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1 ÚVOD 

Nejen v oblasti průmyslu, hmotných výrobků, velkých investičních projektů, 

finančních kapitálových (investičních) skupin (fondů) či ve veřejných zakázkách je potřeba 

provádět strategické analýzy, které umožňují sofistikované hodnocení přínosu jednotlivých 

projektů, nýbrž i projekty v oblasti sportovních, restauračních či jiných služeb si zaslouží 

neméně pozornosti v rámci strukturovaného a fundovaného řízení projektů.  

První kapitola práce se zaměřuje na zpracování informací týkajících se strategických 

analýz a těch, které pomáhají analytikovi nebo manažerovi tyto informace efektivně 

zpracovávat a dávají návod, co všechno musíme znát, abychom nejen dokázali najít případnou 

mezeru na trhu, ale pro případný projekt nebo investici znali všechny dostupné faktory 

a prostředí, ve kterém se v rámci strategických analýz pohybujeme a které nás ovlivňují. 

Teoretická část proto není zaměřena pouze na podstatu a informace s úzkým pohledem na 

strategickou analýzu, nýbrž zahrnuje širší náhled na danou problematiku okem člověka, jehož 

prací je sestavování právě strategických analýz. Profese, jenž mohou vyžadovat strategické 

analýzy, mohou být například podnikatel, investor, OSVČ, projektový manažer, analytik, 

úředník, fyzická osoba s konkrétní motivací, právnická osoba, právník a v podstatě každý, 

kdo je z jakéhokoli důvodu motivován provést onu strategickou analýzu. Informace v této 

kapitole jsou mimo jiné využitelné i v běžném životě, kde potřebujeme nastolit řád, aby naše 

činnost přinášela kýžený efekt a byla prováděna s nejvyšší možnou efektivitou. 

V průběhu této kapitoly je již na základě teoretických rad s průběžným získáváním 

znalostí prováděn předběžný průzkum, který zahrnuje postupné sepisování informací, jež jsou 

vyhodnocovány jako použitelné a přínosné pro budoucí strategický průzkum. Většina těchto 

materiálů je obsažena v přílohách. K podrobné analýze bylo vybráno město Nový Jičín, které 

je známo svou sportovní a kulturní tradicí a jehož prostředí dobře známe, díky čemuž se 

v něm můžeme velmi dobře a efektivně pohybovat. 

V další kapitole jsou prezentovány vybrané sportovní organizace, které jsou již 

vyselektovány na základě konkrétních kritérií, která byla stanovena v rámci nalezené tržní 

mezery. Uváděny jsou takové informace, jež organizaci nejvíce prezentují na veřejnosti, tudíž 

jak je organizace či sportovní sdružení nebo činnost vnímána osobou, jenž subjekt navštíví 

nebo vstoupí na jeho webové stránky. Prezentace těchto subjektů vytváří informační základ 

pro podrobné strategické analýzy každého z makro, mezo a mikro prostředí. 

Tyto analýzy jsou z výše uvedených důvodů podrobovány ve vhodných pasážích se 

vzniklým investičním záměrem. V této kritické kapitole práce se nejdříve zaměřujeme na širší 
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makroekonomické souvislosti sportovních subjektů, které řešitele práce vybavují potřebnou 

znalostí jednotlivých makroekonomických ukazatelů. Primárními analytickými nástroji jsou 

tedy ty, které řeší obecnou problematiku společnosti z několika úhlů pohledů. 

Dále se v kapitole zaměřujeme na mezoprostředí a mikroprostředí, které zobrazí 

konkrétní informace daného trhu a s detaily zkoumaných subjektů. Analýza těchto prostředí 

poznává strukturu a procesy zkoumané materie a přidává další stěžejní informace do 

celkového strategického systému. K tomuto zkoumání byly vybrány 4 sportovní organizace, 

z toho dva s přímou konkurenční koncepcí provozu a dva bez přímého konkurenčního vlivu 

na zamýšlený záměr. 

Posléze se dostáváme do bodu finančního a následně komplexního hodnocení 

získaných informací. Zde je prováděna v první řadě rentabilita přímých tržních konkurentů 

působících v Novém Jičíně, načež jsou výsledné hodnoty komentovány v dílčím shrnutí.  

Všechny výše získané informace a hodnoty jsou posléze shrnuty do komplexní 

analýzy SWOT, která selektuje nejpodstatnější informace do uceleného celku, které jsou 

následně podrobeny detailnímu hodnocení. 

Konečný součet získaných informací vidíme v rozsáhlém celkovém shrnutí, 

námětech a doporučeních, a závěrem vypovídajícím o dosažených výsledcích a ukončující 

naši vynaloženou snahu. 

Cílem práce je zpracovat strategickou analýzu sportovních organizací 

a subjektů tak, aby zjistila možné nedostatky či přednosti sportovní kultury v Novém 

Jičíně. 
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2 VÝZNAM A STRUKTURA STRATEGICKÉ ANALÝZY 

,,Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti předtím, než ji vidí ostatní.‘‘ Theodore 

Levitt (americký ekonom a profesor na Harvard Business School)  

Strategická analýza je v dnešním vysoce proměnlivém a silně konkurenčním 

prostředí nedílnou součástí a z hlediska významu jednou z mála nejdůležitějších forem 

získávání konkurenčních výhod a eliminace rizik při žádoucím dosahování nastaveného 

strategického cíle a jeho dílčích taktik, manažerských technik a operativních řízení. Analýzy 

umožňují celistvé pochopení řešeného problému, bez kterých bychom nebyli schopni 

dosáhnout maximalizace zisku na straně poskytovatele služby a co největšího, maximálního 

užitku pro zákazníka jakožto spotřebitele.  

Každý problém nemusí být řešen pomocí složitých a detailních akademických teorií, 

ale vždy by měl být minimálně z praktického hlediska dostatečně pochopen, a tak jak dokáže 

fyzik popsat souvislost akce a reakce související s higgsovým bossonem v super urychlovači 

částic v organizaci CERN a projektový manažer naprojektuje projekt za několik miliard pro 

jeho upgrade, k čemuž potřebuje vysoce výkonný software ve svém mozku a počítači, tak 

umělec malíř přesně popíše jaké odstíny a techniky použil při malbě svého díla a jakým 

způsobem zrealizoval malou výstavu několika svých obrazů, aniž by potřeboval akademický 

titul z managementu. Hlavní úkol realizátora strategické analýzy je tak především správně 

vyhodnotit a zanalyzovat příležitosti a rizika v rámci specifické náročnosti toho či onoho 

projektu a obklopit se správnými lidmi, se kterými bude spolupracovat a o kterých je 

přesvědčen, že jim může důvěřovat. 

Strategickou analýzu, chceme-li najít například tržní niku, bychom měli provést, 

pokud chceme, aby bylo dosahováno základního ekonomického cíle, a tím je mimo 

maximalizaci zisku, maximalizace spokojenosti zákazníka, jinak řečeno, maximalizace 

užitku, tedy požitku ze hry. Toho dosáhneme mimo jiné také inovacemi a zlepšováním 

technologií, což je také jeden ze zásadních aspektů, kterým zisk maximalizujeme, zvyšujeme 

hranici produkčních možností organizace a lákáme tak zákazníky na moderní provozovny. 

Obzvlášť ve službách, navíc sportovních a relaxačních, hrají ve vytváření dojmů, pocitů 

a udržování zákazníka, v rámci materiálního prostředí, provozovny jednu ze zásadních rolí. 

Koneckonců, jsou to právě strategické analýzy, které pomáhají řešitelům projektů, zejména 

manažerům projektů, dosahovat potřebných znalostí a informací, díky čemuž se zákazník 

může dočkat maximálního užitku ze služby. Jinými slovy, analýza je jakýsi mikroskop, která 
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nám umožňuje dívat se na problém téměř do atomistických rozměrů, které následně 

syntetizujeme k všeobecné spokojenosti zákazníka. 

V první řadě, než přejdeme ke zmiňovaným strategickým analýzám, stanovujeme 

cíle, ke kterým máme v projektu a na základě analýz dospět. Ať je to v průmyslu, sportu, 

obecně prospěšných organizacích či individuálních činnostech, dostává to, co děláme, reálný 

a hodnotný rozměr s důležitým motivačním faktorem, stanovíme-li si cíl té či oné aktivity. 

Schéma v obrázku 2.1 deklaruje postup, jakým se ubíráme, jakmile si na prvním místě cíle 

dané činnosti zvolíme. 

Obrázek 2.1: Racionální rozhodovací proces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno podle Dědiny a Odcházela, Management a moderní organizování firmy [3, str. 80] 

2.1 Definice základních pojmů 

Úkol základních organizačních informací je stanovit řád, smysluplnost a zajistit 

prvotní informace pro jasné a zřetelné pochopení projektu a postavit základní stavební kámen 

pro vypracování strategických analýz. Jelikož spadají sportovní organizace do sportovních 

služeb, definujme si nejdříve jejich základní charakteristiku. 

Stanovení cílů 

 

Analýza situace 

Hledání alternativ 

Hodnocení alternativ 

Rozhodnutí 

Vyhodnocení rozhodnutí 
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SLUŽBY [16] 

Sektor služeb je velmi rozsáhlý. Nejvíce jich poskytuje téměř ve všech zemích stát. 

Jsou to služby vzdělávací, služby z oblasti zákonodárství, a výkonu práva, zdravotní služby, 

na obranu státu a bezpečnost občanů a nemůžeme zapomenout na sportovní sdružení 

a činnosti. 

V sektoru služeb najdeme i neziskové organizace, jako nadace, různé charitativní 

organizace, občanská sdružení, církve a další.  Neziskové organizace vyplňují prostor mezi 

občanem a státem, díky čemuž může stát participovat na veřejné politice jiným způsobem než 

prostřednictvím voleb. Nezisková mohou být také různá sportovní občanská sdružení. 

Podnikatelský sektor poskytuje služby, za které realizuje přiměřený zisk. 

Podnikatelská oblast služeb se zaměřuje na banky, pojišťovny, hotely, leteckou dopravu, 

marketingový výzkum, některé lékařské služby, cestovní ruch, právní a komerční poradenství 

nebo například komerční sportovní a relaxační centra. 

Podle Vaštíkové, viz [16, str. 13] definujeme službu takto ,,Služby je jakákoliv činnost 

nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím 

výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným 

produktem.‘‘ 

Základní klasifikace služeb [16]: 

 Terciální: Jako typické zástupce těchto služeb uvádíme restaurace a hotely, 

kosmetické služby, prádelny a čistírny, kadeřnictví nebo rukodělné a řemeslnické 

práce dříve prováděné doma. 

 Kvartérní: Zde můžeme zařadit dopravu, obchod, komunikace, finance a správu. 

Charakteristickým rysem takových služeb je usnadňování, rozdělování činností a tím 

i zefektivnění práce. 

 Kvintetní: Jde o služby zdravotní péče, vzdělávání a rekreace. Hlavním rysem tohoto 

sektoru je, že poskytované služby své příjemce mění a určitým způsobem zdokonalují. 

To je důvod, proč sem řadíme i sportovní organizace, sdružení a činnosti. 

