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PŘÍLOHA P I:  VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

,,VLIV FIREMNÍCH AKCÍ NA PR“ 

 

1. Pořádala Vaše firma v minulosti určitý typ firemní akce? (povinná, ano - ne) 

Odpověď Počet Lokálně Globálně 

ano 11 91.67% 91.67% 

ne 1 8.33% 8.33% 

 

 

2. O jak typ akce se jednalo? (povinná, seznam - alespoň jedna) 

Odpověď Počet Lokálně Globálně 

Kulturní akce pro obchodní 

partnery (např. firemní 

ples, vánoční večírek, atd.) 

9 75% 75% 

Sportovní akce pro 

obchodní partnery (např. 

tenisový turnaj, golfový 

turnaj, atd.) 

8 66.67% 66.67% 



 

 

3. Domníváte se, že pořádání firemních akcí má pozitivní vliv na Vaše obchodní 

partnery? (povinná, ano - ne) 

Odpověď Počet Lokálně Globálně 

ano 11 91.67% 91.67% 

ne 1 8.33% 8.33% 

 

 

4. Domníváte se, že pořádání akcí má vliv na posílení pozitivní image Vaší firmy v očích 

veřejnosti? (povinná, ano - ne) 

Odpověď Počet Lokálně Globálně 

ano 9 75% 75% 

ne 3 25% 25% 



 

 

5. Zaznamenali jste ve Vaší firmě nárůst obchodních styků po konání akce? (povinná, 

seznam - právě jedna - rozdělující) 

Odpověď Počet Lokálně Globálně 

Ano 5 41.67% 41.67% 

Nevím 4 33.33% 33.33% 

Ne 3 25% 25% 

 



6. Vede si Vaše firma v tomto ohledu statistiku? (povinná, seznam - právě jedna - 

rozdělující) 

Odpověď Počet Lokálně Globálně 

Ano 4 80% 33.33% 

Ne 1 20% 8.33% 

 



7. O kolik procent se zvedlo množství Vašich obchodník styků po uskutečnění akce? 

(orientační údaj) (nepovinná, seznam - právě jedna) 

Odpověď Počet Lokálně Globálně 

0 - 25% 4 100% 33.33% 

 

 

Citace 

Maděrková, A. – Vliv firemních akcí na PR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na 

http://vliv-firemnich-akci-na-pr.vyplnto.cz.  



PŘÍLOHA P II:  HARMONOGRAM GOLFOVÉHO TURNAJE 

 

 

Všeobecné informace: 

doporučujeme oděv pro volný čas (ne jeans) 

sportovní obuv  

akce se koná za každého počasí 

prosíme, abyste respektovali fakt, že tato akce je určena pouze pro registrované - pozvané 

hosty   

  

Turnaj  Texas Scramble 2008 

Pravidla 

Je to soutěž týmů, tým může tvořit i pět hráčů. Princip hry je takový, že všichni hráči zahrají 

drive (první odpal) ze svých odpališť, vyberou si delší nebo výhodnější z nich, a z tohoto 

místa zase všichni zahrají druhé rány. Opět vyberou nejlepší míč a zase všichni pokračují z 

tohoto místa. Takto pokračují až do jamky. Tým zapisuje na jamkách výsledný počet ran na 

jamce.  

Vítězí team s nejnižším počtem ran. 

Pozn.: Poloha vybraného míče se označí v poli a v překážkách týčkem, na greenu 

markovátkem. Hráči v rafu a v překážkách svůj míč dropují co nejblíže označené poloze, ne 

blíže k jamce. Na greenu a na fervejích míč umísťují co nejblíže označené poloze, ne blíže k 

jamce. 

 



Propozice a pravidla k turnaji Dupont Golf Day 

Datum a místo:     

……..       

