojený 

zaměstnanec lépe pracuje a na veřejnosti o firmě mluví dobře a pomáhá vytvářet 

pozitivní image. Firma můţe zaměstnance motivovat pracovními výhodami. 

Spokojenost zaměstnanců s pracovním zázemím se projeví na jejich kvalitní práci.  

Makroprostředí 

Podnik vlivy a jejich působení v makroprostředí nemůţe ovlivnit. Znalost tohoto 

prostředí je však pro firmu velmi důleţitá.  

Demografické prostředí 

Demografie se zabývá základními ukazateli, které charakterizují obyvatelstvo jako 

celek. Sleduje jejich počet, hustotu osídlení, věk, pohlaví, zaměstnání a mnoho dalších 
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statistických veličin. Vzhledem k tomu, ţe se zabývá zkoumáním populace, je demografie 

v centru pozornosti marketingových pracovníků. Demografické prostředí země nemůţe firma 

ovlivnit, musí je respektovat.  

Ekonomické prostředí  

Skupina ekonomických faktorů obsahuje především ty, které ovlivňují kupní sílu 

spotřebitelů, a strukturu jejich výdajů. Pro podniky je důleţitá celková kupní síla, která závisí 

na skutečném příjmu obyvatelstva, výši úspor a úvěrů, které byly spotřebitelům poskytnuty. 

Obecně je pro prosperitu firmy velmi důleţité, aby daná země měla vytvořena ekonomická 

pravidla. Pokud takové prostředí stát dlouhodobě vytváří, projeví se to i na jeho prosperitě  

v růstu počtu firem i jejich hospodaření, sníţení nezaměstnanosti a zvyšující se ţivotní úrovně 

obyvatelstva.  

Přírodní prostředí 

Zahrnuje všechny přírodní zdroje, které vstupují do výrobního procesu. Dnes jsou 

výrazně limitovány počínajícím nedostatkem přírodních zdrojů. V současné době mnoho 

firem zohledňuje zásady šetrného působení na ţivotní prostředí ve svých výrobních 

programech a činnostech.  

Technologické prostředí 

Přestavuje část prostředí, která se přímým působením promítá do výrobního procesu 

firmy. Úzce to souvisí s úrovní technického rozvoje a vybaveností firmy, tedy s tím, jak můţe 

výrobek kvalitně a efektivně vyrábět nebo poskytnout. Zrychlující se tempo inovací nutí 

firmy pruţně a rychle reagovat na technický pokrok, investovat do nového vybavení  

a technologií.  

Politicko- právní prostředí 

Vnitrostátní a politické dění výrazně ovlivňuje situaci na trhu. Na druhé straně je to také 

legislativa, která vytváří podmínky pro podnikání, vydává zákonné normy pro jeho ochranu. 

Firma musí respektovat politická rozhodnutí a vycházet z platných právních norem na území 

daného státu. Vy vyspělých trţních ekonomikách platí zákony chránící zájmy spotřebitelů či 

stanovují určitá pravidla podnikání – ochrana hospodářské soutěţe.  
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Kulturní prostředí 

Vychází z hodnot zvyků, tradic a obyčejů obyvatel dané země či regionu. Velkou měrou 

se budou promítat do samotné činnosti firmy, tak i do spotřebitelského chování a preferencí 

zákazníka. Firma toto prostředí musí pochopit, protoţe jen tak pochopí přání zákazníka a je 

schopna nabídnout mu odpovídající produkt. 
6
 

2.5 SWOT analýza 

Organizace musí při formulaci podnikatelského záměru vycházet z analýzy vývoje 

v okolí, provedené spolu s vyhodnocením moţností jejího vnitřního prostředí. Výsledky obou 

analýz můţeme vzájemně porovnat prostřednictvím SWOT analýzy.  

SWOT analýza poskytuje nástroj v podobě komplexní metody kvalitativního 

vyhodnocení veškerých stránek fungování organizace. Charakterizuje síly a slabiny ve vztahu 

k našim příleţitostem a ohroţením na trhu. 

Přednosti a slabiny se vztahují k podniku, zatímco příleţitosti a hrozby jsou brány jako 

externí faktory, nad nimiţ podnik nemá kontrolu.  

SWOT  analýza vychází z předpokladu, ţe organizace dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací svých předností a očekávaných příleţitostí a zároveň minimalizací vlastních 

nedostatků a vnějších hrozeb.  

1.SW analýza – je analýzou silných a slabých vnitřních stránek firmy. Vnitřní analýza má 

dvojí účel: stanovit moţnosti a potenciál organizace, identifikovat vnitřní silné stránky a slabé 

stránky.  

2. OT analýza – je analýzou vnějších příleţitostí a hrozeb na trhu. Vnější analýza rozlišuje 

příleţitosti, které mohou organizaci přinést výhody. Příleţitosti by měly být posuzovány 

z hlediska atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu. Mezi příleţitosti a hrozby můţeme řadit: 

demografické změny, hospodářskou situaci státu, konkurenční prostředí a politickou situaci 

v zemi. 

                                                 
6
 MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu 1. 1.vyd. Kralice na Hané: Computer media s.r.o., 2008. 

37-45 s. ISBN 978-80-7402-000-1. 
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Obr. 2.1 Obecné schéma SWOT analýzy  

SWOT 
Interní analýza 

S – silné stránky W – slabé stránky 
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příleţitosti 

Strategie SO 

Vyuţít silné stránky k získání 

konkurenční výhody 

Strategie WO 

Překonat slabé stránky vyuţitím 

příleţitostí 

T - hrozby 

Strategie ST 

Vyuţít silné stránky k eliminaci 

hrozeb 

Strategie WT 

Eliminovat hrozby působící na 

naše slabé stránky  

Zdroj: MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu 1. 1.vyd. Kralice na Hané: Computer media s.r.o., 

2008. 57 s. ISBN 978-80-7402-000-1. 

SWOT analýza klade otázky, které umoţní, abychom se rozhodli, zda podnik a produkt 

skutečně budou schopny splnit plán a jakým překáţkám bude nutno čelit.  

2.6 Finanční výkazy 

Hospodářské procesy podniku jsou zachyceny v účetních výkazech. Základní externí 

účetní výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash flow.  

Rozvaha 

Je základním účetním výkazem. Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na 

jedné straně a zdroje jeho krytí (pasiv) na straně druhé k určitému časovému okamţiku. 

Struktura aktiv bývá označena jako majetková struktura podniku. Zdroje krytí tvoří strukturu 

podnikového kapitálu, ze kterého je majetek financován, bývá označován jako finanční 

struktura.  

Bilanční rovnice rozvahy znamená: AKTIVA=PASIVA 

Aktiva se rozdělují na stálá (dlouhodobá, fixní) zahrnující majetkové sloţky a oběţná 

aktiva (krátkodobá) představují části majetku, které se spotřebovávají najednou, popřípadě 

proces jejich přeměny v peníze nepřesahuje jeden rok.  

Základní členění pasiv, které představuje zdroje krytí aktiv, je provedeno podle 

vlastnictví zdrojů. Pasiva se člení na vlastní kapitál a cizí zdroje.  
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Hospodářský úspěch podniků nezávisí jen na jejich technické dokonalosti, ale z velké 

části na obchodní zdatnosti vedení podniku. Součástí obchodní zdatnosti podniku je udrţení 

majetkově-finanční stability. Majetkově-finanční stabilitou se rozumí schopnost podniku 

vytvářet a udrţovat vztah mezi majetkem a pouţívaným kapitálem.  

 Poměr mezi jednotlivými sloţkami majetku (majetková struktura). 

 Poměr mezi jednotlivými druhy pouţívaného kapitálu (finanční struktura). 

 Vzájemný vztah mezi majetkovou a finanční strukturou. 

Majetková a finanční struktura je v jednotlivých podnicích odlišná, souvisí s právní formou 

podnikání. 
7
 

Peněţní tok (cash flow) 

Cash flow je toková veličina zobrazující rozdíl přítoku a odtoku peněţních prostředků 

za určité období. Koncepce cash flow vychází z peněţních příjmů a výdajů podniku.  

Pouţívá se především: ve finanční analýze pro hodnocení finanční stability podniku, 

při krátkodobém plánování peněţních příjmů a výdajů, při střednědobém a dlouhodobém 

sestavování finančních výhledů podniku. 

Cash flow členíme podle základních aktiv podniku na tři části: 

 CF z provozní činnosti: základem je zisk z výrobní a odbytové činnosti podniku  

a odpisy. 

 CF z investiční činnosti: Výše CF je dána především pohybem fixních aktiv (prodej, 

koupě dlouhodobého majetku) a transakcí na investičním finančním trhu. Zde spadá  

i poskytování půjček.  

 CF z finanční činnosti: Spadají zde všechny finanční transakce s věřiteli finančních 

prostředků (střednědobé a krátkodobé půjčky, příjem a splátky úvěrů). 
8
 

                                                 
7
VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2.vyd. Praha: Ekopress, 1999. 72 s. ISBN 80-86119-21-1. 
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CF se můţe kvantifikovat dvěma způsoby:  

 přímo, pomocí sledování příjmů a výdajů podniku za dané období, 

 nepřímo, pomocí transformace zisku do pohybu peněţních prostředků. 

Obvykle je pouţíván a doporučován nepřímý způsob výpočtu. 

Výkaz zisků a ztrát 

Zobrazuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek v jednotlivých letech. Výhodné je 

zpracovat první rok podnikání podrobně. V dalších letech postačí roční údaje. Výkaz 

poskytuje informace, jaký bude hospodářský výsledek v jednotlivých letech, zda budeme 

schopni platit úroky apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
8
DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2.vyd. Praha : Ekopress, 2008. 57 s. ISBN 978-80-86929-44-6. 
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2.7 Zdroje financování podniku 

Graf 2.1 Finanční zdroje podniku 

 

Zdroj: TETŘEVOVÁ, Liběna. Financování projektů. 1.vyd. Praha: Edition Professional Publishing, 2006. 80 s. 

ISBN 80-86946-09-6. 