Vlastnosti služeb 

Služby popisuje dále Miroslava Vaštíková viz [16, str. 20] takto ,,Služby jsou 

samostatné identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb 

a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb může, ale 

nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití nutné, nedochází k transferu 

vlastnictví tohoto hmotného zboží.‘‘ 
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Pro rozlišení zboží a služeb se používá větší počet vlastností. Nejběžnější 

charakteristiky služeb jsou [16]: 

 Nehmotnost; 

 Neoddělitelnost 

 Heterogenita; 

 Zničitelnost; 

 Nemožnost vlastnictví. 

Nejcharakterističtější vlastností služeb, od níž se odvíjejí další vlastnosti, je 

nehmotnost. Čistou službu totiž nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem, nelze si ji před 

koupí prohlédnout a v málo případech lze vyzkoušet. Mnoho vlastností, na které se při 

marketingové komunikaci zboží odvolává reklama a které zákazník může pouhým pohledem 

ověřit, zůstávají tak při prodeji služeb zákazníkovi skryté. 

Produkci a spotřebu zboží od sebe oddělit můžeme. Produkce může probíhat v jinou 

dobu, než v jakou ji zákazník spotřebovává. Služba je naproti tomu ve chvíli, kdy je vyráběna 

respektive produkována, také spotřebovávána. Neoddělitelnost je tak nemožnost oddělit 

produkci od spotřeby a bývá příčinou častějšího vzniku lokálních monopolů.  

Heterogenita neboli variabilita služeb souvisí především se standardem kvality 

služeb. V procesu poskytování služby jsou přítomni lidé, zákazníci a poskytovatelé služeb. 

Důsledek variability služeb je poskytování stejných služeb s rozdílnou kvalitou, a to i u jedné 

firmy. Kadeřnice v salonu nejsou stroje, proto se velmi často stává, že každá z nich nabízí 

jinou kvalitu a styl služby. 

Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat či vracet. Ve chvíli, kdy jsou služby řekněme poradců nabízeny, ale nejsou využity, 

jsou tím pádem v ten okamžik ztracené, zničené. Zboží však zůstává stejné. 

Nemožnost vlastnit službu je příčinou, že zákazní vlastní pouze právo na poskytnutí 

služby. Při nákupu zboží přechází na zákazníka právo zboží vlastnit, zatímco při poskytování 

služby nezískává směnou za své peníze zákazník žádné vlastnictví. 

MIKROPROSTŘEDÍ 

Mikroprostředí je nejlépe charakterizováno v analogii s mikroekonomií, která podle 

Václava Jurečky viz [8, str. 18]: ,,studuje chování jednotlivých ekonomických jednotek, z 

nichž se sestává národní hospodářství. Jde například o chování firem, domácností, vlastníků 

kapitálu, jednotlivých odborových svazů, vlastníků domů, bank, středatelů, investor apod. 

Mikroekonomie studuje take fungování dílčích trhů: trh výrobků a služeb, trhu práce, trhu 

kapitálu a trhu přírodních zdrojů. 
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MEZOPROSTŘEDÍ 

Mezoekonomie zkoumá a rozděluje makroekonomii na dílčí části (například 

nezaměstnanost Nového Jičína) a z hlediska mikroekonomie sdružuje v zájmové oblasti 

jednotlivé subjekty (sportovní organizace v Novém Jičíně). Termín mezoprostředí nebo také 

mezoekonomie se v odborných kruzích stále plně nezabydlela, a to i přesto, že jde o velmi 

důležitou součást ekonomických analýz na úrovni měst a krajů. Řeší jednotlivé oblasti, ve 

kterých se pohybují podnikatelské subjekty nebo kde rozhodují rady a zastupitelstva. Dívají 

se na věc z mikro i makro hlediska, ale hlavním cílem je blahobyt obyvatelstva daného města 

nebo kraje.  

MAKROPROSTŘEDÍ 

Makroekonomie studuje ekonomiku jako celek. Zajímá se o taková témata, jako jsou 

například inflace, míra nezaměstnanosti, platební bilance, státní rozpočet, veřejný dluh, 

množství peněz v oběhu atp. Stále častěji se však v rámci ekonomie utváří relativně 

samostatná oblast mezinárodní ekonomie z anglického international economics. Tato část 

ekonomie, která je úzce spjatá s mikroekonomií i makroekonomií, se soustřeďuje na studium 

mezinárodních souvislostí ekonomického života země. [8] 

2.2 Analýza makroprostředí  

Bez hospodářských makro analýz a průzkumu externího prostředí říkat, že jsme učinili 

profesionální manažerskou analýzu, je jako bychom si ve sportu namlouvali, že soupeře 

dokonale známe, aniž bychom zanalyzovali jeho ekonomickou či hráčskou strukturu 

a strategii. Cílem je vytvořit síť informací, které pokryjí co nejširší spektrum okolí 

sportovních organizací, jež je přímo či nepřímo ovlivňují. Jednou takovou je nepochybně 

analýza PESTLE. 
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2.2.1 PESTLE 

Analýza PESTLE je základním manažerským analytickým nástrojem. Jejím hlavním 

úkolem je vyobrazit v jednoduché struktuře okolí organizace ze všech důležitých oblastí 

prostředí. Analýza se zabývá těmito oblastmi [3]:  

Obrázek 2.5:  Schéma analýzy PESTLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Dědina a Odcházel, Management a moderní organizování firmy [3, str. 25] 

 

Analýza PESTLE se nepoužívá jen k účelu vyhodnocování okolí v rámci aktuálního 

zjištění stavu trhu. Je možné ji použít také k predikcím budoucího vývoje trhu. Analýza je 

účinná a oblíbená také proto, že je opravdu jednoduše konstruovaná, přičemž zahrnuje 

všechny problémy a oblasti, jež organizaci obklopují a s jejímiž jednotlivými aspekty by měla 

být organizace v souladu. 

Faktické zjištění aktuálního stavu prostředí by tedy mělo předcházet odhadování 

vývoje trhu v budoucnu. Nejčastěji a s oblibou se vyjadřuje ve třech možných scénářích: 

 Pesimistický – na budoucí vývoj je nahlíženo se skepsí, tudíž se předpokládá, že 

v budoucnu nastane alternativa negativního scénáře, tedy toho, který si organizace 

nepřeje. Nicméně je potřeba v tomto scénáři hledat příležitosti a ze situace vytěžit 

pozitivní faktory a maximum dobrého. 

Politické faktory okolí 
 Politika vlády, ideologie 

 Války 

 Občanské nepokoje 

 Terorismus 

 Zájmové skupiny 

 Obchodní politika 

Ekonomické faktory okolí 
 Ekonomický růst 

 Chování konkurence 

 Ceny materiálu 

 Měnové kurzy 

 Daňový režim 

 Mzdové tarify 

Sociální faktory okolí 
 Demografické trendy 

 Preference život. stylu 

 Sociální hodnoty 

 Postoj k práci 

 Diskriminace 

 Mobilita pracovníků 

 Odborná pracovní síla 

Ekologické faktory okolí 
 Eko zájmové skupiny 

 Regulace emisí, znečištění 

 Prevence před 

katastrofami 

 Hluk 

 

Legislativní faktory okolí 
 Zákony dané země 

 Harmonizace zákonů a 

daní 

 Mezinárodní právo 

 Mezinárodní obchodní 

smlouvy 

 Dodržování lidských práv 

 Místní vyhlášky 

Technologické faktory okolí 

 Používání vypočetní 

techniky 

 Nové výrobky, zařízení 

 Inovace 

 Internetové obchodování 

 Metody a procesy výroby 

 Logistika 

ORGANIZACE 
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 Pravděpodobný – nejpravděpodobnější scénář, jaký je v daném časovém horizontu 

předpokládán. Na základě specializovaných analýz, odborných článků a diskusí jsou 

fakta zpracována s odhadem nejmenší odchylky od predikce. 

 Optimistický – jedná se o takový scénář, který může v budoucnu nastat a přitom je pro 

organizaci prospěšný. 

Nutno dodat, že každý odhad budoucího vývoje trhu musí mít reálný základ, a to 

samozřejmě u všech scénářů. Jako příklad si můžeme uvést změny daně z příjmů právnických 

osob. Negativní je zvyšování daňové kvóty a pravděpodobné u nástupu levicové vlády 

a nepravděpodobný u vlády pravicové. Dnes je však tato predikce v recesních podmínkách 

velmi složitá, kdy i pravicová vláda zvedá některé daně. Nicméně ceteris paribus (za jinak 

neměnných podmínek) je pravděpodobné a optimistické snižování daní vládou pravicovou. 

2.2.2 Duncanova a Ansoffova typologie prostředí 

Důležitá činnost organizací, aby byly schopny obstát v dynamickém a turbulentním 

prostředí, je její přizpůsobování se vnějšímu okolí. Hyperkonkurenční a rámcové prostředí 

organizace vytváří stále větší nejistotu budoucího vývoje. Nejistota správné predikce vývoje 

prostředí vytváří na manažery tlak na minimální chybovost a vzbuzuje tak zájem o její 

eliminaci. Analýza PESTLE sjednocuje primární aspekty ovlivňující dynamičnost, turbulenci 

a významnost okolí a tím zajišťuje potřebný manažerský přehled v jednotlivých oblastech. 

Čím více dimenzí externího prostředí existuje a čím větší je počet vazeb mezi jednotlivými 

dimenzemi, tím je nejistota prostředí vyšší. 

Nejistotu prostředí můžeme dle Dědiny [3, str. 26] definovat jako: ,,nedostatek 

adekvátních informací k dosažení jednoznačných rozhodnutí‘‘. Existují dvě dimenze takového 

prostředí: komplexnost a dynamika. Komplexnost prostředí popisujeme jako rozsah externích 

faktorů relevantních k činnosti organizace (čím více faktorů prostředí existuje, tím větší 

komplexnost nastává). Dynamiku prostředí můžeme vyjádřit jako stupeň změn relevantních 

faktorů (čím vyšší stupeň změn, tím větší dynamika). To vše znázorníme pomocí Duncanovy 

typologie okolního prostředí v tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1: Duncanova typologie okolního prostředí – komplexnost a dynamika 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Zdroj: Dědina a Odcházel, Management a moderní organizování firmy [3, str. 26] 

Jak dále můžeme vidět, viz [3], důležitým aspektem uvedené typologie je fakt, že 

komplexnost a dynamiku nelze posuzovat objektivně, ale záleží na posouzení managementu, 

nakolik je podle něj prostředí turbulentní. Co může být pro jednu firmu nebezpečným 

ohrožením, dokáže jiná firma využít jako skvělou příležitost. 

Zatímco Duncanův model je deskriptivní, Ansoffova typologie prostředí je normativní 

a navrhuje organizacím, jak by se měly chovat v daném prostředí. Ansoff identifikuje pět typů 

turbulentního prostředí a ke každému typu doporučuje příslušnou organizační strategii 

a postoj managementu k turbulenci prostředí. Pokud totiž dojde ke změně typu turbulence, 

musí podle Ansoffa reagovat organizace změnou strategie a postojů k okolí. Tabulka 2.2 tyto 

strategie a postoje názorně vyobrazuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplexnost prostředí 

          Jednoduché                                               Komplexní 

 

 

 

Dynamika 

prostředí 

 

Stabilní 

 

 

Dynamické 
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kadeřnictví). 