  

Časový harmonogram 

  

Program hcp turnaje 

  

08:00 – 09:30  akreditace, informační servis  

08:00 – 10:00  snídaně  

09:10             Dupont Golf Cup  

                      postupný start z jamky č. 1 a č. 10 

09:30             slavnostní zahájení pořádané akce 

18:00 – 18:30  vyhlášení výsledků 

  

Golfový program  

  

08:00 – 09:30 akreditace, informační servis  

08:00 – 10:00 snídaně  

09:30             slavnostní zahájení 

9:45 – 12:00   golfová akademie I. – primárně určeno pro hráče Texas Scramble 

                      na driving range a putting green  

                      základy golfové hry s PRO trenérem 

11:30              prohlídka golfového hřiště s odborným výkladem 

12.00 – 13:30  obědové menu pro hosty a doprovod 

13:00              infoservis pro hráče turnaje Texas Scramble u akreditace 

                      rozdělení týmů a golfových vodičů 

14:00              Cannon start turnaje Texas Scramble 

18:00 – 18:30  vyhlášení výsledků 

  



Doprovodný program pro hosty 

  

08:00 – 09:30 akreditace, informační servis  

08:00 – 10:00 snídaně  

09:30            slavnostní zahájení 

                     informační servis pro doprovodný program  

10.00 – 12.30  relaxační program = dílčí masáže, pedikúra + masáž nohou, 

                      manikúra + zábal nebo masáž rukou, kosmetika + masáž obličeje, 

                      astrologická poradna 

11:00             prohlídka golfového hřiště s odborným výkladem 

12.00 – 13:30  obědové menu pro hosty a doprovod 

13:00 – 17:30  relaxační program, astrologická poradna 

14:00 – 16:00  golfová akademie II. pro hosty a doprovod 

                      na driving range a putting green  

                      základy golfové hry s PRO trenérem  

18:00 – 18:30  vyhlášení výsledků 

  

V průběhu celého dne: 

●  od 8:30 předváděcí jízdy - společnost Autosalon Carera si pro Vás připravila po celý    

   den expozici vozů s možností projížďky. 

                   

Celodenní občerstvení 

 

08:00 - 09:30 snídaně  

12:00 - 13:30 oběd pro hosty a doprovod  

14:30 - 17:00 oběd pro hráče turnaje  

17:00 - 19:00 raut - speciality na grilu 

   



Poznámky 

Potřebujete-li něco pro své pohodlí a my to nenabízíme, požádejte naše hostesky, či 

organizátory 

 

Registrace 

Pozvaným hostům byla zaslána elektronická pozvánka s odkazem na osobní registraci s 

možností výběru aktivit v rámci Dupont Golf Day 2008. 



PŘÍLOHA III:  VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 
 
 

Dohoda o provedení práce 
uzavřena v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
Smluvní strany: 
 
...údaje o zaměstnavateli................ 
...údaje o zaměstnavateli................ 
...údaje o zaměstnavateli................ 
 
dále jen „zaměstnavatel“,  
 
a 
 
pan/í ............................................. 
r.č. ................................................ 
bytem ........................................... 
 
dále jen „zaměstnanec“, 
 
uzavírají na základě vzájemné shody tuto  
 
Dohodu o provedení práce 
 

Článek I. 
Druh práce 

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele práci 
spočívající v ................... (dále jen „práce“). 
 

Článek II. 
Místo a doba výkon práce 

1. Místem výkonu práce je ............. 
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu ............. 
 

Článek III. 
Rozsah výkonu práce 

1. Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se 
dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem. 

2. Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro 
zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod. 

3. Rozsah výkonu práce dle této dohody nepřekročí 150 hodin za kalendářní rok. 
 
 
 
 



Článek IV. 
Odměna za vykonanou práci 

1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... 
korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.  

2. Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná v následujícím 
výplatním termínu zaměstnavatele.  

3. Zaměstnavatel provede z odměny srážky ze mzdy, zejména zálohu na daň z příjmu 
fyzických osob. 

 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo 

v přímé souvislosti s ní. 
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, 

zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
3. Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména zákoníkem práce. 
4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 
5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly 

jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle. 
 
 
 
 
V .................................... dne ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................                                 ............................................................. 
          podpis zaměstnance                                                              podpis zaměstnavatele 
 