Pod pojmem finanční zdroje rozumíme zdroje, které podnik pouţívá k financování 

obnovy a rozšíření svého majetku. Finanční zdroje můţeme členit: 

Hledisko vlastnictví 

 Vlastní finanční zdroje- vklady vlastníků, zdroje získané z výrobků a sluţeb ve formě 

odpisů a zisku po zdanění. 

 Cizí finanční zdroje – úvěry a jiné dluhy, závazky, dotace. 
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Hledisko subjektu tvorby finančního zdroje 

 Interní finanční zdroje – podnik je vytvořil vlastní činností, patří sem nerozdělený 

zisk. 

 Externí finanční zdroje – zdroje, které byly vytvořeny mimo podnik (úvěry, dotace). 

Hledisko času – doba splatnosti 

 Krátkodobé finanční zdroje – se splatností do 1 roku. 

 Dlouhodobé finanční zdroje – se splatností delší neţ 1 rok, v rámci dlouhodobých 

zdrojů se rozlišují střednědobé zdroje (splatnost 4 – 5 let). 

Finanční zdroje lze použít 

 Financování běţné – spočívá v zajišťování a vynakládání peněz na běţný provoz 

podniku (nákup surovin, energií, výplata mezd). 

 Financování mimořádné – uskutečňuje se jednorázově, můţe se jednat o financování 

při zakládání podniku (pořízení budov, strojů, zásob). 
9
 

V případě ţe podnik chce realizovat určitou investiční akci, finanční manager zjišťuje, 

zda má dostatek interních zdrojů financování, tj. zda vytvořený zisk a odpisy budou 

postačovat. 

Odpisy jsou povaţovány za stabilní zdroj financování. Doby odpisování jsou dlouhé, tak se 

sniţuje reálná moţnost obnovy výrobního potenciálu podniku. 

Zisk, přestoţe je povaţován za poměrně drahý a nestabilní zdroj, má však i řadu předností, 

jako jsou nulové vedlejší náklady, moţnost financování rizikových projektů. V současné době 

v České republice společnosti nejsou schopny vytvořit dostatečně vysoký zisk, takţe musí 

hledat i jiné formy financování.  

Nepostačují – li interní finanční zdroje, zaměříme pozornost na zdroje externí. 

Alternativou je úvěr bankovní či dodavatelský.  

                                                 
9
TETŘEVOVÁ, Liběna. Financování projektů. 1.vyd. Praha : Edition Professional Publishing, 2006. 13-15 s. 

ISBN 80-86946-09-6. 
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Bankovní úvěr: jejich široké vyuţití je dáno sílou zvyku. V minulosti přestavovaly bankovní 

úvěry jediný cizí zdroj financování. Poskytují jej ve formě peněz komerční banky, ale také 

pojišťovny. Dlouhodobé bankovní úvěry jsou ty, které mají splatnost delší neţ 1 rok. Můţeme 

se setkat i s úvěry se splatností 1-5 let, které se označují jako střednědobé a úvěry s platností 

nad 5 let jako dlouhodobé.  

Dlouhodobé bankovní úvěry mohou podniky získávat ve formě: Termínované půjčky 

a hypoteční úvěry. Představují u nás nejvýznamnější zdroj financování rozvoje projektu. 

Velikost úvěru a způsob jeho splácení ovlivňuje úroky tvořící součást finančních nákladů  

a peněţní toky prostřednictvím splátek úvěru. Celkovou výši úvěru ovlivňují tyto parametry: 

velikost úvěru, úroková sazba- pevná po celé období splácení, nebo pohyblivá, odklad 

splátek, doba splácení, způsob splácení. Čím vyšší bude velikost úvěru a úroková sazba, tím 

delší bude doba splácení a tím budou vyšší i úroky.  

Termínovaná půjčka: poskytována na financování investičního majetku, bývá označována 

jako investiční úvěr. Můţe být pouţita na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného 

majetku, ale i oběţného majetku. Jsou spojovány se zárukami. Záruky mají charakter 

osobního zajištění, kdy se třetí osoba zaváţe k plnění v případě platební neschopnosti 

dluţníka. 

Hypoteční úvěr: Podmínkou je, ţe podnik vlastní nemovitost, kterou můţe dát do zástavy. 

Úvěr pomocí hypotečních zástavních listů je úvěr, který podnik získá proti zástavě 

nemovitého majetku a je refinancován emisí hypotečních zástavních listů. Vydané hypoteční 

listy buď banka předá podniku, který je prodá na kapitálovém trhu a získá peněţní prostředky. 

Nebo si je banka ponechá a umístí je na kapitálovém trhu sama a poskytne podniku úvěr.  

Hypoteční stavební úvěr: Investor nezíská celou sumu úvěru najednou, ale úvěr je poskytnut 

postupně, jak jsou prováděny stavební práce. Banka neposkytne úvěr v hotovosti, ale pouze 

proplácí dodavatelské faktury. 

Výhody bankovních úvěrů – moţnost sjednání individuálních podmínek, pruţnost. Na 

druhé straně úroky z úvěrů jsou vysoké a banky postupem času stanovují stále tvrdší 

podmínky. Lze získat pouze omezený objem finančních prostředků. 

Dodavatelské úvěry: velice úzce účelově omezeno. Vyuţití této formy financování je získání 

dodavatele, který bude ochoten tento úvěr poskytnout a bude schopen dodat zařízení podle 
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poţadavků odběratele. Tyto úvěry se poskytují zpravidla na část ceny zařízení a vyţadují  

i určitý podíl vlastních zdrojů.
10

 

2.8 Moţnosti financování Občanského sdruţení 

Největším problémem sportovních organizací je získávání finančních prostředků 

nutných pro úspěšný a zdárný chod. Existuje řada moţností, jak můţe sportovní organizace 

finanční prostředky získat. Je třeba si uvědomit, ţe občanská sdruţení, jako právní forma 

většiny českých sportovních organizací, splňují podstatu neziskových organizací. Tedy nejsou 

zaloţeny za účelem podnikání. Coţ ale neznamená, ţe nemohou vykonávat podnikatelskou 

činnost. Rozhodujícím kriteriem je, ţe nesmí být zaloţeny za účelem dosahování zisku. 

Vytvořený zisk musí být zpátky reinvestován do činnosti, za jejímţ účelem byla nezisková 

organizace zaloţena. Moţné zdroje financování tělovýchovných, tělocvičných jednot  

a sportovních klubů lze rozdělit do následujících skupin: 

1) Z hlavní činnosti: 

 členské příspěvky, 

 dary, 

 dotace a příspěvky od obcí a krajů, 

 příspěvky od zastřešující sportovní organizace, 

 dotace od státu, 

 vstupné na sportovní akce, 

 startovné na sportovní akce, 

 organizování a realizace sportovních kurzů, táborů, 

 úroky z uloţených vkladů. 

 

                                                 
10

TETŘEVOVÁ, Liběna. Financování projektů. 1.vyd. Praha : Edition Professional Publishing, 2006. 83-85 s. 
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2) Z vedlejší činnosti: 

 reklamy, 

 prodej klubových suvenýrů, upomínkových předmětů se symbolikou klubu, 

 nájemné z klubových sportovních zařízení, 

 příjem z provozu klubové restaurace a ubytovací zařízení, 

 výpůjčky od členů klubu, 

 bankovní půjčky, 

 nákup a prodej, 

 organizování akcí nesouvisející s posláním občanského sdruţení. 

Popis zdrojů financování občanského sdruţení 

Dotace, granty 

Nejvýznamnějším zdrojem financování jsou dotace. Níţe je uvedený popis moţných 

zdrojů dotací, které sportovní organizace můţe čerpat: 

1) Státní dotace občanským sdružením, sportovním svazům a ČSTV - peněţní prostředky 

státního rozpočtu. Organizace je povinna po pouţití dotace doloţit přehled o čerpání. 

Na tyto dotace není právní nárok a výše dotace nesmí přesáhnout 70% rozpočtovaných 

ani skutečných výdajů na daný projekt. Občanská sdruţení ve sportu mají moţnost 

zaţádat a získat ze státního rozpočtu dva typy účelových dotací. A to investičního  

a neinvestičního typu. Státní dotace, které obdrţí ČSTV zpravidla rozděluje  

dle stanoveného klíče sportovním organizacím a svazům sdruţeným v ČSTV.  

2) Dotace kraje – výbory pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost mohou poskytnout 

dotace pro oblast mládeţe, tělovýchovy a sportu. 

 Rada kraje můţe rozhodnout v poskytnutí dotace občanským sdruţením v oblasti 

tělesné výchovy a sportu do výše 200 000 Kč u jednoho občanského sdruţení  

na jeden kalendářní rok. O výši příspěvku rozhoduje zastupitelstvo kraje. 
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3) Rozpočet města nebo obce – se řídí vyhláškou zastupitelstva. Ţádný právní předpis 

neukládá obci konkrétní povinnost finančně podporovat rozvoj tělesné výchovy  

a sportu na svém území. Není stanovena ani výše minimálního příspěvku.  

4) Evropská Unie – nové formy získávání financí ve sportu jsou spojeny se vstupem 

České republiky do Evropské unie. Je třeba nacházet cesty a umět vyuţít nabízených 

moţností. O evropské fondy je třeba se ucházet kvalitními projekty v oblastech,  

které EU podporuje. Patří sem rozvoj regionů, infrastruktury, vzdělání a rekvalifikace, 

cestovní ruch, kultura, ţivotní prostředí a zemědělství. Šanci mají kraje, obce, malé  

a střední podniky, neziskové organizace.  

5) Dotace z vlastních zdrojů ČSTV - Jedná se o finanční prostředky mající původ 

v majetkových účastech ČSTV. Tyto příjmy ČSTV přerozděluje dle stanoveného klíče 

sportovním organizacím sdruţeným v ČSTV. 