Malé množství externích 

faktorů, které se mění často 

(například módní 

návrhářství). 

Velké množství externích 

faktorů, které se mění 

pomalu (například 

univerzita). 

Velké množství externích 

faktorů, které se mění často 

(např. výrobce softwaru). 
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Tabulka 2.2: Ansoffova typologie prostředí – turbulence, strategie, postoj 

 Chování prostředí Organizační strategie Postoj managementu 

 

1 

Opakované 

Žádné nebo malé změny. 

Neměnné chování 

Založené na precedentu. 

Hledání stability 

Odmítání změn. 

 

2 

Expandující 

Pomalu narůstající změny. 

Strategie následování 

Změny založené na vlastních 

zkušenostech. 

Zaměření na efektivitu 

Adaptace na změny 

 

3 

Měnící se 

Rychle narůstající změny. 

Vytváření předpovědí 

Odhad změn založený na 

extrapolaci stávajících změn. 

Zaměření na trhy 

Hledání známých změn. 

 

4 

Nespojité 

Nespojité, ale 

předpověditelné. 

Podnikatelské 

Soustavné zavádění nových 

strategií na základě 

zkoumaných příležitostí. 

Zaměření na okolí 

Hledání nových, ale 

souvisejících změn. 

 

5 

Překvapivé 

Nespojité a 

nepředpověditelné 

Kreativní strategie 

Soustavné  zavádění nových a 

kreativních strategií. 

Vytváření okolního prostředí 

Hledání novátorských změn. 

 Zdroj: Dědina a  Odcházel, Management a moderní organizování firmy [3] 

Duncanova a Ansoffova typologie nám tak ukazuje rozmanitost a možné charaktery 

prostředí s jejím základním chováním a doporučením, jak bychom se měli v prostředí, které se 

nejvíce podobá našemu odvětví, pohybovat. To vše nám v konečném součtu pomáhá nastolit 

tu nejvíce správnou strategii v daném prostředí. 

Stále však nemůžeme odborně hodnotit a předjímat. Dalším dílem skládanky do 

komplexní analýzy prostředí, je manažerům notoricky známý a nepostradatelný Porterův 

model 5 konkurenčních sil. 

2.2.3 Model Porterových 5 konkurenčních sil 

Porterova filozofie 5 konkurenčních sil hovoří o nejdůležitějších obchodních 

aspektech, přímo ovlivňující obchodní politiku organizace viz [10] a [16]: 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Jak snadné nebo obtížné je pro nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují 

bariéry vstupu? Motivace vstupu firem do odvětví je převážně atraktivita, avšak jejich vstup 

může od základu změnit strategie firem (např. snížení cen, inovace, omezení přístupu 

k dodavatelům a odběratelům atp.). 



 

 

 

19 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Je mezi stávajícími konkurenty silný konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní 

konkurent? Konkurenti tvoří tzv. konkurenční ring a podle situace v odvětví a mimo něj se 

mění míra rivality mezi nimi a tím i strategie, jež používají (např. cenové války, marketingové 

války, inovační strategie atp.). 

Smluvní síla odběratelů  

Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a objednávat větší objemy? 

U sportovních organizací dává zákazník najevo např. spokojenost se sportovním prostředím, 

cenou služby, mírou výhodnosti permanentky, mírou návštěv atp.  

Smluvní síla dodavatelů 

Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní dodavatele? Je jich málo nebo 

naopak hodně? Dodavatelé uplatňují svou sílu zejména zvyšováním cen a snižováním kvality 

(v případě sportovních činností, sdružení a organizací se může jednat o energetické doplňky 

a doplňkovou stravu nebo vybavení pro daný sport). 

Hrozba substitučních výrobků  

Jak snadno mohou být naše produkty a služby nahrazeny jinými? Pokud substituční 

produkty existují, měli bychom minimalizovat hrozbu ,,přetáhnutí zákazníka‘‘ k substituční 

konkurenci, proto sledujeme (např. dostupnost substitutů, vzdálenost konkurence v případě 

služeb, cenové strategie, náklonost zákazníků atp.). 

Obrázek 2.6: Porterův model 5 konkurenčních sil 

 

 

 

 

 

 

            

 
  

 
  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 
      Zdroj: Upraveno z co-opetition modelu od Romana Zuzáka, Strategické řízení podniku [17] 
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2.2.4 Analýza zákazníků 

Cílem analýzy zákazníků, spotřebitelů je prokázat, že máme vymezeny tržní segmenty 

a známe okruh cílových zákazníků. Zabývat bychom se měli následujícími otázkami: 

Které produkty budou poskytovány a jakým zákazníkům?  

Řešíme základní otázky: Jaký typ služby, jaké hmotné doplňky, jaké prostředí 

vytvoříme, doplňkovou stravu, hrací náčiní (rakety, míčky, potítka, čelenky). U zákazníků 

analyzujeme a nastavujeme cílovou skupinu podle věku, ekonomické činnosti, bydliště, zájmů 

atp. 

Kde budou produkty poskytovány s ohledem na geografické hledisko?  

Měli bychom znát polohu provozovny, lokalitu, katastrální číslo parcely, územní 

plánování, územní studii. 

Jaký okruh zákazníků může být v dané oblasti získán a na jaké zákazníky se tak blíže 

zaměříme? Viz první odrážka, druhá věta. 

Co přiměje zákazníka ke koupi (jde především o faktory určující poptávku)?  

Kvalita poskytovaných služeb, cena, dostupnost, celková koncepce prostředí (základní 

a periferní), kapacita, permanentky, slevy, slevové portály, společenské akce, turnaje atp. 

Jaké má zákazník nákupní zvyklosti (tzn., v jakých časových intervalech navštěvuje sportovní 

zařízení, jaké má zvyklosti atd.)?  

Jakou má pracovní dobu, časový režim, jaká je návštěvnost sportovního zařízení atp. 

Analýzy upozorňují na globální aspekty trhu, podle kterých nastavují jednotlivé trhy 

a organizace své strategie. Všeobecné informace poskytující makroekonomické údaje jsou tak 

pro většinu trhu a odvětví stejné a nedochází tak k asymetrickým informacím u profesionálně 

řízených strategických analýz, projektů a firem. Znamená to z pohledu férové hospodářské 

soutěže rovný boj konkurentů, přičemž záleží na každém, jak se s danou situací vypořádá. Pro 

tvorbu strategie jsou proto tyto analytické nástroje zcela nepostradatelné a neměly by chybět 

v žádné dílně top manažera. 

To však k pochopení a určení strategických mezníků a k nastavení ideálního chování 

subjektu v prostředí nestačí. Součástí komplexní strategické analýzy je podrobná interní 

analýza firmy či investičního záměru a jeho potenciál budoucího uplatnění na konkrétním 

trhu. U sportovních služeb je důležitá geografická analýza, jelikož místo, kde bude služba 

poskytována je fixní a ceteris paribus neměnné. Interní a mezoprostředí sportovní organizace 

tak musíme znát dokonale.  
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V této fázi jsme dopěli k pochopení vnějších makroekonomických vlivů ovlivňujících 

nejen sportovní organizace. K úplnému pochopení sportovních organizací chybí zásadní část 

strategické analýzy, jíž se týká dokonalého pochopení konkrétního prostředí. Za takové 

prostředí považujeme prostředí mezo a mikro. 

2.3 Analýzy mezo a mikro prostředí 

Otázka mezoprostředí je velmi neurčitá a není jednoduché toto prostředí jednoznačně 

definovat. Samotná ekonomie neustále prolíná makro, mezo i mikro prostředí v rámci 

komplexnosti uvažování ekonomů, analytiků či manažerů. Není to o tom, že by v ekonomii 

vládl chaos, ale o tom, že vymezení stanovuje strukturu pro vytvoření mozkového softwaru 

odborníků pro celistvé uvažování a vytváření souvislostí a propojování cest ve strategických 

mapách. Chápejme proto jednotlivé kapitoly jako orientační meze, ve kterých se mohou 

vyskytovat prvky jiných druhů informací. 

2.3.1 Balanced Scorecard (BSC - strategická mapa) 

Strategická mapa slouží projektovému manažerovi a analytikovi k vybírání vhodných 

analytických nástrojů. Vytváří přehled důležitých analytických perspektiv. Struktura BSC 

vyobrazuje problematiku ve čtyřech oblastech a vybírá metriky navzájem souvisejících 

ukazatelů jednotlivých perspektiv, viz [14]: 

 Finanční perspektiva – vymezuje činnost projektu z hlediska projektového manažera 

a investora. Hodnotících ukazatelů může být mnoho, vhodnými finančními ukazateli 

mohou být například ukazatelé rentability NPV, ROC, ROS, Bod zvratu, Návratnost 

investice. Těmto ukazatelům se budeme věnovat v samostatné kapitole (2.4. Finanční 

analýza, od strany 43). 

 Zákaznická perspektiva – ukazateli jsou z hlediska zákazníků funkčnost produktu, 

cena, včasnost dodání, kvalita, servis, spokojenost zákazníka, předvídání požadavků 

zákazníka atp. 

 Procesně-organizační perspektiva – soustřeďuje se na hodnocení a kritické procesy, 

které zaručují permanentní spokojenost zákazníků. Používá se například metodika 

ABC (Activity Based Costing), ABB (Activity Based Budgeting), ABM (Activity 

Based Management). Můžeme pak použít také zdokonalovací techniky (nástroje) 

TQM, JIT, target costing nebo BPR (Bussines Process Reengineering).  
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 Růstově-poznávací perspektiva – charakterizuje, jaké vlastnosti (hodnotové 

ukazatele) musí firma mít, aby dokázala trvale naplňovat dynamicky stanovené 

strategické cíle (tzn. cíle měnící se v závislosti na změnách externích i interních 

podmínek) a přizpůsobovala se této dynamice ve všech úrovních a oblastech řízení.  

Tato metoda je zde uvedena v rámci všeobecného přehledu, ze kterého vždy 

selektujeme vhodné nástroje pro charakter daného projektu, tudíž charakter strategických 

analýz. 

Obrázek 2.7: Strategická mapa alias BSC (příklad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Zdroj: Upraveno z Jaromír Řezáč, Moderní management: Manažer pro 21. století [14] 

Je zřejmé, že v oblasti služeb panuje zcela jiné prostředí, vzhledem k čemuž byla 

metoda BSC v prvé řadě konstruována na hmotné výrobky a rozmanité výrobní procesy, jež 

potřebovaly strategický řád. Nicméně pro služby a sportovní organizace je možno hodnotně 

a s patřičnou výpovědní hodnotou aplikovat metodu také do oblasti služeb sportovních 

organizací.  

Prvním nástrojem vybavující analytika informacemi, které částečně zaplní některé 

perspektivy BSC, je marketingový mix služeb 7P. 
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2.3.2 Marketingový mix služeb 7P  

Od klasického marketingového mixu 4P je rozšířen o další 3P, jež jsou důležitou 

součástí služeb a je žádoucí na ně brát v analýze služeb, proto také sportovních organizací 

zřetel. Nejdříve je vyobrazen klasický mix 4P a následně rozšiřující komponenty v rámci 

celého marketingového mixu 7P. 

Tabulka 2.3: Marketingový mix služeb 4P 

Marketingový mix 

4P 

Produkt (produkt)  

 

Cena (price)  

 

Distribuce (place)  

 

Komunikace 

(promotion)    

4C 

Potřeby a přání 

zákazníka (customer 

needs and wants) 

Náklady na straně 

zákazníka (cost to 

the customer) 

Dostupnost 

(convenience) 

Komunikace 

(communication) 

Politika marketingového mixu 

Produktová Cenová Distribuční Komunikační 

sortiment, kvalita, 

design, vlastnosti, 

značka, obal, služby, 

záruka       

ceníky, slevy, 

náhrady, platební 

lhůty, úvěrové 

podmínky   

distribuční kanály, 

dostupnost, 

sortiment, umístění, 

zásoby, doprava   

reklama, podpora 

prodeje, osobní 

prodej, publicita  

                

Cílový trh 

                     Zdroj: Upraveno z Kotlera Philipa, Moderní marketing [10] 
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Tabulka 2.4: Rozšířený mix pro služby 

Mix pro služby 3P 

People (lidé) Physical evidence (Materiální prostředí) Process (Procesy 

Politika rozšířených 3P služeb 

trénink, závazek, stimuly, 

vzhled, mezilidské vztahy, 

chování zákazníka, kontakt se 

zákazníkem 

prostředí, vybavení, barvy, prostorové 

rozmístění, hluk, hmotné stimuly 

taktiky, postupy, 

mechanizace, řetězení 

aktivit, zapojení zákazníka 

Zdroj: Upraveno z Kotlera Philipa, Moderní marketing [10] 

Ve službách, jak bylo zmiňováno, tyto 3 přidané marketingové komponenty hrají 

v rámci produkce velmi důležitou roli. Zaměstnanci a prodávající hrají zásadní roli 

v psychickém rozhodování zákazníka. Jakmile se prodávající dostane do kontaktu se 

zákazníkem, zákazník začne z pravidla cítit imaginární závazek vzhledem ke snaze 

prodávajícího a komunikace s ním. Prostředí hraje především roli emoční. Zákazník se musí 

cítit v provozovně dobře a útulně, aby zde, byť podvědomě, chtěl strávit co nejvíce času. 

Zhmotnění služby v podobě dárků, poukazů a různého doplňkového zboží se stává 

v marketingu služeb samozřejmostí, jelikož procesy, jakými musí zákazník od vstupu do 

provozovny či vstoupením na webové stránky projít, hrají důležitou roli v pohodlí zákazníka 

a jeho zainteresovanosti, jelikož je potřeba, aby se cítil vážený a nepostradatelný. 

Z marketingového mixu služeb 7P a předchozích informací již můžeme určit, který 

hráč na trhu v Novém Jičíně hraje prim a určit tak lídra sportovních organizací na tomto trhu. 

2.3.3 Benchmarking 

Zjednodušeně řečeno, znamená benchmarking učení se, porovnávání a inspirování 

nejvýznamnějšími konkurenty na trhu. Výstižně viy [14, str. 197], definoval benchmarking 

David Kearns, bývalý předseda představenstva Xerox Corporation, jež poprvé použila definici 

v roce 1979: ,,Becnchmarking je nepřetržitý proces poměřování efektivnosti a výkonnosti 

procesů, produktů, praktik a služeb dané firmy s údaji nejvýznamnějších konkurentů nebo 

odvětvových (oborových) lídrů.‘‘  

Podle toho, zda středem zájmu jsou procesy, finanční výsledky či spokojenost 

zákazníků, se rozlišuje [14]: 
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 Interní porovnání – podnik uskutečňuje porovnání mezi podnikovými jednotkami 

s totožnými nebo podobnými procesy. Interní porovnání umožňuje získání všech 

potřebných informací, určení nejefektivnějších procesů v podniku včetně zobecnění 

získaných zkušeností. 

 Konkurenční porovnání – týká se přímých konkurentů, nabízejících tytéž výrobky 

nebo služby. Zde je někdy velmi obtížné získat informace, neboť konkurenti tyto 

údaje pochopitelně chrání. 

 Funkční nebo odvětvové porovnání – porovnávají se data o technologii, trzích, 

procesech atd. u vedoucích podniků v odvětví. Zde už bývá získání dat snadnější, 

zejména existuje-li mezi firmami partnerský vztah. 

 Porovnání procesů – bez jakéhokoli omezení se porovnávají obdobné procesy 

(procesní mapy) a praktiky. 

Podobně, jako je tomu také u jiných manažerských praktik a nástrojů, můžeme 

formalizovaný systém implementace benchmarkingu obvykle rozdělit do následujících etap 

[14]: 

 Plánování – je bezesporu nejkritičtější etapou, neboť v tomto stadiu je nezbytné 

zformovat plánovací tým, vybrat podnikové aktivity, které budou předmětem 

porovnávání a vytipovat referenční organizace, vůči níž budou podnikové procesy 

porovnávány. Poté následuje zvolení nejvhodnější metody sběru dat a nakonec vlastní 

sběr dat. 

 Analýza – zaměřuje se na vlastní porovnávání údajů a zjišťování nedostatků 

s přihlédnutím k nezbytným korekcím vyplývajícím z rozdílné podstaty srovnávání 

a srovnávané společnosti. Cílem je identifikovat nedostatky a zformovat plán jejich 

odstranění. 

 Integrace – v tomto stadiu je nutné organicky začlenit návrhy předpokládaných 

nápravných opatření do podnikového řídicího procesu včetně průmětu do příslušných 

plánů. V praxi je tato záležitost zajišťována kromě jiného i formální a neformální 

komunikací s klíčovými pracovními týmy tak, aby byla zajištěna identifikace 

pracovníků s nově formulovanými úkoly. Zpravidla je zajištění splnění těchto úkolů 

začleněno do plánů práce a všeobecně akceptována jako podnikový cíl. 

 Implementace – jednotlivá opatření jakožto proces jsou průběžně monitorována a dle 

potřeby upravována. V této souvislosti je možno v rámci zpětnovazebního působení 

i rekalibrovat porovnávací standardy. 
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Nutno dodat, že celý proces je zdárně završen tehdy, dosáhne-li firma vůdčího 

postavení ve svém odvětví a benchmarking je plně integrován do firemní kultury. V takovém 

případě se tak stane porovnávaná firma sama standardem. Zajímavé využití benchmarkingu 

veřejným sektorem můžeme vidtět v příloze 12. 

Grafické vyjádření benchmarkingu, které by ve znalostním portfoliu projektového 

manažera nemělo chybět, vyobrazuje ve svém článku Jonathon Grapsas viz [51]: 

Obrázek 2.8: Příklady benchmarkingových koloběhů 

 

Zdroj: The SOFII Fundation 2010. The power of benchmarking [online]. 2010 [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: 

http://www.sofii.org/node/367 [52]                                                                                                       

Základním ilustrativním nástrojem benchmarkingu je koloběh postupů, patrný 

z obrázku 2.8. Zde se uvádí kritické body řešeného problému, ty posléze dodržujeme a dle 

nich komponujeme benchmarkingovou strategii. Na obrázku 2.8 vidíme příklady takovýchto 

benchmarkingových koloběhů. 

Benchmarking je selekce nejvýznamnějšího přímého konkurenta na trhu. Může jich 

být samozřejmě více, záleží na počtu konkurentů na daném trhu. Ostatní organizace sice 

nemusí být tak významné, nicméně jejich vliv na naší organizaci můžou mít liv stejný i větší 

než největší hráči, a to díky vzdálenosti konkurenta, cílové skupině, cenové strategii atp. 
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Analýza ostatních konkurentů ve svém výstupu předpokládá dokonalou znalost blízkého 

konkurenčního odvětví. Jakmile jsou konkurenti v seznamu a jsou vyhodnoceny jejich 

strategie a fungování na trhu, můžeme sledovat jejich chování i v budoucnu a neustále tak mít 

přehled o dění na trhu kolem nás. 

2.3.4 Key Account Management (KAM) 

Služby všeobecně soustřeďují největší pozornost na zákazníka, na to, aby byl se 

službami spokojen, měl maximální užitek respektive požitek ze hry. KAM je metoda výběru 

významných zákazníků, se kterými úzce komunikujeme a věnujeme zvýšenou pozornost 

jejich požadavkům. Opět je zde hlavní cíl, aby úroveň kvality služeb byla nastavena pro jejich 

maximální užitek a požitek ze hry nebo cvičení. Bude-li se cítit spokojen a dostatečně 

vyslyšen zákazník s nejvyšší prioritou, tudíž věrný a pravidelně navštěvující sportovní 

zařízení, je vysoce pravděpodobné, že se i přes subjektivně hodnotící vjemy každé 

individuality bude cítit dobře také zákazník občasně či výjimečně navštěvující dané sportovní 

zařízení. Vzniká tak potenciál získání zákazníka na svou stranu a jeho chuti začít navštěvovat 

organizaci častěji. 

Může vyvstat otázka diskriminace ostatních zákazníků, avšak čím méně lidé 

navštěvují určité zařízení, tím slabší je komunikace s nimi a komunikační kanál méně 

frekventovaný. Proto je selekce na bázi určování priority přirozenou součástí vytváření 

rozdílných vztahů mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem. 

Tento typ manažerského detekování zákazníků je nejvíce uplatňován v podnikání typu 

call centrum, poradenství, klientské centrum atp. Nicméně identifikace klíčových zákazníků 

podle finančního přínosu pro firmu je zejména ve službách, proto také ve sportovních 

zařízeních, zásadním faktorem podnikatelského úspěchu. 

KAM směřuje myšlení manažera v rámci sportovních organizací na zásadní otázku: 

Jak často navštěvují zákazníci sportovní zařízení?  

Jednoduše lze koncepci KAM v kontextu sportovních organizací znázornit obrázkem 

2.9 vyobrazující prioritní osu zákazníků podle návštěvnosti. 
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Obrázek 2.9: Prioritní osa významnosti zákazníka podle návštěvnosti 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno od Řezáče Jaromíra, Moderní management: Manažer pro 21. století [14] 

Podle Jaromíra Řezáče [14] se jedná o Bussiness Units (BU), což jsou strategické 

jednotky vytvořené rozdělením zákazníků podle velikosti a četnosti odběru (návštěvnosti) 

i typů zákazníků (např. počet ekonomicky aktivních, věková kategorie, ekonomická síla), 

díky čemuž se může key account manažer specializovat na vybranou skupinu pro kterou tvoří 

následně ,,product management‘‘. Cílem product managementu je připravit nabídku zejména 

doprovodných služeb, které je firma schopna nejvýznamnějším zákazníkům nabídnout. Jde 

o přípravu individuálních nabídek jednotlivým zákazníkům a komplexních, speciálních 

nabídek celým skupinám zákazníků. 

Integrovaný Key Account Management by měl ve firmě plnit především tyto funkce 

[14]: 

 Detekovat a vyhledat klíčové zákazníky; 

 Zmapovat (analyzovat) je a zaměřit na ně podnikovou strategii; 

 Budovat pevné a oboustranně lukrativní vztahy s klíčovými zákazníky; 

 Pečovat o klíčového zákazníka; 

 Umět získat klíčové zákazníky konkurence; 

 Umět vybudovat ,,bariéry vstupu‘‘ pro konkurenci; 

 Zvládat perfektně obchodní vyjednávání. 