 Tržby z prodeje nadbytečného majetku 

 Příjmy od akciové společnosti Sazka z jejich výnosů určených podle loterijního 

zákona na podporu sportu a tělesné výchovy  

 

Vlastní zdroje sportovní organizace 

1) Příjmy z vybraných členských příspěvků 

Členské příspěvky jsou placeny obvykle jedenkrát ročně. Většinou na začátku 

roku. To, v jaké výši se budou členské příspěvky platit, určuje a schvaluje valná 

hromada. Jsou mnohdy i velké rozdíly ve výši příspěvků, jednak mezi jednotlivými 

zastřešujícími organizacemi, tak i podle jednotlivých sportovních odvětví,  

protoţe kaţdé je jinak finančně náročné. Výrazné odlišnosti ve výši a placení 

členských příspěvků lze pozorovat i mezi jednotlivými regiony. Obecně však platí,  

ţe nejvyšší příspěvky jsou v praţských sportovních klubech, pak ve velkých městech  

a nejniţší v malých obcích a na vesnicích. V praxi se lze setkat i s takzvaným 

pasivním členem. To jsou lidé, kteří jiţ aktivně nesportují, ale stále jsou členy a platí 

příspěvky. 
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2) Dary 

Členové klubu, TJ a nebo další příznivci dávají dary klubu, ale bez nároku  

na protisluţbu. Často jsou to dlouholetí členové, kteří mají hluboký vztah k TJ. Dary 

mohou mít formu peněţní i nepeněţní.  

Pojem darování je bezúplatné nabytí majetku peněţité i nepeněţité povahy. 

Legislativní vymezení daru, podmínek jeho poskytnutí a přijetí je v českém právním 

řádu upraveno v občanském zákoníku. Znaky darovací smlouvy jako právního úkonu 

jsou předmět daru, bezplatnost a dobrovolnost.  

 předmět daru - z vymezení § 628 ObčZ lze odvodit, ţe předmětem daru můţe být 

cokoliv. Ačkoliv nejčastěji jsou předmětem daru movité věci a peníze, není moţné 

vyloučit ani ostatní moţnosti, neboť podle § 118 ObčZ  jsou předmětem 

občanskoprávních vztahů věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Omezení je 

dáno dárcovým vztahem k předmětu daně, kde se předpokládá vlastnictví věci. 

Proto je doporučováno, aby kaţdá darovací smlouva obsahovala dárcovo 

prohlášení o vlastnictví., 

 bezplatnost a jednostrannost - bezplatnost znamená, ţe obdarovaný se nezavazuje 

poskytnout dárci jakoukoliv protihodnotu vyjádřitelnou penězi. Toto je velmi 

důleţité. Aby se mohlo jednat o darovací smlouvu, nesmí se sportovní organizace 

zavazovat k ţádnému protiplnění ve prospěch dárce., 

 dobrovolnost - stav, kdy dárce poskytuje majetkové hodnoty ze svého 

dobrovolného rozhodnutí. 

Dárcem můţe být fyzická nebo právnická osoba. Zákon o dani z příjmu 

vymezuje rozsah sníţení základu daně pomocí darů. 

 Fyzické osoby mohou odečíst od základu daně hodnotu darů, pokud jejich úhrnná 

hodnota přesáhne ve zdaňovacím období 2 % nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu 

si mohou fyzické osoby odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 

 Právnické osoby si mohou odečíst od základu daně sníţeného podle § 34 ZDP 

dary, pokud hodnota jednotlivého daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu si mohou 

právnické osoby odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.  

3) Reklama 

Reklama je placená neosobní prezentace výrobků, sluţeb, nebo myšlenek 

subjektu, instituce, nebo organizace prostřednictvím komunikačních médií. Pojem 
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sportovní reklama je vztahován jednak k reklamě se sportovními motivy, jednak jde  

o reklamu, která vyuţívá specifických médií komunikace v oblasti sportu. 

Sportovní reklama můţe plnit řadu funkcí: informační, přesvědčovací  

(v konkurenčním prostředí), upomínací – v úzké návaznosti na nositele tj. média, která 

tuto reklamu zprostředkovávají. 

Reklama se stává v ţivotě jednotlivých subjektů naší tělovýchovy a sportu 

(sportovní svazy, kluby, tělovýchovné organizace) stále důleţitějším faktorem jejich 

ekonomické činnosti. Příjmy z reklam tvoří velmi významnou a nezanedbatelnou 

poloţku všech příjmů sportovních organizací. Zejména ty, které jsou vybaveny právní 

subjektivitou, berou sportovní reklamu, v souvislosti se sponzorskými vztahy,  

jako svůj protivýkon nabízený sponzorovi ze smluvně dohodnutých finančních  

a dalších podmínek. 

Sportovní reklama je ve svém nejuţším pojetí reklamou vyuţívající 

specifických komunikačních médií z oblasti sportu. Existuje řada forem, či druhů 

sportovní reklamy. 
11

 

2.9 Financování z fondů evropské unie 

Financování sportu z fondů Evropské unie. Zaměřím se především na oblast rozvoje 

cestovního ruchu a přeshraniční spolupráci České republiky se sousedními státy.  

V oblasti sportu se bude především jednat o: 

 výstavbu či obnovu vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství, 

 výstavbu a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch. 

Zájem o sport v ČR stále více roste. S probíhající finanční krizí se nejezdí tolik do 

zahraniční a je třeba aktivně vyuţít volný čas. Evropská unie se snaţí napomáhat 

k vybudování nových sportovišť, nebo k renovaci těch starých. V příhraničních městech roste 

stále větší počet turistů z ciziny, kteří k nám jezdí za krásami přírody a sportovním vyţitím. 

                                                 
11

ČÁSLAVOVÁ, E. Management v tělesné výchově a sportu. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

2004. 51s. ISBN 80-246-0050-1. 
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Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské hospodářské politiky  

a sociální soudrţnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke 

sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 

Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: 

 Strukturální fondy: 

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

o Evropský sociální fond (ESF) 

 Fond soudrţnosti (FS) 

Na právě probíhající programové období 2007—2013 má ČR z evropských fondů  

k dispozici 26,69 miliard eur. Abychom si mohli udělat představu, jak velkou sumu to 

představuje, lze ji přirovnat přibliţně ke třem čtvrtinám ročního státního rozpočtu ČR.  

Česko si pro nynější období vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich je 

zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, ţivotní prostředí)  

a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko atd.). Ostatní OP 

umoţňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci či zajišťují technické, 

administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudrţnosti. 

Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní 

infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další.  

V období 2007 — 2013 bude v České republice vyuţíváno 26 operačních programů, 

které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. 

Regionální operační programy 

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudrţnosti (NUTS II) s 

celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur.  

 ROP NUTS II Severozápad 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Jihovýchod 
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 ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Střední Morava 

 ROP NUTS II Jihozápad 

 ROP NUTS II Střední Čechy 
12

 

Z výše uvedených ROP programů bude popsán pouze ROP Moravskoslezsko, protoţe 

praktická část diplomové práce je zaměřená na lokalitu v Moravskoslezském kraji. 

ROP NUTS II Moravskoslezsko  

Regionální operační program Moravskoslezsko je tématicky rozčleněn do čtyř 

základních prioritních os - Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity 

regionu, Rozvoj měst a Rozvoj venkova. Kaţdá prioritní osa pak obsahuje konkrétní oblasti 

podpory, respektive dílčí oblasti podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být  

v rámci příslušné prioritní osy podpořeny a kdo můţe být příjemcem dotace. ROP 

Moravskoslezsko byl schválen Evropskou komisí 3. prosince 2007. 

Obr. 2.1 obecné schéma operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 

 

Zdroj: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory 

                                                 
12

Dostupné z world wide web:  http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory
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Projekty podporující sportovní vyţití v Moravskoslezském regionu se budou řadit do 

prioritní osy 2. Podpora prosperity regionu a oblast podpory bude 2.2 Rozvoj cestovního 

ruchu. Podpora je směřována na široké spektrum infrastrukturních projektů cestovního ruchu, 

jejichţ cílem je zvýšení atraktivity regionu. Projekty budou zaměřeny na přilákání 

tuzemských i zahraničních turistů, kteří stráví na území regionu více neţ jeden den. 

O podporu mohou ţádat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo 

zakládané kraji či obcemi, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, 

podnikatelé, profesní organizace, občané a další. Řídícím orgánem ROP MS je Regionální 

rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko.  

ROP MS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Pro období 

let 2007-2013 je Regionálnímu operačnímu programu Moravskoslezsko ze strukturálních 

fondů Evropské unie vyčleněno 716,09 mil. €, coţ činí přibliţně 2,68 % veškerých prostředků 

určených z fondů EU pro Českou republiku. 
13

 

Tématické operační programy 

Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard eur. 

 OP Doprava 

 OP Ţivotní prostředí 

 OP Podnikání a inovace 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 OP Integrovaný operační program 

 OP Technická pomoc 

                                                 
13

Dostupné z world wide web: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory/cestovni-ruch 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9f27657f-1076-4222-94fa-216c2f8091db/Kontakty
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9f27657f-1076-4222-94fa-216c2f8091db/Kontakty
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Tématické operační programy se netýkají oblasti sportu, proto nebudou dále popsány. 

Evropská územní spolupráce 

Usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů.  

V České republice pod něj spadají všechny regiony. Prostředky lze čerpat z devíti operačních 

programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 miliard eur.  

Zde je popis operačních programů, které se zaměřují na rozvoj sportu. 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

O dotace můţu ţádat veřejnoprávní subjekty, subjekty ovládané veřejnoprávními 

právnickými osobami, nestátní neziskové organizace. Bavorsko je financováno z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Z fondů EU je vyčleněno 72,2 mil. €.  

Operační program se týká spolupráce v oblasti kulturní, přírodní a zdravotní turistiky, 

zřizování a zkvalitňování turistických zařízení, cyklotras a cyklostezek, hippostezek, 

tématických a naučných tras, lyţařských běţeckých tras a jejich značení, vytváření 

informačních a propagačních materiálů.  

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko je určen pro české kraje 

Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský, z polské strany jde 

o regiony jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, rybnicko-jastrzębského a bielsko-

bialského.  

Ţádat o dotace můţou kraje, obce, svazky obcí, Euroregiony, organizace zřizované 

státem, kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, 

hospodářské komory a další. OP ČR - Polsko je financován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (ERDF). Z fondů EU je vyčleněno 79,0 mil. €.  