Pro zvládání těchto funkcí nabízejí softwarové a inženýrské firmy zejména tyto typy 

informačních segmentů [14]: 

 Evidence kontaktních osob; 

 Evidence kontaktů a aktivit se zákazníky; 

 Evidence a řízení potřeb zákazníků; 

 Řešení zákaznických problémů, stížností a reklamací; 

 Evidence informací zveřejněných o zákazníkovi v médiích; 

 Vyhodnocení úspěšnosti nabídek; 

 Vyhodnocení prodeje, plnění plánu, neuhrazených pohledávek; 

1x týdně 3x měsíčně a 

méně 

2x týdně 3x týdně a 

více 

Nejvýznamnější zákazník Nejméně významný zákazník Středně významný zákazník 



 

 

 

29 

 Evidence a reporting příležitostí; 

 Karta (profil) zákazníka; 

 Monitorování aktivit konkurence; 

 Zpracování rozvojového plánu u zákazníka včetně jeho obchodních cílů; 

 Řízení interních aktivit pro splnění požadavků a obchodních cílů zákazníka; 

 Reporting kritických informací (odchylky od plánu, neplnění dodávek, poklesy 

v tržbách atd.); 

 Obchodní marketing. 

Integrovat KAM do koncepce řízení firmy v dříve zmiňovaných call centrech, 

poradnách či klientských centrech a obecně v evropských firmách zvyšuje jejich obrat o více 

než 25% a zisk téměř o 30%.   

Ve sportovních službách jde především o věrnost a náklonost zákazníků. Sportovní 

zařízení mají totiž omezenou kapacitu, a jakmile je dosaženo plné kapacity (u sportu zejména 

v odpoledních hodinách), stává se základním úkolem KAM, při plné vytíženosti sportoviště, 

udržovat zákazníky na této frekvenci návštěvnosti. 

Máme-li provedeny strategické analýzy výše a najdeme příležitost pro investici, je 

zásadním úkolem takového investičního záměru provést finanční analýzu významné 

konkurence a vyhodnotit ekonomický přínos zamýšleného projektu v rámci ukazatelů, jež 

objektivně o investicích z finančního hlediska rozhodují. 

2.4 Finanční analýza 

Finanční analýza je stavěna hierarchicky nad nejníže postavené podkapitoly, jelikož 

pod finanční ,,lupou‘‘ dostane projekt zcela jiný rozměr. Finanční analýza odhalí finanční 

hodnotu a přínos zamýšlené investice či projektu. Protože se již v teoretické části diplomové 

práce v rámci předběžného průzkumu našla mezera na trhu v podobě nedostatečného počtu 

a vybavenosti badmintonových kurtů v Novém Jičíně, přičemž byl následně nalezen investor, 

je finanční analýza z tohoto důvodu zaměřena také na hodnocení investičního záměru. 

Z pohledu investora, vzhledem k jeho silnému finančnímu zázemí, budou všechny 

vynaložené prostředky na projekt financovány z vlastních finančních zdrojů. Jde o pozitivní 

fakt, který odstraňuje hodnocení projektu z hlediska použití cizích zdrojů.  

U dalších finančních nástrojů (viz kapitola 2.4.2.) v podobě ukazatelů likvidity, 

zadluženosti a aktivity jsou uvedeny pouze jejich vzorce, aby v budoucím provozu, při vzniku 
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reálných čísel nové sportovní haly, bylo zřejmé, jaké další finanční ukazatele je možné využít 

a vyhodnotit pro plnohodnotné finanční mezipodnikové srovnání s konkurencí.  

2.4.1 Ukazatele rentability 

Základním kritériem hodnocení rentability (výnosnosti, míry zisku) podle Dluhošové 

viz [2, kap. 5.4.2 Ukazatele rentability] je rentabilita vloženého kapitálu. Rentabilita 

vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Podle toho, 

jaký typ kapitálu je použit, rozlišujeme tyto ukazatele: 

ROA – rentabilita aktiv (Return on Assets): 

 

           (2.1) 

 

Ukazatel ROA zahrnuje EBIT, což je zisk před úhradou úroků a daní. Podle Růčkové 

viz [13] odpovídá tento ukazatel ve výkazu zisků a ztrát (VZZ) provoznímu výsledku 

hospodaření (položka VZZ ve zjednodušeném rozsahu – 17). ROA poměřuje zisk 

s celkovými aktivy (položka Rozvaha - 01) investovanými do podnikání bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou financovány. ROA je očištěna od daňových a úrokových změn, a to 

proto, abychom mohli objektivně posoudit samotnou výhodnost činnosti z jakékoli oblasti bez 

pesimistické či optimistické hospodářské prognózy nebo aktuální situace. 

ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů (dluhů) a vloženého kapitálu (Return on 

Capital Employ): 

  

(2.2) 

 

Tímto ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji, což znamená zvýšení 

potenciálu vlastníka využitím dlouhodobého cizího kapitálu.  Investovaný kapitál se vztahuje 

pouze ke zpoplatněnému kapitálu. Ukazatel se často využívá k mezipodnikovému porovnání. 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

 

(2.3) 

 

ROA =  
EBIT 

celkový vložený kapitál 

ROCE =  
EBIT 

vložený kapitál 

ROE = 
EAT 

vlastní kapitál 
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ROE neboli rentabilita vlastního kapitálu je poměrový ukazatel ROE a vyjadřuje 

celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení v zisku. Úroveň rentability 

vlastního kapitálu je nutně závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře kapitálu 

cizího. Může se uvést několik důvodů, které mohou způsobit nárůst ukazatele ROE. Do těchto 

důvodů můžeme zahrnout větší vytvořený zisk společnosti, pokles úrokové míry cizího 

kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu a kombinace předchozích 

důvodů. Klesne-li ukazatel rentability proto, že došlo ke zvýšení podílu vlastního kapitálu na 

celkových zdrojích z důvodu kumulace nerozděleného zisku z předchozích účetních období, 

signalizuje to chybnou investiční politiku společnosti, která nechává zahálet vytvořené 

prostředky. I přesto, že se může jednat o žádoucí kumulaci zdrojů pro budoucí investici, může 

tyto zdroje společnost dočasně umístit, například ve formě termínovaných vkladů do banky, 

nákupu státních obligací, a tím zvýšit jejich výkonnost. 

ROOS – rentabilita provozních tržeb (Return on Operating Sales): 

 

(2.4) 

 

Rentabilita tržeb obecně, neboli stupeň ziskovosti, poměřuje množství zisku v Kč na 

1 Kč tržeb. EAT znamená zisk po zdanění neboli čistý zisk. Ve VZZ se ukazatelem EAT 

rozumí, viz Růčková [13], výsledek hospodaření za běžné účetní období.  Ukazatel ROS se 

může lišit podle variantních vyjádření zisku a slouží také k posouzení rentability a je vhodný 

zejména pro srovnání v čase a mezipodnikové porovnání. Proto ve vzorci 2.4 editovaný 

ukazatel ROS na ROOS. Ukazatel bývá doplňován ukazateli nákladovosti, jako jsou podíl 

celkových nákladů a tržeb nebo dílčích složek nákladů a tržeb. 

Vzorce 2.4 a 2.5 jsou upraveny na provozní část ze zjednodušeného VZZ z důvodu 

zcela dominantního postavení provozních tržeb a nákladů oproti ostatním nákladům a tržbám, 

jak můžeme vidět v příloze 3, Rozvahy a VZZ přímé konkurence. 

ROOC – rentabilita provozních nákladů (Return on Operating Costs): 

 

(2.5) 

 

Zdroj vzorců 1-5: Upravené vzorce dle Dluhošová Dana, Finanční řízení a rozhodování 

podniku [2] a Růčková Petra, Finanční analýza [13] 

Poměrový ukazatel ROC specifikován dle Růčkové [13, str. 57] na ROOC vyjadřuje, 

kolik Kč provozního zisku získá podnik vložením 1 Kč provozních nákladů. Čím vyšší je 

ROOS =  
provozní zisk 

provozní tržby 

ROOC = 
provozní zisk 

provozní náklady 
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ukazatel rentability nákladů, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady do hospodářského 

procesu, tím vyšší je procento zisku. Úroveň ukazatele je vhodné posuzovat v jednotlivých 

letech a sledovat jeho vývoj. Dále je vhodné u srovnatelných podniků vyhodnotit rentabilitu 

dílčích nákladů a tu porovnat. 

2.4.2 Ukazatele likvidity, aktivity a ukazatel zadluženosti 

Jak je uváděno výše, tyto ukazatele slouží pro budoucí využití finančních komparací 

po zahájení provozu zamýšlené sportovní haly. 

Ukazatele likvidity 

 

(2.6) 

 

 

(2.7) 

 

Ukazatele aktivity 

 

(2.8) 

 

 

(2.9) 

 

 

(2.10) 

 

Ukazatel e zadluženosti 

 

(2.11) 

 

Zdroj vzorců 6 – 11: Vycházejí z publikací viz Dluhošová Dana, Finanční řízení 

a rozhodování podniku [2] a Růčková Petra, Finanční analýza [13] 

Pro podrobné nastudování a pochopení finančních ukazatelů se doporučuje 

prostudovat tyto publikace 

Hotovostní 

likvidita = 

likvidní aktiva 

krátkodobé závazky 

Rychlá likvidita = 
likvidní aktiva + pohledávky 

krátkodobé závazky 

Obrat zásob = 
tržby 

zásoby 

Avg. splatnost 

pohledávek = 

pohledávky 
X  365 

tržby 

Doba obratu 

závazků = 

závazky 

náklady - odpisy 

Dlouhodobá 

zadluženost = 
dlouhodobé závazky 

vlastní kapitál 
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2.4.3 Investiční rozhodování 

Chceme-li plnohodnotně posuzovat investici, musíme počítat návratnost vložených 

prostředků čili návratnost investice. Ideálním ukazatelem pro výpočet takové hodnoty je bod 

zvratu. Bod zvratu, jehož obecné dosažení vidíme v grafu 1, má následující vzorec. 

Bod zvratu:  

 

(2.12) 

     Zdroj: Čvančarová, Z. Podniková ekonomika A. [1] 

Bod zvratu ukazuje takové množství produkce firmy, při kterém ji nevzniká žádný 

zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům. 

Graf 2.1: Bod zvratu  

 
 

 

      

       CZK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0 QIT 
 

 
Vysvětlivky 

 

 QIT - objem produkce v čase (Quantity in Time) 

VC - variabilní náklady (variable costs) 

FC - fixní náklady (fixed Costs) 

TC - celkové náklady (total costs) 

Výkon (Revenue) - příjmy z podnikatelské činnosti 

CZK - vyjádřeno v české měně 

 

  

  

  

  

  Zdroj: Upraveno z Čvančarová, Z. Podniková ekonomika A. [1] 

V grafu 2.1 vidíme typické křivky pro jednotlivé typy nákladů, a to variabilní, fixní 

a celkové náklady. Křivka výkonu (Revenue) není lineární, nekonečně rostoucí, ale konvexní 

bod zvratu = 
fixní náklady 

cena jednotky - variabilní náklady na jednotku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Produkce
http://ebitda.cz/wiki/Zisk
http://ebitda.cz/w/index.php?title=Ztr%C3%A1ta&action=edit&redlink=1
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vzhledem k počátku a od určitého bodu resistentně plynoucí. Je tomu tak z toho důvodu, 

že jakákoli výrobní či sportovní hala není rozpínací, jelikož nedokáže zvyšovat bez zásadních 

stavebních úprav kapacitu výrobního kapitálu nebo hřišť či diváckých prostor, a proto je 

možné se dostat do bodu naplněné kapacity, tzn. do bodu křivky, kterému v ekonomické 

terminologii podle Václava Jurečky [7, kapitola 4.2.4] říkáme vertikální část křivky neboli 

klasická část.  Vidíme zde, že nejen hospodářství či průmyslové firmy mohou dosahovat plné 

kapacity zkoumané materie, ale také sportovní haly a odvětví, se z mikroekonomického 

hlediska mohou dostávat k hranici přehřívání. Navíc kapacita hřišť je z hlediska produkce 

(návštěvnosti) nesrovnatelně omezenější. V průmyslové firmě vyrábějící základní součástky 

do kapitálových strojů můžeme zvýšit produkci šroubků zapojením dalšího kapitálu nebo 

zvýšením počtu pracovníků. U maloobchodu zvýšíme prodej zvýšením počtu pracovníků 

zajišťující prodej a objednáním většího množství zboží. Ve striktně omezené kapacitě 

sportovní haly však není možnost toto pravidlo následovat. Zřetelnost jiného charakteru 

nabídky i poptávky mezi trhem hmotných výrobků a kapacitou sportovních hal a jiných 

rekreačně omezených prostor tj. sportovně aktivních služeb je neoddiskutovatelná. Vezmeme-

li v potaz expanzi, zboží můžeme rozvážet a rozesílat po celém světě, kdežto sportovní hala 

takovou možnost nemá, protože zdej je pro produkci nutný osobní kontakt, a to tím 

způsobem, že zákazník za námi musí přijít. Z toho vyplývá, že je potřeba na různá odvětví 

nahlížet různým způsobem. 

Do portfolia finančních ukazatelů musíme jako ekonomové brát v úvahu také 

implicitní náklady (alternativní náklady nebo též náklady obětované příležitosti). Abychom 

zjistili, zda investovat do našeho záměru, použijeme výpočet pro současnou hodnotu PV, ze 

které dopočítáme čistou současnou hodnotu NPV. Vzorce pro výpočet jsou tyto: 

PV – současná hodnota (present value): 

 

(2.13) 

 

Přesněji, PV nám odpovídá na otázku, jaká je současná hodnota našeho budoucího 

výnosu. Jinými slovy se ptáme, kolik peněz musíme dnes uložit na bankovní vklad při určité 

úrokové míře, abychom za stanovené období (např. za 1 rok) obdrželi částku rovnou 

očekávanému výnosu. Ve vzorci 14 jsou uvedeny hodnoty pro anuitní čili doživotní rentu, 

jelikož předpokládáme, že nám organizace bude přinášet výnosy po několik let, kde ,,t‘‘ 

v čitateli, vyjadřuje počet předpokládaných let, po které bude investice vynášet a ,,t‘‘ ve 

PV = 
Rt 

(1+i)
t
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jmenovateli dobu, za jakou dosáhneme bodu zvratu, jelikož od té doby pokryjeme tržbami 

celkové náklady a dostaneme se do zelených čísel. 

NPV – čistá současná hodnota (net present value) 

 

(2.14) 

Zdroj pro vzorce 2.13 a 2.14: Václav Jurečka a kolektiv, Mikroekonomie [8] 

Dnešní hodnota našich výnosů, které získáme v budoucnu, pro rozhodnutí 

o smysluplnosti investice nestačí. Při uvažování musíme zohlednit i pořizovací náklady, tedy 

cenu investice (P – price), kterou odečteme od vypočítané současné hodnoty, jak můžeme 

vidět ve vzorci 2.14. Jednoznačně můžeme říci podle Václava Jurečky [8, str. 288 a 289], 

že je efektivní realizovat investici, u níž NPV vyjde kladná. Při záporné hodnotě bychom se 

měli investici vyhnout a při hodnotě nula dosahujeme pouze normálního zisku. 

Daňové odpisy 

Pro co nejvěrohodnější vyobrazení skutečné budoucnosti bychom měli do celkových 

nákladů započítat daňové odpisy, které zohledňují amortizaci hmotného majetku. Tento účetní 

nástroj pro zohlednění fyzického opotřebení hmotného majetku je také tradičním 

podnikatelským nástrojem pro snižování základu daně. V příloze 13 získáváme nezbytné 

informace a metodiku k výpočtu jednotlivých odpisů. 

Dojdeme-li až k tomuto bodu, máme dostatek informací ke zpracování závěrečné 

komplexní analýzy, a to analýzy SWOT. Její hodnocení informací z více úhlů pohledu přináší 

konečný obraz a tyto informace řadí podle jejich charakteru na pozitivní a negativní v rámci 

interního i externího prostředí. 

2.5 Komplexní analýzy 

Základní analytické nástroje PESTLE, Porter 5 nebo připojené Duncan a Ansoff 

typologie či mezo a mikroekonomické Bechmarking nebo KAM jsou členěny dle rozsahu 

prostředí, v jehož rámci se analytik při analýze pohybuje. Manažer bere neustále na vědomí 

vizi a cíl projektu, a pohybuje-li se v určitém odvětví, logicky se nevyhne pokaždé v průběhu 

těchto analýz různému prolínání makro, mezo či mikro prostředí, a je jedno jakou analýzu 

prostředí zrovna zkoumá. SWOT analýza a analýza rizik však obsahuje všechny tři základní 

(makro, mezo, mikro) ekonomické složky, jak se můžeme následně přesvědčit. 

NPV = PV - P 
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2.5.1 SWOT 

Analýza SWOT, teoreticky popsána ve Strategickém managementu viz [9, str. 62-64] 

Konečným a kolektivem je komplexní metodou zkoumání prostředí podniku a zároveň jeho 

nitra. Zkratka SWOT znamená: 

 Strenghts – silné stránky podniku (vnitřní pozitivní); 

 Weaknesses – slabé stránky podniku (vnitřní negativní); 

 Opportunities – příležitosti v okolí (vnější pozitivní); 

 Threats – hrozby v okolí (vnitřní negativní); 

Na rozvedení zkratky jasně vidíme analytický mix externího a interního prostředí. 

Popisujeme jednotlivé činitele spadající do vhodné části. Nemusíme však popisovat všechny 

existující činitele spadající do dané kategorie, postačí vybrat ty nejvýznamnější, jež dokáží 

přímo ovlivnit strategii a její tvorbu. 

Jak najít silné a slabé stránky podniku a příležitosti a ohrožení? Pomoci mohou otázky 

a odpovědi z oblastí viz [9]: 

SW – Silné a slabé stránky 

 Významnost pozice, dostatečné zásoby, konkurenceschopnost, povědomí u klientů, 

existence strategie, využití zkušenostního efektu, pokulhávání za vědecko-technickým 

pokrokem a další. 

OT – Příležitosti a ohrožení 

 Vznik nových skupin konkurentů, úroveň prodeje substitutů, rychlosti tržního růstu, 

demografické změny, následování konkurencí, změna zákonů a vyhlášek atp. 

Strategický management [9] dále uvádí z inspirace podel H. Weihricha, že mohou 

nastat čtyři modelové strategické situace v podniku v závislosti na převaze činitele a z těchto 

situací pak určit modelové typy strategií. 

Situace SO – strategie maxi-maxi 

Situace se týká podniků, ve kterých uvnitř převládají silné stránky a vně pak 

příležitosti a odpovídá strategii maxi-maxi: silné expanze a diverzifikovaného vývoje. 

Příkladem může být firma disponující moderní technologií a velkým výrobním potenciálem, 

která může při rychle rostoucím trhu současně investovat do nových produktů a získávat nové 

tržní segmenty. 

Situace WO – strategie mini-maxi 

Zde se pracuje s firmou, u které jsou v převaze slabé stránky, ale pozitivně je 

ovlivňována vnějškem. Její strategie by měla spočívat ve využití těchto příležitostí při 
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současném odstraňování a zlepšování vnitřních nedostatků. Příkladem mini-maxi může být 

snaha firmy, která je ve špatné finanční situaci, o uzavření strategické dohody s jiným 

podnikem za účelem využití příležitostí spojených s otevíráním se nových trhů. 

Situace ST – strategie maxi-mini 

V popisované situaci je zdrojem vývojových problémů firmy nepříznivý vývoj 

externích faktorů. Podnik může maximálním způsobem využít svých silných stránek a snažit 

se tak překonat nepřízeň okolí. Situace, kdy v období klesající poptávky vnitřně silný podnik, 

s dobrým konkurenčním postavením, může zvolit strategii eliminace odkoupením jednoho 

z konkurentů a převzetí jeho tržního podílu. 

Situace WT – strategie mini-mini 

Firma nacházející se v situaci WT je prakticky zbavena možností dalšího vývoje 

a zvyšování konkurenceschopnosti. Pracuje v dosti nepříznivých podmínkách okolí a ani 

potenciál růstu a vývoje není příliš velký. Nemá výrazné silné stránky, které by ji umožnily 

čelit ohrožení a využít jich k posílení svých slabých stránek. Logicky se tak strategie mini-

mini soustředí na likvidaci podniku nebo v lepším případě na přežití, eventuálně na sloučení 

s jinou firmou. 

Syntetizujeme-li získané poznatky o této analýze, můžeme říci, že základní směrnice 

analýzy SWOT jsou následující: 

 Stavět na silných stránkách; 

 Posilovat slabé stránky; 

 Využívat příležitosti; 

 Eliminovat ohrožení. 

Analýzu SWOT následně zhodnotíme dle následující tabulky 2.5: 

Tabulka 2.5: Analýza SWOT s ohodnocenými položkami 

Hodnocení analýzy SWOT 

Silné stránky Slabé stránky 

nízké náklady nízká kvalita 

dostatek finančního kapitálu špatná distribuční siť 

originální technologie nejasná strategie 

schopný management slabá image 

Příležitosti Hrozby 

zrychlení růstu trhu nová konkurence 

vstup na nové trhy růst síly zákazníků 

rozšíření nabídky produktů růst úrokové míry 

Stupnice hodnocení 

Body Váhy 

1 až 10 1 až 7 

Čím vyšší číslo, tím větší vliv a síla faktoru 

Zdroj: Upraveno dle Miroslavy Vaštíkové, Marketing služeb efektivně a moderně [16] 
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Dalším komplexním nástrojem zasahujícím jak vnější, tak interní prostředí, je expertní 

hodnocení analýzy rizik. Po vyhodnocení analýzy SWOT není podmínkou ji použít, 

minimálně je potřeba se zamyslet, zda existují specifická rizika, která v analýze SWOT 

nebyla zahrnuta a doplnit je o stupeň závažnosti. 