Např. rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyţařských stezek 

a tras, zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity, zřizování a činnost turistických 

informačních center, tvorba nových produktů cestovního ruchu a jejich propagace apod.  

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko je určen pro české kraje 

Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, 

Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň. 

O dotace mohou ţádat veřejnoprávní instituce a neziskové organizace. Z fondů EU je 

vyčleněno 51,8 mil. €.  

Operační program zahrnuje vytvoření sítě nabídek sluţeb cestovního ruchu, zlepšení 

společenského ţivota v příhraniční oblasti.  

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko je určen pro české kraje 

Karlovarský, Ústecký a Liberecký, z německé strany jde o regiony Vogtlandkreis, Aue-

Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische 

Schweiz, Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Meißen, Kamenz, 

Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz a statutárních měst Zwickau, 

Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen 

Ţádat o dotace můţe územní samospráva, její organizační sloţka a příspěvková 

organizace, stát, organizační sloţka státu a příspěvková organizace, státní podnik, neziskové 

organizace, komory, školy a školská zařízení, veřejné výzkumná instituce, akciová společnost 

a společnost s ručením omezeným s definovaným minimálním podílem ovládaným subjekty 

veřejného sektoru. OP ČR - Sasko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(ERDF). Z fondů EU je vyčleněno 62,2 mil. €.  

Např. zlepšení úrovně infrastruktury cestovního ruchu, zlepšení společné nabídky 

cestovního ruchu apod.  

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko je určen pro české kraje 

Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o Trenčínský, Trnavský  

a Ţilinský kraj. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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Ţádat o dotace můţe veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární 

komory. Z fondů EU je vyčleněno 50,1 mil. 
14

 

Např. investice do přeshraniční infrastruktury turizmu, podpora vytváření společných 

produktů kultury, turizmu a tradičních řemesel. 

2.10 Jachting 

Jachting je vodní sport provozovaný na lodích. Můţe se jednat o lodě poháněné silou 

větru (plachetní lodě) nebo motorem (motorové lodě). Jachting je dnes nejenom sportem, ale  

i ţivotním stylem. Plachtění je způsob pohonu plachetní lodě, při kterém loď vyuţívá 

relativního pohybu vody a větru. 

Historie Jachtingu ve světě 

Počátky jachtingu sahají do 4.stol. př.n.l. Touha člověka proplout řeky, moře a oceány 

vedla k vytvoření lodí. První písemné zmínky o lodích byly nalezeny v Egyptě na hliněných 

deskách, které byly vyrobeny před více neţ  6000 lety. Z historie jachtingu víme, ţe uţ 

Egypťané vyuţívali síly větru pro pohon papyrových člunů po Nilu. Slovo "jachta" je 

překladem z nizozemštiny jako „loď lovící― (jaghtschip). V šestnáctém století byli obchodníci 

a mořeplavci atakováni piráty. Na ochranu před mořskými zloději byly vytvořeny jachty. 

Byly to rychlé a manévrovatelné lodě určené k chytání pirátů.  

Z historie je známo, ţe jachting se jako sport stal široce populárním v Británii v pozdně 

viktoriánském období (1837-1901). Královna Viktorie a její rodina měla flotilu parních jachet 

v její rezidenci na "Isle of Wight". Město Cowes na ostrově je stále povaţováno za rodnou 

zem jachtingu a kaţdé léto se tam koná známý festival Cowes Week (známé také jako 

Skandia Cowes Week od roku 1994). Jde o nejdéle trvající pravidelnou regatu na světě.  

Rozmach jachtingu je typický pro období po druhé světové válce. Jachty se aţ do 

padesátých let minulého století stavěly především z dřevěných desek a poté se začaly 

vyuţívat nové materiály jako laminát, ocel, hliník a dokonce ţelezocement. To umoţnilo 

sníţit náklady na jejich stavbu. 
15

 

                                                 
14

Dostupné z world wide web: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013 
15

Dostupné z world wide web:http://www.napalubu.cz/lode-a-jachty/kratke-nahlednuti-do-historie-

jachtingu.aspx 
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Mezinárodní jachtařská unie IYRU (International Yacht Racing Union) vznikla r. 1907 

na základě jednání osmi národních svazů a pěti ústředních jachtařských klubů z Belgie, 

Dánska, Francie, Itálie, Nizozemska, Německa, Norska, Rakouska – Uherska, Švýcarska, 

Švédska, Finska, Španělska a Velké Británie. Byla přijata první mezinárodní pravidla, 

opírající se o anglické předpisy, a bylo schváleno 11 mezinárodně platných tříd. Hlavním 

cílem IYRU bylo zajistit, aby všichni soupeři závodili za stejných podmínek (tj. na lodích 

stejného typu, se stejnou plochou plachet a se stejným tvarem trupu). Rozdělením lodí do 

jednotlivých kategorií a přesným určením tvaru a velikosti malých závodních člunů s jedním 

stěţněm, vznikl později druh vodního plachetního sportu, kterému se dnes říká okruhový 

jachting.  

Okruhový jachting se provozuje vesměs na chráněných vodách s jedno-aţ tříčlennou 

posádkou. Většina závodů probíhá mezi loděmi jednoho typu (‚one design‘ racing). Okruhový 

jachting je dostupným sportem pro nejširší veřejnost, navíc je i sportem letních olympijských 

her. Jiné kategorie závodů se účastní velké námořní kajutové plachetnice, které závodí 

především na moři v náročných dálkových point-to-point závodech. Existují nejrůznější druhy 

závodů od soutěţí osamělých mořeplavců, etapové závody mnohočetných posádek, aţ po 

nepřerušované plavby kolem světa. 
16

 

Historie jachtingu u nás 

V českých zemích se jachting začíná šířit koncem 19.stol. zásluhou Josefa Rösslera-

Ořovského, který se s ním seznámil v zahraničí, zejména za vojenské sluţby v Terstu. 

Přirozeným centrem plachtění u nás byl Střelecký ostrov v Praze, Roudnice nad Labem, 

Mělník, Litoměřice. V květnu roku 1895 vznikl samostatný Český yacht klub. Základy 

závodního jachtingu byly poloţeny aţ postavením prvních olympijských jol, které byly 

schváleny pro olympijské hry 1936. Joly svými rozměry i pořizovacími náklady odpovídaly 

našim podmínkám. Rozvoj čs. jachtingu nastal aţ v roce 1955, kdy se začaly budovat velké 

vodní nádrţe. 
17

 

Po vzniku Československa vznikaly ve 20. letech další jachtařské kluby, např. v Brně, 

Doksech, Mariánských Lázních, Plzni, Roudnici nad Labem, a tak roku 1929 mohla být 

ustavena Československá jachetní asociace, která v polovině 30. let vstoupila do Mezinárodní 

                                                 
16

Dostupné z world wide web: http://www.kapitanskekurzy.cz/?q=node/36 
17

 KOLEKTIV autorů. Zlatá kniha rekordů. Praha : Olympia, 1987. 280 s. 
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federace jachtingu. Po druhé světové válce se centrum jachtařského sportu přeneslo na 

Slovensko, kde byly pro jeho pěstování díky výstavbě přehradních hrází a jezer lepší 

podmínky. Roku 1960 však byla v jiţních Čechách dokončena Lipenská přehradní nádrţ, 

která svou plochou umoţňovala jako jediná pořádat jachtařské závody podle mezinárodních 

pravidel. Pro závodní jachting však byly pouţitelné pouze malé lodě, především třídy Finn, na 

kterých mohli českoslovenští jachtaři alespoň zčásti konkurovat svým přímořským kolegům.  

Po 2.světové válce v obnoveném Československu zůstal jediný jachetní klub – ČYK. 

Rychle však vznikaly nové kluby, a činnost obnovila i asociace. Při sjednocení tělovýchovy 

r.1948 se změnila asociace na Jachetní ústředí ČOS a všechny kluby dostaly název SOKOL. 

Likvidací Sokola a uplatňováním organizace podle sovětského vzoru měnily se názvy klubů  

i asociace několikrát, neţ se v r.1989 ustálil na názvu Český Svaz Jachtingu. Po všechna 

období vývoje tohoto centrálního orgánu byl český jachting členem mezinárodní organizace 

(IYRU – International Yacht Racing Union, dnes ISAF – International Sailing Federation),  

a v jeho výborech měl a má své zástupce.  

Český svaz jachtingu zastřešuje organizačně veškeré formy jachtařských aktivit  

a prosazuje společné zájmy svých členů. Ve 110. roce trvání českého organizovaného 

jachtingu sdruţuje 118 jachetních oddílů a klubů. Počet registrovaných závodníků v České 

republice je 1435.
18

 

 

                                                 
18

Dostupné z world wide web: http://www.cyk.cz/index.php?clanek=historie 
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3 CHARAKTERISTIKA KLUBU JACHTINGU TĚRLICKO 

3.1 Základní údaje 

Název společnosti: Klub jachtingu Těrlicko 

Sídlo společnosti: 735 42 Těrlicko č. 12 

Charakter sdruţení: občanské sdruţení podle zákona č.83/90 Sb. 

IČO: 66932637 

Datum vzniku: 17.6.1997 

Klub jachtingu Těrlicko (dále jen Klub) je dobrovolným sdruţením občanů, 

ustaveným za účelem uspokojování jejich zájmů, zvláště o provozování jachtingu ve všech 

jeho formách. Klub má postavení právnické osoby charakteru občanského sdruţení podle 

zákona č.83/90 Sb. 