2.5.2 Analýza rizik 

Jak již víme, podnikání sebou přirozeně přináší také určitá rizika. Abychom byli na 

tato rizika dostatečně připraveni, můžeme pomocí analýzy rizik dospět k návrhu 

preventivních opatření, která nám pomohou snížit konkrétní významná rizika. Rizikovými 

faktory mohou být např.: 

 změny v chování zákazníků; 

 legislativní změny; 

 technologický pokrok; 

 obrat v chování a reakcích konkurentů; 

 chyby manažerů 

 ekonomické vlivy aj. 

Analýzu rizik můžeme provádět pomocí expertního hodnocení dle Hnilici a Fotra 

viz [6, str. 39], které faktor rizika posuzuje podle pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity 

negativního vlivu. Čím pravděpodobnější je výskyt faktoru rizika a čím vyšší je intenzita 

negativního vlivu, tím je faktor rizika významnější. Nejlépe tento fakt demonstruje tabulka 

2.5 kvalitativního hodnocení, podle kterého se budeme řídit. 

Tabulka 2.5: Expertně kvalitativní hodnocení a jeho stupnice 

  Stupeň  Pravděpodobnost, intenzita negativního dopadu 

1 zvláště vysoká 

2  vysoká 

3  střední 

4  malá 

5 velice malá 

Zdroj: Jiří Hnilica a Jiří Fotr, Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a 

investičním rozhodování [6] 

Počet stupňů hodnocení není pevně dán, proto můžeme při jednodušších kritériích 

použít například 3. stupňové hodnocení.  
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3 PREZENTACE SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 

Jelikož se v tuto chvíli již nacházíme nejen v průběhu strategické analýzy, ale zároveň 

v určité fázi realizace investičního záměru, můžeme se zaměřit z celkového výčtu sportovních 

organizací, sdružení a činností na výběr analýzy konkurence, jež se přímo či nepřímo týká 

podnikatelského záměru.  

Investiční záměr se zaměřuje na možnost realizace výstavby zcela nové badmintonové 

haly na zelené louce. V následující strategické analýze se proto můžeme věnovat podrobnější 

a konkrétnější analýze některých sportovních organizací, jež byly vybrány podle průzkumu 

sportovních sdružení, organizací a činností uvedených v příloze 5. 

Do prezentace jednotlivých vybraných sportovních organizací jsou zahrnuty 

informace, jež mají organizaci představit a zachytit o ní prvotní a základní informace, 

od kterých se následně odvíjí podrobná strategická analýza. 

3.1 Nepřímá konkurence 

V této kapitole jsou prezentovány organizace, které sice nemají ve své koncepci 

badmintonová hřiště, ale svou významností v rámci možnosti jednoduché substituce 

badmintonu za sport jimi nabízený, musíme mít tato sdružení či organizace ve svém zorném 

manažerském úhlu. 

Pro analýzu vybíráme dva nejvýznamnější konkurenty, u kterých je předpokládána 

největší síla, tím pádem je mezi nimi a investičním záměrem nejtenčí substituční hranice. 

Nejtenčí hranice je logicky spatřována v raketových sportech.  

Nejvážnějším nepřímým konkurentem na základě substitučního kritéria je bezpochyby 

tenisový areál, jehož provozovatelem je LIBERTAS OLYMPIA, s.r.o. 

3.1.1 LIBERTAS OLYMPIA, s.r.o. 

Úvodní slovo 

Zobrazeno v příloze 9. 

Prezentační informace 

Ztotožněme se s názorem, že jeden obrázek může nahradit tisíc slov s upozorněním, že 

nic se nemá přehánět. Proto k prezentaci organizací a pro představu, jaké nabízejí služby a na 
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jaké úrovni, je ilustrativní vyobrazení žádoucí. Podívejme se, jak vypadá tenisový klub 

Olympia: 

Obrázek 3.1: Tenis klub Olympia 

 

Zdroj: TENIS CLUB OLYMPIA [online]. Neuvedeno [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.tenisolympia.cz/ [50] 

Jak dlouho společnost na trhu funguje a jakou má historii či výčet jejich 

podnikatelských aktivit, nám ukazuje následující tabulka. Jedná se o údaje provozovatele 

sportovního areálu, který jej převzal kvůli nedostatku financí na rekonstrukci od tělovýchovné 

jednoty Nový Jičín (dále jen NJ). 
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Tabulka 3.1 

Základní informace 

Datum zápisu do OR 17. května 2007 

Sídlo Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 150 00 

Adresa tenisového areálu Purkyňova 405/46, 741 01 Nový Jičín  

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Sportovní předmět činnosti 

poskytování tělovýchovných a sportovních 

služeb v oblasti tenisu, provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a 

zařízení sloužících regeneraci a rekondici  

IČO 278 00 741 

www http://www.tenisolympia.cz/ 

Zdroj: Obchodní rejstřík a Sbírka listin. ELEKTRONICKÁ JUSTICE. Obchodní rejstřík a Sbírka listin - 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a800013840&typ=full&klic=4lbdbb [39] 

Komerční koncepce klubu 

V rámci rozhodování o ceně při provozu zamýšlené badmintonové haly pro nás budou 

velmi užitečné informace o cenách jak přímé konkurence, tak také substitučně nejsilnější 

nepřímé konkurence. Ceny za léto a zimu vidíme v další tabulce 3.2. 

Tabulka 3.2: Ceny tenisu tenisového klubu Olympia 

Léto Zima 

Sezona (duben - říjen) Sezona (listopad - březen) 

Počet komerčních kurtů - 4 
Počet komerčních kurtů - 3 

(nafukovací hala) 

Dny Cena Dny Cena 

Po - Pá 8 - 15h./120,- Po - Pá 9- 15h./320,- 

  15 - 22h./160,-   15 - 22h./420,- 

Víkend 8 - 22h./120,- Víkend 9 - 22h./320,- 
Zdroj: TENIS CLUB OLYMPIA [online]. Neuvedeno [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.tenisolympia.cz/  [50] 

Ceny napovídají, že v zimě je velká poptávka po indoor antukovém tenisu, jelikož je 

mezi nimi více než 100% rozdíl. Je to také jeden ze zásadních důvodů pro realizaci 

badmintonové haly. V zimě je totiž o badmintonové kurty takový zájem, že stálé rezervace 

a celková poptávka silně převyšuje nabídku. Z osobních zkušeností můžeme soudit, že je 

potřeba pro rezervaci v odpoledních hodinách volat minimálně s předstihem 2 dnů, abychom 

měli možnost si badminton zahrát. Ceny badmintonu jsou z pravidla oproti tenisu o polovinu 

nižší, a na to je potřeba brát zřetel. 
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Mimo jiné se jedná o sportovní klub, který hraje tenisovou ligu, stará se tak také 

o mládež a celkovou, nejen komerční sféru tenisového odvětví a sportovní kulturu města. 

Navíc má historickou tradici, jak můžeme vyčíst výše v tabulce 3.1, působí v tenisovém 

odvětví už celých 53 let. 

3.1.2 TJ Nový Jičín – oddíl Stolního tenisu 

Nejen v rámci relativně tenké substituční hranice, nýbrž také vůči zvažované možnosti 

realizace 2 – 3 ping pongových stolů v portfoliu badmintonové haly je tento oddíl 

prezentován. Jak se prezentuje oddíl při vstupu zákazníka nebo potenciálního ligisty na 

webových stránkách? 

Úvodní slovo 

Prvotní informace, kterou návštěvník dostane, je upozornění na možnost využití stolů 

pro veřejnost, není možno zjistit, zda a za jakou cenu na hodinu pronájmu stolu. Další 

informace se týkají aktualit o ligistech, tzn., jak si vedli v jednotlivých utkáních hráči všech 

oddílů a věkových kategorií. Dále na stránkách viz [53] najdeme jednotlivé sekce pro stolní 

tenisové oddíly A – D. 

Vzhled provozovny s koncepcí provozu můžeme zjistit z následujícího obrázku: 

Obrázek 3.2: Interiér a exteriér provozovny 

 

Zdroj: TJ NOVÝ JIČÍN - TENISOVÝ ODDÍL [online]. 2013 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.stolnitenistjnovyjicin.cz/ [53] 
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Další informace [53] 

Herna se nachází v novojičínské části města - Loučka, za odbočkou před restaurací 

Koruna ze směru Nového Jičína, viz ikona mapy.cz na stránkách viz [53]. 

Sportovní hala, která vznikla v r. 2003 má hernu s halogenovým osvětlením, podlahu, 

která je podložena potahem určeným pro sportovní účely a pro dobrou orientaci míčku tmavé 

(modré) obvodové zdi. 

 Náš oddíl disponuje až sedmi stoly, které jsou umístěné zejména pro veřejnost a pro 

závodně - sportovní účely jsou obvykle postaveny 4-5 stolů. Sportovní hala je vybavena 

sociálním zařízením jako jsou šatny, wc a také sprchy. Oddíl má také k dispozici  klubovnu, 

která je umístěna v suterénu haly. 

3.2 Přímá konkurence 

Připomeňme, že za přímou konkurenci pokládáme sportovní organizace mající ve 

svém portfoliu služeb badminton. Do tohoto kritéria spadají dva konkurenti. Jsou jimi 

Wellness Hotel Abácie a Dotep-CT. Nejdříve si představíme Abácii.  

3.2.1 WELLNESS HOTEL ABÁCIE NJ, s.r.o. 

Úvodní slovo 

Prezentaci Abácie v úvodu svých webových stránek najdeme v příloze 7. 

Prezentační informace 

Jak se organizace prezentuje komplexně vizuálně, můžeme vidět na následujícím 

obrázku: 
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Obrázek 3.3: Vizuální koncepce provozu Abácie 

 

Zdroj: WELLNESS HOTEL ABÁCIE. [online]. 2011 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.wellnesshotelabacie.cz/ [55] 

Při znalosti sportovních organizací a služeb v Novém Jičíně, jako jeho residenti 

a zároveň intenzivní sportovci můžeme konstatovat, že se jedná v tomto městě o velmi 

významného poskytovatele indoor sportů. Výčet najdeme v následujících tabulkách, kde jsou 

při jednom uvedené také jednotlivé ceny, a princip za vstupy viz tabulka 3.4. Dříve však 

prezentujme základní informace v tabulce 3.3. 

Tabulka 3.3 

Základní informace 
Datum zápisu do 

OR 
4.března 2011 

Sídlo Nový Jičín, B. Martinů 1884/1, PSČ 741 01 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání 
hostinská činnost;  výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 a 3 
živnostenského zákona 

IČO 286 49 761 

Zdroj: Obchodní rejstřík a Sbírka listin. ELEKTRONICKÁ JUSTICE. Obchodní rejstřík a Sbírka listin - 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a800035349&typ=full&klic=2rvdqr [41] 
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Tabulka 3.4: Výčet sportů a služeb Hotelu Abácie a jejich ceny 

Fitness (permanentka počet vstupů) Ceník dalších sportů a aktivit 

Jednorázový vstup do 

16:00 
 65,- Kč Sport Placený čas 

do 16.00 

hod. 
od 16.00 hod. 