Náplní činnosti Klubu je: 

1. vytvářet podmínky pro provozování jachtingu a rekreaci členů Klubu včetně zajištění 

finančních prostředků pro jeho činnosti, 

2. organizovat sportovní i jiné akce pro členy Klubu a veřejnost, 

3. provozovat, udrţovat a budovat areál loděnice v Těrlicku, 

4. pečovat o majetek Klubu a usilovat o jeho navýšení, 

5. navazovat a udrţovat dobré vztahy s organizacemi i orgány za účelem zajištění 

prosperity klubu, 

6. dbát na dodrţování zásad demokracie, občanské morálky, důstojnosti a cti při své 

činnosti. 
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Orgány Klubu 

1. Valná hromada Klubu - je nejvyšším orgánem Klubu a tvoří ji všichni členové Klubu. 

2. Rada klubu (dále jen Rada) - je výkonným orgánem Klubu, který řídí činnost Klubu  

v období mezi valnými hromadami. Rada je tvořena členy staršími 18 let v těchto 

funkcích: 

a) předseda klubu 

b) jednatel, který současně zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti 

c) hospodář klubu 

d) správce majetku 

e) předseda Sportovní komise 

3. Kontrolní komise - provádí kontrolní činnost v Klubu a má pravomoc pozastavit 

rozhodnutí Rady 

4. Sportovní komise - řídí sportovní činnost Klubu v souladu se schválenou koncepcí 

činnosti 

Financování činnosti Klubu je zajišťováno z finančních příspěvků členů Klubu, dotací  

a darů. 

Členství Klubu v organizacích : Český svaz jachtingu, ČSTV 

Spolupráce s organizacemi na území obce : „Rejnok―, oddíl jachtingu TJ Slavoj Český Těšín, 

oddíl jachtingu TJ Baník Důl 1.Máj, Sportovní klub vodního lyţování, Vodní záchranná 

sluţba Českého červeného kříţe. 

Stanovy Klubu – viz. Příloha č. 2 

Členská základna Klubu 

V roce 2008 počet členů činil 52 osob. V roce 2009 se členská základna rozrostla pouze 

o další dva členy - na počet 54. Převáţnou část členské základny cca 60% tvoří lidé bez zájmu 

o jachting.  
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3.2 Historie Klubu 

Klub je právním pokračovatelem v činnosti oddílu jachtingu TJ Slavia Havířov. Tento 

akt byl schválen konferencí TJ Slavia Havířov včetně delimitace veškerého majetku oddílu 

jachtingu, loděnice v Těrlicku do vlastnictví Klubu a rovněţ byl schválen převod práva 

trvalého uţívání pozemku areálu loděnice v Těrlicku Klubem. 

Bývalý oddíl jachtingu TJ Slavia Havířov, který vznikl v roce 1957 měl dlouholetou 

tradici na území obce Těrlicko. Členové oddílu jachtingu, v dubnu roku 1962, začali 

v Těrlicku u ještě nenapuštěné přehrady s výstavbou loděnice. Bylo odpracováno více neţ 

4000 brigádnických hodin a v prosinci roku 1965 byla stavba kolaudována. Do dnešní doby je 

loděnice a areál loděnice udrţován v řádném stavu svépomocí vlastními členy. 

Oddíl jachtingu svépomocí stavěl sportovní lodě a na všech vodách republiky důstojně 

reprezentoval jak TJ Slavia Havířov, tak i mateřskou vodu Těrlické přehrady,  

která vychovávala tyto úspěšné jachtaře. Za zmínku stojí tituly mistrů bývalé ČSSR  

a současnosti i České republiky, účast v reprezentačních muţstvech ČSSR v soutěţích 

„Mořského víceboje― a Mistrovství Evropy v plachetnicích třídy „Fireball―, ,,Evropa―, 

,,Optimist―. Za těmito úspěchy se skrýval bezpočet hodin práce obětavých trenérů mládeţe, 

která většinou přicházela z obce Těrlicko a Havířova. Kaţdoročně oddíl pořádal sportovní 

jachtařské soutěţe na vodě Těrlické přehrady, kterých se zúčastňovali závodníci z celé 

republiky a ze zahraničí. Oddíl udrţoval dobré vztahy s obyvateli a zájmovými organizacemi 

v Těrlicku. Obzvlášť byla a je výrazná spolupráce se sportovními potápěči z klubu „Rejnok―  

a Vodní záchrannou sluţbou červeného kříţe. V areálu loděnice se stále pořádají mistrovské 

soutěţe sportovních potápěčů jak republikového, tak i evropského významu.  

Zakládající valná hromada Klubu dne 10.6.1997 schválila název Klubu, který obsahoval 

jméno obce Těrlicko. Klub tímto chce poukázat na území, na němţ působí, a taky zdůraznit 

reprezentaci dobrého jména obce ve sportovní i veřejné činnosti Klubu v rámci republiky  

i mezinárodního působení. 

Valná hromada rovněţ zvolila orgány řízení Klubu. Klub byl zaregistrován jako 

občanské sdruţení na Ministerstvu vnitra dne 17.6.1997. 
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3.3 Činnost Klubu 

Klub navazuje na činnost bývalého Oddílu jachtingu. Klub pořádá kaţdý rok několik 

sportovních akcí. Na jaře pořádá jachtařské soustředění v Polsku na vodní nádrţi Rybník, pro 

rozvoj mladých nadějných českých jachtařů. V létě jsou organizovány jachtařské závody na 

Těrlické přehradě. Na podzim jsou ještě pořádány dva závody na Těrlické přehradě. První 

závod je zaměřen na námořní jachty a druhý pro podporu lodní třídy Fireball. Tradičně jiţ 

více neţ dvacet let se v zimě pořádá jachtařský ples, kde se scházejí jachtaři z celé České 

republiky a Slovenska.  

Klub plánuje spolupracovat se školami v Těrlicku a zaměřit se na trénink mládeţe. Dále 

bude stavět přístaviště pro námořní jachty s cílem zajistit příliv nových členů a peněţních 

prostředků pro další rozvoj Klubu.  

3.4 Financování Klubu 

Klub čerpá peněţní prostředky především z členských příspěvků, klubových poplatků, 

darů, dotací ČSTV, dotací OBU Těrlicko, z pořádání sportovních akcí a z reklamy. Finanční 

prostředky Klubu jsou značně omezené. Klub by potřeboval více financí pro rozvoj sportovní 

činnosti a zlepšení prostředí loděnice pro své členy. V oblasti příjmů by se více zaměřil na 

zvýšení příjmů z vedlejší činnosti, která by zlepšila finanční situaci Klubu.  

Tab. 3.1 Celkový přehled hospodaření Klubu jachtingu Těrlicko 

Rok Příjmy v Kč Výdaje v Kč Zůstatek v Kč 

2005 126 142 122 310   3 832 

2006 103 223   70 779 32 444 

2007 159 408 104 282 55 126 

2008 143 290 121 909 21 381 

2009 225 936 204 354 21 582 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních zdrojů Klubu, (2010) 
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3.5 Základní problém Klubu 

Hlavní problém v posledních letech Klub shledává v nedostatku mládeţe, stagnaci růstu 

počtu aktivních členů a menším zájmem o provozování jachtingu. Se stagnací činnosti Klubu 

souvisí i nedostatek finančních prostředků pro jeho činnost. Pro některé členy se Klub zdál 

neperspektivní, a proto ho opustili. V současné době 40% osob z členské základny Klubu 

aktivně provozují jachting. Motivací ostatních 60% členů je především vyuţití vhodných 

podmínek loděnice Klubu pro rekreaci, rybaření a společenského setkávání. Většinu členů 

Klubu rozvoj jachtingu nemotivuje, a tak počet aktivních jachtařů rok od roku ubývá. Rada 

Klubu se obává, ţe při stávajícím trendu sniţování počtu sportovně motivovaných členů se 

stane z Klubu pouze rekreační středisko a hrozil by tak zánik jachtařské činnosti v Klubu. 

Velikou příleţitostí, jak podpořit rozvoj jachtingu a rovněţ více aktivovat členy  

v Klubu, je realizace projektu výstavby přístaviště v zátoce přehrady u loděnice Klubu. Rada 

Klubu předpokládá, ţe členská základná se rozšíří o jachtaře, kteří budou chtít kotvit se svojí 

lodí a setkávat se s ostatními jachtaři. Příchod takových členů je nutným předpokladem pro 

rozvoj jachtařských aktivit a rovněţ pro zvýšení počtu jachtařské mládeţe. Klub rovněţ 

předpokládá zlepšení zázemí v areálu a v budově loděnice. 
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4 PROJEKT A PODNIKATELSKÝ PLÁN VÝSTAVBY 

JACHTAŘSKÉHO PŘÍSTAVU  

Valná hromada Klubu jachtingu Těrlicko dne 5.3.2010 schválila vypracování projektu na 

vybudování přístaviště u loděnice Klubu. Investorem projektu a provozovatelem bude Klub 

jachtingu Těrlicko. 

4.1 Cíle projektu přístaviště 

Cílů projektu je hned několik, které bude muset Klub v průběhu svého působení 

zrealizovat. Začne výstavbou přístaviště, na které budou navazovat další aktivity.  

 Vybudovat standardně vybavené přístaviště pro 20 jachet v zátoce u loděnice 

Klubu. 

 Zajistit provoz přístaviště a loděnice po organizační a finanční stránce. 

 Zajistit podmínky pro sjezd jachet do a z vody. 

 Zajistit moţnosti údrţby jachet. 

 Zajistit moţnosti uloţení vybavení jachet v loděnici. 

 Zajistit sluţby stravování a ubytování v areálu loděnice – klubovna, 

noclehárna. 

 Zajistit sociální zařízení – WC, sprchy, šatna. 

 Propagovat Klub na veřejnosti. 

 Organizovat akce s jachtařskou tématikou. 

 Zvýšit počet členů Klubu na 80 s podílem aktivních jachtařů 70%. 
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4.2 Základní pojmy 

Přístav - je soustava ploch nacházejících se na vhodném místě břehu přehrady. Jeho účelem 

je umoţnit bezpečné kotvení, manipulaci s plavidly, zajištění snadné nakládky a vykládky 

zboţí a naloďování a vyloďování osob. Základní stavbou přístavu je přístavní molo. 

Molo - je plošina na vodní hladině spojená s břehem, ke které přijíţdějí lodě a mohou se 

k molu přivázat lanem. Molo je vybaveno elektřinou a vodou, aby si jachtaři mohli po připlutí 

do přístavu doplnit zdroje, a tak pokračovat v pořádku v další plavbě. Molo musí být v noci 

osvětleno, aby jej přijíţdějící lodě viděly a aby nedošlo k  úrazu případně krádeţi věcí 

z jachet. 

Bójka - můţe být různých velikostí, tvarů a barev. Vyrobena z plastu nebo plechu. Bójka je 

plovoucí věc na vodní hladině. Je přivázaná ke kotvě, která leţí na dně.  

Kotva - leţí na dně nádrţe, má určitou hmotnost a s hladinou je spojena lanem. Kotva je 

přivázaná k lodi nebo k bóji. Pomocí kotvy je loď udrţována na jednom místě a je tím 

zamezena jakákoliv manipulace a poškození lodě. 

Muring - je lano, které je na dně nádrţe uvázáno za betonovou kostku. Toto lano je tenčím 

lankem přivázáno ke břehu, aby se dalo vytáhnout. Lano slouţí k tomu, aby loď táhlo od 

břehu a nedošlo k poškození lodě o molo nebo o břeh. Je to nejbezpečnější způsob kotvení. 

Typy kotvení - Existují dvě moţnosti uvázání lodě k molu: První je pomocí bójky a mola. 

Druhé je pomocí muringu a mola – tj. pomocí lana, které vede pod vodou a při kotvení si ho 

musí posádka vytáhnout z vody. V případě přístaviště Klubu bude pouţito kotvení pomocí 

bójky a mola. Tento způsob byl vybrán z bezpečnostních důvodů. Na březích Tělické 

přehrady je velké mnoţství rybářů a jejich háčky by se mohly zachytit o lano, které vede pod 

vodou. Zachycený rybářský háček v laně by mohl poranit posádku při vytahování lana z vody.  

4.3 Poskytované sluţby Klubu a ostatních zařízení v okolí Těrlické 

přehrady 

V areálu a klubovně loděnice mohou členové pořádat soukromé a firemní akce. 

K dispozici jsou plachetnice, vesličky a motorový člun. V areálu Klubu mají členové moţnost 

pobytu v obytných přívěsech, v chatkách nebo v noclehárně loděnice. V budově loděnice jsou 

uskladněny lodě a je zde vybavená dílna pro opravu lodí. V loděnici Klubu je vybudované 
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nové sociální zařízení. Do budoucna by chtěl Klub přestavět klubovnu a udělat z ní restauraci 

pro členy a jachtaře, kteří budou kotvit v přístavu. Restaurace by měla mít na seznamu 

především osvěţující nápoje, rychlé občerstvení a v poledních hodinách bude zajištěno menu 

pro členy.  

Ubytování je moţné zajistit v areálu loděnice – ve stanu, přívěsu, chatce nebo v loděnici 

v noclehárně pro 10 lidí. V případě zájmu je moţné dohodnout ubytování v přilehlém hotelu 

Jaškovská krčma nebo v soukromí u obyvatel Těrlicka. Pro nečleny Klubu bude domluvená 

sleva, protoţe budou hosty Klubu.  

V Klubu budou mít dále členové moţnost jezdit na plachetnici lodní třídy Omega pro 3 

osoby nebo na vesličce. V případě zájmu je moţné taţení na vodních lyţích za motorovým 

člunem nebo pouze vyhlídkové jízdy v motorovém člunu. 

Členové mají moţnost si jít zahrát volejbal, tenis, basketbal, fotbal v sousedství areálu 

Klubu. Členové dostanou slevy na všechny aktivity. Dále mají moţnost jízdy na vodních 

lyţích na vodním vleku na protějším břehu Těrlické přehrady. V posledních letech se tento 

sport stává populárním.  

4.4 Marketingový průzkum trhu 

Makroprosředí 

Demografické prostředí 

Populační změny jsou v Klubu jachtingu Těrlicko značně viditelné. Ještě před čtyřmi 

lety měl Klub výbornou závodící mládeţ. V posledních letech tito závodníci odrostli a dále se 

uţ o závodění zajímají minimálně. Průměrný věk v Klubu je 50 let.  

Geografické prostředí 

Těrlická přehrada se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Těrlicko. Obec 

Těrlicko leţí na svazích Těšínské pahorkatiny v nadmořské výšce 302 metrů v okrese Karviná 

asi 9 km západně od Českého Těšína. Přehrada je vzdálená asi 3 km od města Havířova a 20 

km od Ostravy. Nachází se v blízkosti Polských hranic, takţe častými návštěvníky jsou 

obyvatelé z Polska. Rozloha obce činí 24,4 km
2
 a ţije v ní přes 4000 obyvatel. 

Těrlická přehrada má rozlohu 277 ha a je dlouhá 6,5 km. Přehrada slouţí k zásobování 

průmyslových závodů regionu vodou, ale tvoří také významnou rekreační oblast Těšínského 
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Slezska. Přístaviště bude postaveno v zátoce. Bude chráněno před severním, jiţním  

a východním větrem. Západní vítr tam zasahuje jen málo.  

Technologické prostředí 

V současné době jde vývoj rychle dopředu. Dříve byla k vidění pouze dřevěná 

plovoucí mola. V posledních letech se začala v České republice objevovat plovoucí mola 

z umělé hmoty, která začínají vyrábět i české firmy. Převáţně se plastová mola nacházejí 

v Chorvatsku a v Polsku. Chorvatsko se specializuje na námořní jachting a plastová mola 

pouţívá v menších přístavech. 

Ekonomické prostředí 

Nacházíme se v době ekonomické krize a to znamená, ţe většina lidí nemá peníze. 

Omezují dovolené v zahraničí a začínají častěji jezdit na dovolenou v České republice. V ČR 

je mnoho nadšených jachtařů, kteří vlastní námořní jachty, ale nemají je kde kotvit. Jednou 

ročně vyjedou na dovolenou do Chorvatska a po zbytek roku jachtu nevyuţívají. Kotvení 

v Chorvatsku je finančně náročné, proto se poohlíţejí po moţnosti kotvení na některých 

místních přehradách.  

Politicko-právní prostředí 

Toto prostředí se povaţuje za jedno z nejdůleţitějších. Zahrnuje zákony, normy, 

vyhlášky, povolení. Musíme se řídit daňovými zákony, občanským a ţivnostenským 

zákoníkem. Na provoz přístavu se vztahuje legislativa týkající se vodních ploch. Účastníky 

řízení pro povolení provozu přístavu jsou subjekty – Povodí Odry, a.s., Státní plavební správa, 

Obec Těrlicko. 

Mikroprostředí  

Konkurence 

V Moravskoslezském kraji je konkurence minimální. Je vhodné vyuţít příleţitosti  

a urychleně vybudovat molo, protoţe v posledních letech je poptávka rostoucí a kotevní 

kapacity na přehradách v kraji jsou minimální. V roce 2009 bylo postaveno molo na Slezské 

Hartě a v roce 2010 přibudou na této nádrţi další mola. 
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Obr.4.1 Molo na Slezské Hartě 

 

Zdroj: Vlastní zpracovaní, (2010) 

Většina přístavů se nachází v jiţních Čechách. Zde je největší konkurence. Na 

internetové stránce www.marinanet.cz můţeme najít seznam všech přístavišť a moţností 

spuštění jachty do vody v České republice. Tři přístavy se nacházejí na přehradě Lipno. Na 

vodní nádrţi Orlík je 5 přístavů umoţňující kotvení. 

Zákazníci 

Obyvatelé Moravskoslezského kraje a příhraničních oblastí Polska. Lidé, kteří se 

zajímají o jachting a mají k tomuto sportu vztah. Zákazníci budou především lidé s vyšší 

ţivotní úrovní, kteří vlastní jachty a nemají je kde kotvit. 

Veřejnost 

Obec Těrlicko se tak dostane více do povědomí obyvatelům regiónu. Lidé zde začnou 

více jezdit na rekreace. Klub jachtingu bude pro školy v Těrlicku pořádat tábory a pracovat 

s mládeţí.  

4.5 SWOT analýza 

Silné stránky 

Slabá konkurence v Moravskoslezském kraji. Vhodné podmínky pro postavení mola. 

Příhraniční spolupráce s Polskem. Znalost prostředí a jachtařů, kteří budou mít zájem  

o kotvení. Výborný přístup k zákazníkům. Osvětlení, elektřina a voda na mole. Vstup bude 

povolen jen členům Klubu jachtingu Těrlicko a nečlenům, kteří vlastní loď, aby se tak 

zamezilo přístupu cizích osob a následných krádeţí.  

http://www.marinanet.cz/
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Slabé stránky 

Pouze sezonní provoz od dubna do listopadu. Přehrada je v zimě zamrzlá. Kolísání 

vodní hladiny aţ o 2 metry, coţ znesnadňuje kotvení lodí – s proměnlivou hladinou se mění 

délka úvazku lodí.  

Příležitosti  

Vybudovat jedinečné jachtařské středisko na Těrlické přehradě. Aktivizovat členy 

Klubu a rozšířit jachting do povědomí obyvatelů v regionu. Příleţitost pro zvýšení příjmu 

Klubu a další výdělečnou činnost pro členy Klubu při zajišťování sluţeb týkající se provozu 

přístavu. 

Hrozby 

Nepovolení provozu přístavu ze strany vlastníka vodní plochy Povodí Odry a Státní 

plavební správy v Přerově. Velké kolísání vodní hladiny z důvodu oprav hráze Těrlické 

přehrady. 

4.6 Propagace přístavu na Těrlické přehradě 

Přístav se bude propagovat vytvořením internetových stránek, kde budou poskytnuty 

informace o moţnosti kotvení, ceníku kotvení, pravidel kotvení a další informace o areálu 

Klubu a přístavu. Klub má dle stanov vytvořenou sportovní komisy, která propaguje sportovní 

úspěchy Klub na veřejnosti. Sportovní komise bude mít dále za úkol publikovat články do 

regionálních novin, zprávy o přístavišti a jeho vývoji. Na pořádané sportovní akce bude Klub 

zvát televizi a tisk, aby se více dostal do podvědomí obyvatel v regionu. Hlavní novinkou 

bude reklamní billboard v Těrlicku na křiţovatce směrem do Českého Těšína. Klub má 

zaloţenou skupinu Klub jachtingu Těrlicko na sociální síti Facebook, kde zve členy na 

pořádané společenské a sportovní akce.  

4.7 Technická specifikace projektu 

Provedla jsem průzkum a proběhly konzultace s Radou Klubu. Výsledkem jednání byly 

Radou schválené technické poţadavky na plovoucí molo: 

 Tvar mola - lávka 

 Délka mola – 30 m 
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 Šířka mola – min. 2 m 

 Počet míst na kotvení lodí – celkem 20 lodí, z kaţdé strany 10 lodí 

 Šířka místa na kotvení jedné lodě - 3 m 

 Délka lodě - max. 9 m 

 Rozvod elektrické energie a vody na kotvících místech 

 Osvětlení mola 

 Monitorování mola bezpečnostní kamerou 

 Připojení na Internet technologií WIFI 

 Způsob kotvení - systém bójek. Molo bude ke dnu ukotveno pomocí řetězu  

a betonových vlakových praţců. Tento způsob kotvení je levný a výhodou je, ţe 

praţce mají otvory na protaţení kotevního řetězu.  

Obr.4.2 Schéma ukotvení jachty a mola 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2010) 
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Výběr typu a dodavatele mola 

Klub měl moţnost výběru ze tří typů plovoucích plastových mol od českých  

i zahraničních dodavatelů. V současné době jsou instalována plovoucí mola v Praze-Podolí, v 

rekreačním středisku Komorník v jiţních Čechách, na vodních nádrţích Vrané a Slapy, na 

vodní nádrţi Michal v Sokolově, na rybníku Bezdrev v jiţních Čechách a na Lipně.  

Rada Klubu porovnala tři nabízená mola z pohledu ceny, parametrů, ze zkušeností 

jiných zákazníků. Česká firma P-Boat s.r.o., která má sídlo v Pardubicích dodává typ mola, 

který jsem po jednání s Radou vybrala. Po zjištění cen, jsem usoudila, ţe Polská firma 

"ELPLAST+" Sp. z o.o. je levnější, s 25 letou tradicí a je lépe dostupná neţ Česká firma. 

Nejvýhodnější a nejlevnější bude plastové molo dovezené z Polska. Firma se nachází 30 km 

od hranic s Českou republikou, takţe doprava nebude tolik nákladná. 

Legislativní poţadavky na povolení mola 

 Schválení projektu Státní plavební správou a vydání technického osvědčení mola. 

 Povolení správcem vodní plochy Povodí Odry. 

 Vyjádření obce Těrlicko. 

4.8 Financování projektu 

Finanční rozpočet projektu je nutné sestavit ještě před samotným začátkem výstavby. 

V rozpočtu jsou uvedeny nutné peněţní prostředky na jeho realizaci, zdroje financování 

projektu a způsob splácení finančních závazků Klubu. Součástí rozpočtu jsou výkazy - výkaz 

zisku a ztrát, cash flow a rozvaha. Výsledek rozpočtu je informace, zdali bude Klub schopen 

tento projekt realizovat a po ukončení výstavby provozovat. 
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Tab. 4.1 Pořizovací náklady 

Druh nákladu Mnoţství Cena za 1ks,m,díl/Kč Celkem (Kč) 

Bójky     20kusů    325    6 500 

Betonové praţce     41kusů    150    6 200 

Řetěz 4x32 134metrů      26     3 500 

Lano CLIPPER 6 

mm 
   95metrů      16     1 500 

Plovoucí sekce FS 

1060  
     40dílů 4 550 182 000 

Montáţní konektor 

AC 1000 
   194dílů    605 118 000 

Kotevní konektor 

PC 1010 
     22dílů    390    8 600 

Celkem          326 000 

 Zdroj: Vlastní zpracování (2010) 

 

Tab. 4.2 Ostatní náklady 

Druh nákladu Cena (Kč) 

Osvětlení mola 3 000 

Zavedení el.energie, voda 3 000 

Lávka k molu – 5m 5 000 

Kamerový systém 5 000 

Připojení na internet - wifi 2 000 

Celkem             18 000 

        Zdroj: Vlastní zpracování (2010) 
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Tab. 4.3 Přehled pořizovacích nákladů mola 

Druh nákladu Cena (Kč) 

Pořizovací náklady na molo 344 000 

Doprava mola    5 000 

Povolení na výstavbu    3 000 

Marketingové výdaje    3 000 

Celkem 355 000 

Zdroj: Vlastní zpracování (2010) 

Tab. 4.4 Provozní náklady mola 

Druh nákladu Provoz 8 měsíců (Kč) 

Mzdy  40 000 

Odvoz odpadu  1 000 

Administrativa  3 000 

Údrţba mola  5 000 

Spotřeba elektrické energie  5 000 

Vodné, stočné  8 000 

Připojení na internet (WIFI)  4 000 

Splácení bankovního úvěru 

včetně úroku (první rok) 

23 600 

Celkem 89 600 

Zdroj: Vlastní zpracování (2010) 

Tab. 4.5 Příjmy z provozu mola 

Druh příjmu Částka (Kč) 

Poplatek za kotvení (1.4-30.11)  100 000 

Sluţby areálu   30 000 

Celkem 130 000 

        Zdroj: Vlastní zpracování, (2010) 
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Zdroje financování projektu 

Klub bude čerpat finanční prostředky z darů, dotací a bankovního úvěru. 

1. Žádost o dotace z Evropské unie 

Předpokládá se, ţe z dotací z Evropské unie obdrţí Klub 120 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, ţe se Klub nachází v příhraniční oblasti s Polskem, tak bude ţádat 

o dotace v Operačním programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. Podmínkou 

tohoto programu je spolupráce a podepsání smlouvy Klubu se sportovním klubem 

v Polsku. Polský sportovní klub se musí podílet alespoň 1% na spolufinancování 

projektu.  

V případě, ţe tento Operační program nebude uznán, tak další moţností je 

ţádost o dotace na rozvoj regionu. Z regionálního programu NUTS II. 

Moravskoslezsko 2007-2013. Projekt se bude řadit do prioritní osy 2. podpora 

prosperity regionu a oblast podpory bude 2.2 rozvoj cestovního ruchu. 

2. Bankovní úvěr  

Klub bude ţádat o bankovní ,,Účelový úvěr― u Poštovní spořitelny, který je 

určen pro neziskové sektory. Hlavní důvod výběru této banky je, ţe nejvíce podporuje 

neziskový sektor a má nejniţší sazby. Klub bude ţádat o úvěr ve výši 80 000 Kč, 

s dobou splatnosti 4 roky a bude se splácet vţdy na konci roku s úrokovou mírou 7 %. 

Potřebné dokumenty k žádosti: 

 Vyplnit Ţádost o úvěr.  

 Doklad prokazující právní subjektivitu.  

 Daňové přiznání za poslední dvě na sebe navazující období.  

 Roční účetní závěrky za poslední dva roky.  

 Doloţení zaplacení daně z příjmu ve výši uvedené v daňovém přiznání.  

 Dokumenty týkající se navrhovaného zajištění.  
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3. Dary 

Dary poskytnou jak právnické tak fyzické osoby, které jsou dlouholetými 

příznivci jachtingu a Klubu. Očekávaná výše daru bude 50 000 Kč.  

4. Půjčka od členů Klubu 

100 000 Kč Klub obdrţí od členů, kteří budou kotvit v přístavu. Bude se jednat 

o předplacení kotvení na 4 roky dopředu. Tato platba bude levnější o 1 000 Kč proti 

ostatním členům, kteří budou platit ročně.  

5. Dotace z ČSTV na  investiční výstavbu 

ČSTV poskytuje dotace sportovním Klubům na jejich rozvoj a zlepšení 

sportovních podmínek a rozvoj sportu. ČSTV dostává peníze od Sazky, která 

v posledních letech má finanční problémy. Získání dotace má však nízkou 

pravděpodobnost. Klub bude ţádat dotaci ve výši 30 000 Kč v rámci investiční 

výstavby. 

6. Půjčka z Českého svazu jachtingu 

Český svaz jachtingu (dále jen ČSJ) je členem ČSTV. ČSJ má i jiný zdroj 

příjmů neţ z ČSTV. Valná hromada ČSJ schvaluje půjčky sportovním klubům. ČSJ se 

rovněţ zaměřuje na podporu jachtingu v regionech. Klub bude ţádat ČSJ o půjčku ve 

výši 50 000 Kč. 

Varianty financování projektu 

1. Optimistická varianta 

Optimistická varianta ukazuje, ze kterých všech moţných prostředků lze čerpat 

peněţní prostředky na výstavbu přístaviště. Tato varianta je nejvýhodnější, protoţe by 

Klub nemusel ţádat o bankovní úvěr a nemusel by splácet s tím související úrok. Z těchto 

moţností by bylo nutné splatit půjčku od Českého svazu jachtingu, která by byla splacená 

za 5 let. Půjčka od členů Klubu by byla splacená za 4 roky. Tyto půjčky nebudou 

zatíţeny úrokem. 
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Tab. 4.6 Optimistická varianta financování 

Druh investice Částka (Kč) 

Dary   50 000 

Dotace ČSTV na investiční výstavbu   30 000 

Dotace z Evropské unie 120 000 

Půjčka od členů Klubu 100 000 

Půjčka z Českého svazu jachtingu   50 000 

Celkem 350 000 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2010) 

2. Neutrální varianta 

Neutrální varianta naznačuje situaci, kdy Klub neobdrţí ţádné finanční prostředky 

z dotací od ČSTV na investiční výstavu a bude zamítnuta i půjčka od Českého svazu 

jachtingu. Vznik této situace je velice pravděpodobný. Český svaz jachtingu získává 

peněţní prostředky od ČSTV. ČSTV v současné době nemá dostatek peněţních 

prostředků. ČSTV získává finanční prostředky na sportovní činnost od Sazky. Sazka má 

v dnešní době problémy, takţe minimálně přispívá na podporu sportu.  Klub musí získat 

jiným způsobem chybějící finanční prostředky. Klub bude ţádat o bankovní úvěr 

v hodnotě 80 000 Kč.  

S neutrální variantou budu dále počítat ve výkazu zisku a ztrát a v přehledu peněţních 

toků. 

Tab. 4.7 Neutrální varianta financování 

Druh investice Částka (Kč) 

Dary   50 000 

Dotace z Evropské unie 120 000 

Půjčka od členů Klubu 100 000 

Bankovní úvěr    80 000 

Celkem 350 000 

        Zdroj: Vlastní zpracování, (2010) 
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3. Pesimistická varianta 

V této variantě Klub předpokládá, ţe neobdrţí peníze ani z Evropské unie. Chybějící 

peněţní prostředky bude třeba nahradit bankovním úvěrem, který musí pokrýt i dotace 

z Evropské unie. Je to nejméně výhodné, protoţe s bankovním úvěrem bude spojený  

i vysoký úrok. 

Tab. 4.8 Pesimistická varianta financování 

Druh investice Částka (Kč) 

Dary   50 000 

Půjčka od členů Klubu 100 000 

Bankovní úvěr  200 000 

Celkem 350 000 

       Zdroj: Vlastní zpracování, (2010) 

Finanční výkazy 

Finanční výkazy zobrazují přehled finančních toků po výstavbě přístaviště 

v budoucích čtyřech letech. V tabulce není uveden konkrétní rok, protoţe není zřejmé, ve 

kterém roce bude uvedeno molo do provozu. Hodnoty v tabulkách jsou uváděny v Kč.  

Tab. 4.9 Peněžní toky 

 
1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 

Příjmy         

Finanční prostředky k 1.1. 170 000 34 382 51 763 67 145 

Hospodářský výsledek 58 696 50 237 49 587 49 031 

Odpisy 4 704 11 424 11 424 11 424 

příjem z půjčky 100 000 

   příjem z úvěru 80 000 

   Příjmy celkem 413 400 96 043 112 774 127 600 

  

    Výdaje 

    Splácení úvěru 18 018 19 280 20 629 22 073 

Nákup mola 336 000 0 0 0 

Splácení půjčky 25 000 25 000 25 000 25 000 

Výdaje celkem 379 018 44 280 45 629 47 073 

  

    Zůstatek 34 382 51 763 67 145 80 527 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2010) 
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Tab. 4.10 Výkaz zisku a ztrát 

Poloţka rozpočtu / rok 1rok 2rok 3 rok 4 rok  5 rok 

VÝNOSY CELKEM 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 

Provozní výnosy           

Sluţby areálu 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Poplatky za kotvení lodě 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

NÁKLADY CELKEM 71 304 79 763 80 413 80 969 82 424 

Provozní náklady           

Údrţba mola 0 3 000 5 000 7 000 10 000 

Připojení na internet 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Odvoz odpadu 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Administrativa 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Spotřeba el.energie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Mzdy 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Spotřeba vody 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Odpisy 4 704 11 424 11 424 11 424 11 424 

Finanční náklady           

Úrok z bankovního úvěru 5 600 4339 2989 1545 0 

Mimořádné náklady 0         

VH 58 696 50 237 49 587 49 031 47 576 
Zdroj: Vlastní zpracování, (2010) 

4.11 Rozvaha 

  k 1.1. rok 1 k 31.12. rok 1 2 rok 3 rok 4 rok 

Aktiva           

Dlouhodobý hmotný majetek 0    336 000    336 000    336 000    336 000    

Krátkodobý finanční majetek 0    0    0    0    0    

Oprávky k DHM   -4 704    -16 128    -27 552    -38 976    

peněţní prostředky 170 000    34 382    51 763    67 145    80 527    

celkem 170 000    365 678    371 635    375 593    377 551    

Pasiva           

bankovní úvěr 0    61 982    42 702    22 073    0    

půjčka od členů   75 000    50 000    25 000    0    

Zisk minulých let   170 000    228 696    278 933    328 520    

Zisk 170 000    58 696    50 237    49 587    49 031    

celkem 170 000    365 678    371 635    375 593    377 551    
Zdroj: Vlastní zpracování, (2010) 
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Shrnutí 

Pro dosaţení cíle jsem udělala marketingový průzkum v okolí Těrlické přehrady, kde 

by byl přístav nejlépe situován. Zjistila jsem délku a typ plovoucího mola a potřebné údaje ke 

kotvení. Po vyhodnocení údajů jsem vyhledala nejvhodnější technologii, dodavatele a ceny 

dílů mola k výstavbě přístaviště. Celkové náklady výstavby plovoucího mola budou 350 000 

Kč. Problém je ve financování projektu. Klub jachtingu je občanské sdruţení, takţe 

nedosahuje zisku a nebude jednoduché zaţádat o bankovní úvěr. Existují tři moţnosti 

způsobu financování přístavu. Optimistická varianta je, ţe Klub obdrţí finanční prostředky na 

výstavbu z dotací od EU, dotací od ČSTV na investiční výstavbu, darů, půjčku od ČSJ  

a půjčku od členů Klubu. Nebude potřeba ţádat o bankovní úvěr a s tím spojený úrok. Tato 

varianta je nejméně pravděpodobná. Další varianta je neutrální, zde bude potřeba zaţádat  

o bankovní úvěr v hodnotě 80 000 Kč. Klub neobdrţí půjčku od ČSJ a dotaci od ČSTV.  

U pesimistické varianty Klub neobdrţí peníze z dotace od EU a potřebné výdaje bude třeba 

pokrýt bankovním úvěrem v hodnotě 200 000 Kč.  

Výnosy z provozu přístavu budou vy výši 130 000 Kč za rok. Výnosy jsou dostatečně 

vysoké, aby pokryly provozní náklady, splácení bankovního úvěru a splátky členům. 

Výsledek hospodaření po prvním roce provozu bude dle výpočtů 58 969Kč. Zůstatek 

peněţního toku bude po prvním roce provozu 34 382 Kč. Výsledky vycházejí v plusu a zisk 

kaţdý rok klesá, protoţe se zvyšují náklady na údrţbu mola. Velikost příjmů je vypočítaná 

tak, aby Klub, jako občanské sdruţení neměl vysoký zisk. Ze zisku bude financován další 

rozvoj areálu Klubu a další aktivity týkající se sportovního vyţití v Klubu. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit projekt výstavby jachtařského přístavu na 

Těrlické přehradě a navrhnout způsob jeho financování. Teoretická část diplomové práce byla 

zaměřena na popis marketingového prostředí, potřebné legislativní dokumenty pro realizaci 

projektu a přehled finančních výkazů. Poznatky z teoretické části jsem aplikovala na výstavbu 

přístaviště v části praktické. 

Praktická část začínala seznámením s Klubem jachtingu Těrlicko, jeho historií, 

základními údaji o řízení a současnou finanční situací. Při analýze mikro a makro prostředí 

jsem došla k závěru, ţe Klub je ideálním místem pro vybudování přístaviště. 

V Moravskoslezském kraji má malou konkurenci a zákazníci mohou být jak občané České 

republiky, tak i zahraniční občané z Polska nebo ze Slovenska. Těrlicko se nachází 

v příhraniční oblasti s Polskem a v okolí Těrlické přehrady je dostatek sportovního vyţití. 

Přístaviště bude situováno v Klubu jachtingu Těrlicko. Moţnost vstupu zde budou mít pouze 

členové nebo jachtaři, kteří nejsou členy, ale mají zde zakotvenou jachtu. Přístaviště bude 

vybudováno pro 20 jachet. Bude 24 hodin hlídané z bezpečnostních důvodů a bude zde 

nainstalována web kamera. Zákazníci budou mít moţnost připojení na internet, připojení 

jachty na el. energii a vodu. Mohou dále vyuţívat areál Klubu, nově vybudované sociální 

zařízení, dílnu a úschovnu na věci. V případě zájmu si mohou pronajmout klubovnu a pořádat 

zde společenské akce. V letních měsících bude Klub provozovat rychlé občerstvení pro členy.  

Výstavba přístaviště bude stát celkem 350 000 Kč. Klub je občanské sdruţení  

a nedosahuje zisku. Finanční zdroje potřebné na výstavbu bude tedy nutné zajistit z dotací, 

darů a půjček. S bankovním úvěrem je to sloţitější, protoţe banky nechtějí mít pohledávky 

vůči občanským sdruţením. Po průzkumu trhu, jsem zjistila, ţe pouze u Poštovní spořitelny je 

moţné ţádat o bankovní úvěr. Po vytvoření výsledovky a cash flow jsem zjistila, ţe přístav 

bude dosahovat zisku a projekt nebude ztrátový. Výše zisku bude především záleţet na počtu 

kotvících jachet a ceně za kotvení na jeden rok. Na základě výsledku marketingového 

průzkumu jsem počítala s tím, ţe přístav bude plně obsazen uţ během prvního roku provozu.  

Výsledky rozpočtu vyšly pozitivně a bude dobré projekt co nejdříve zrealizovat, neţ 

vznikne konkurence, protoţe poptávka po přístavištích je rostoucí. V současné době má Klub 
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uţ 10 zájemců o kotvící místo. Povaţuji tento projekt za příleţitost pro rozvoj Klubu. 

Výstavbou přístaviště nastane nárůst jachtařů v Klubu a zároveň se zvýší i příjmy, které 

budou pouţity na rozvoj areálu a podporu dalších rozvojových aktivit. Klub se stane pro členy 

atraktivnější a budou zde chtít trávit více volného času se svou rodinou a přáteli.  

Po projednání s Radou Klubu budou výsledky diplomové práce vyuţity pro realizaci 

výstavby přístaviště. 
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SEZNAM ZKRATEK 

a.s.  Akciová společnost 

ČR  Česká republika 

ČSJ  Český svaz jachtingu 

ČSSR Československá socialistická republika 

ČSTV Český svaz tělesné výchovy 

El. energie elektrická energie 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF  Evropský sociální fond 

EU  Evropská unie 

FS  Fond soudrţnosti 

k.s.  Komanditní společnost 

Kč  Koruna česká 

Klub Klub jachtingu Těrlicko 

Ks  kus 

m  metr 

max. maximum 

min. minimum 

ObčZ Občanský zákoník 

OP  Operační program 

OS  Občanské sdruţení 

p. a.  per annum 

ROP MS regionální operační program Moravskoslezsko 

ROP Regionální operační program 

s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

TJ  Tělovýchovná jednota 

v.o.s. Veřejná obchodní společnost 
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