Jednorázový vstup od 

16:00 
70,- Kč Squash 1/2 hodina 100,- Kč 150,- Kč 

Permanentka 10 590,- Kč Tenis 1 hodina 350,- Kč 400,- Kč 

Permanentka 20  1080,- Kč Badminton 1 hodina 180,- Kč 200,- Kč 

Permanentka 30 1 450,- Kč Bowling 1 hodina 200,- Kč 250,- Kč 

Permanentka 40 1 770,- Kč Půjčovna 

Permanentka 50 2080,- Kč Čas a sport Raketa Míček 

Permanentka 30 dní 660,- Kč Squash 1/2 h. 25,- Kč 10,- Kč 

Permanentka 3 

měsíční 
1 680,- Kč Squash 1hod. 50,- Kč 20,- Kč 

Permanentka 6 

měsíční 
2 770,- Kč Tenis 1 hod. 50,- Kč 20,- Kč/set 

Permanentka 12 

měsíční 
4 360,- Kč 

Badminton 

1h. 
50,- Kč/set 

Tělocvična  Ručník Ručník 1 kus 20,- Kč 

1 hodina 300,- Kč Portfolio ostatních služeb 

1 a půl hodiny 400,- Kč 
Hotel: Pokoje, Apartmány, 

Byty 

Restaurace a bary: 

Inspirace, Botanika, A-

klub, Sportbar 

2 hodiny 450,- Kč 

Wellnesscentrum: Wellness 

Pobyty, masáže, kadeřnictví, 

kosmetika 

Služby: konferenční sál, 

multifunkční sál, 

reprezentační salonek 

Sauna WALK PROGRAM 

60 minut 200,- Kč Jednorázový vstup 100,- Kč 

90 minut 300,- Kč Permanentka 5 lekcí 460,- Kč / 1 lekce 92,- Kč 

120 minut 350,- Kč Permanentka 10 lekcí 850,- Kč / 1 lekce 85,- Kč 

10ti hodinová 

permanentka 
1 500,- Kč Permanentka 20 lekcí 1600,- Kč / 1 lekce 80,- Kč 

  
 

Permanentka 30 lekcí 2100,- Kč / 1 lekce 70,- Kč 

  
 

Permanentka 5 lekcí 460,- Kč / 1 lekce 92,- Kč 
Zdroj: HOTEL ABÁCIE. Ceník sportů [online]. 1.10.2012 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: 

http://www.wellnesshotelabacie.cz/index.php/cs/sportcentrum/cenik-sportu [32] 

Vzhledem k významnosti a kvalitě sportovních a ostatních služeb Abácie, je pro další 

sportovní organizace ve městě velmi důležité určovat strategii na základě cen tohoto 

podnikatelského subjektu.  
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Wellness Hotel Abácie je velmi mladá organizace nabízející velmi široké spektrum 

služeb od pohostinství až po badminton. Firma vznikla v roce 2011 a od té doby se stala 

organizací s nejširším spektrem indoor sportů v Novém Jičíně. Její služby se navíc pohybují 

v kategorii Luxury, tedy v nejvyšším patře kvality služeb a prostředí a technického vybavení. 

Provozovnu a sídlo má na okraji centra města, kde sídlí několik dalších sportovních 

organizací a sdružení. Tato lokalita v okruhu pouhých několika stovek metrů nabízí velmi 

široké spektrum sportovních aktivit, jak indoor, tak také outdoor. Místo bychom mohli nazvat 

jakýmsi rozsáhlejším sportovním centrem města. V příloze 10 máme zaznačeny vybrané 

sportovní organizace a sdružení sídlící v tomto městském sportovním centru a můžeme vidět 

také fotbalový stadion a kolem něj jsou dvě venkovní futsalová hřiště či hned vedle 

(jihozápad) sídlí zimní stadion. Vidět můžeme také zaznačený pozemek ve vlastnictví města, 

o který je v tuto chvíli u města zažádáno o jeho odkoupení v rámci projektu. 

Závěrem ještě dodejme, že v příloze účetní závěrky 2011 Hotelu Abácie v příloze 3 je 

informováno o faktu, že hlavními výnosy tomuto komplexu přináší Sportcentrum a hotelová 

restaurace. Vidíme tak, že jde o nejvýznamnějšího poskytovatele sportovních i jiných služeb. 

3.2.2 DOTEP-CT, s.r.o. 

Druhým konkurentem, se kterým budeme případně soupeřit, je organizace Dotep, jež 

nabízí v rámci svého relaxačního a sportovního podnikání jeden badmintonový kurt a saunu. 

Jak se na svých webových stránkách v rámci sportu a relaxace firma prezentuje?: 

Úvodní slovo  

Prezentační slovo webových stránek je uvedeno v příloze 8. 

Prezentační informace 

Obrázek 3.4: Vizuální koncepce provozu Dotep 

 

Zdroj: DOTEP-CT, s.r.o. [online]. Neuvedeno [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.dotep.cz/ [29] 
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Základní informace o firmě Dotep: 

Tabulka 3.8 

Základní informace 

Datum zápisu do OR 4.prosince 1995 

Sídlo 
Nový Jičín, Karla Čapka čp. 373/15, PSČ 741 01 

Nový Jičín, Budovatelů 374/15, PSČ 741 01  

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Rozhodující předmět činnosti 
Výroba tepelné energie, Rozvod tepelné 

energie, Výroba elektřiny 

IČO 646 13 411 

www http://www.dotep.cz/ 

Zdroj: Obchodní rejstřík a Sbírka listin. ELEKTRONICKÁ JUSTICE. Obchodní rejstřík a Sbírka listin - 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a209587&typ=full&klic=bs04he [38] 

Výčet sportů a služeb Dotep sahá do diametrálně rozdílných podnikatelských odvětví, 

jež demonstrují následující řádky. 

Tabulka 3.9: Badminton a sauna ceny 

Sportovní aktivity 

Sport Cena 

Badminton 1h./180,- 

Sauna 1h.55min./360,- 
Zdroj: DOTEP-CT. Relaxační centrum - badminton a sauny [online]. Neuvedeno [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.dotep.cz/relaxacni-centrum/  [28] 

Dalšími podnikatelskými aktivitami jsou: 

Provoz tepelných zdrojů, Programové vybavení, Dřevovýroba (více viz www.dotep.cz) 

Firma Dotep přináší mnohem menší konkurenční hrozbu nežli Abácie. Badminton je 

totiž jediný sport, který nabízí, navíc s nedostatečným prostorem. Zaměřuje se na zcela jiné 

odvětví, a tak je zřejmé, že větší konkurenční hrozbou nám bude spíše některá nepřímá 

konkurence, jež sice nenabízí badminton, avšak vzhledem k jiným nabízeným raketovým 

sportům přináší sportovcům vůči badmintonu relativně tenkou substituční hranici. Nutno však 

dodat, že tento fakt je velmi individuální a je neměřitelný. Pokud ale budeme uvažovat 

pozitivně, tak antukový tenis, jenž má v Novém Jičíně obrovskou základnu, je mnohem lépe 

substituovatelný badmintonem nežli badminton tenisem. 
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4  STRATEGICKÁ ANALÝZA SPORTOVNÍCH 

ORGANIZACÍ V KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH 

VYBRANÉHO MĚSTA 

Na řadu přichází podrobná strategická analýza vybraných sportovních organizací 

v Novém Jičíně. Nejdříve se zabýváme fungováním hospodářství a ekonomiky celé ČR 

a v dalších analýzách podrobíme mezoprostředí a mikroprostředí organizací důkladnému 

a detailnímu průzkumu k úplnému pochopení jejich strategií a tržního chování. 

4.1 Analýza makroprostředí 

První významnou analýzou, je analýza PESTLE. Z obrázku 2.5 selektujeme 

nepodstatnější informace týkající se hospodářské a ekonomické situace v ČR a které svou 

významností nejvíce ovlivňují hospodářskou politiku státu a jednotlivých podnikatelských 

i neziskových subjektů. 

4.1.1 PESTLE 

POLITIKA 

Politika vlády a ideologie 
V současné době vládne menšinovým systémem trojkoalice, jejímž lídrem je 

pravicová strana občansko-demokratická (ODS). Dalšími stranami v koalici jsou TOP 09 

a malé uskupení LIDEM. 

Mimo to, že se vláda nazývá vládou boje proti korupci, je jejím zásadním cílem 

rozpočtová odpovědnost, tedy v případě České republiky má tato vláda v první řadě za úkol 

snižovat schodek státního rozpočtu až do doby, kdy schodek bude přebytkový a začne 

snižovat celkový státní deficit. Jelikož je však české politické prostředí velmi nestabilní 

a politické garnitury se pravidelně ve vládě střídají, tudíž i politika státu, je nepravděpodobné, 

že v příštím volebním období, pokud bude vládnout ČSSD, bude nastolená politika stávající 

vlády pokračovat. 

Nejpravděpodobnější se zdá nástup vlády ČSSD, a to v době, kdy by mělo být na 

programu dokončení našeho investičního záměru. V takovém případě se předpokládá zvýšení 

daní, bude proto potřeba přehodnotit čistý zisk uvedený ve finančním plánu, jelikož se 

domnívám, že v programu ČSSD bude zahrnuto zvyšování daní z příjmů. Naznačeno to bylo 
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již na nedávném sjezdu ČSSD, kde stínový ministr Jan Mládek označil živnostníky, tedy 

OSVČ za parazitující osobnosti na zaměstnancích v rámci odvodu sociálního a zdravotního 

pojištění. Dále je možné, pokud ČSSD opravdu příští parlamentní volby vyhraje, bude-li 

pověřena sestavením vlády, pokusí se o to s komunistickou stranou KSČM, jelikož jde 

o jedinou opoziční stranu v nynějším parlamentu, která má šanci se v příštích volbách do 

parlamentu dostat. 

Další variantou, nebude-li ČSSD schopna vládu sestavit, je vytvoření koalice TOP 09 

a ODS. Podle předběžných a s takovým odstupem od voleb docela zavádějících informací 

však straně ODS klesají preference takovým způsobem, že nebude mít dostatek křesel, aby 

vládu s TOP 09 sestavila a tak bude důležité mimo jiné sledovat, jaké menší strany mají šanci 

se do parlamentu dostat. 

To vše je uváděno především v souvislosti s daňovou politikou té které vlády a její 

podporou či nepodporou podnikatelského prostředí. ODS a TOP 09 jsou strany podporující 

otevřenou ekonomiku a obchod, i přesto, že zvýšila DPH, což bylo podle vlády nutné. 

Zvyšování daní je velmi nepopulární krok jakékoli vlády na světě a ať už jsou její argumenty 

jakékoli, vždy rozděluje společnost a odborníky na dva tábory. Víme totiž, že ekonomie není 

věda, kde se stanoví Newtonův zákon, který bude pravděpodobně platit donekonečna, 

ale věda, kde má každý řešený problém 100 názorů.  

Optimistická varianta je proto po volbách v roce 2014 pokračování vlády s pravicově 

smýšlející ODS a konzervativní TOP 09 s další stranou ochotnou s těmito stranami vládnout. 

Pesimistická z podnikatelského hlediska a zároveň pravděpodobná, je vláda ČSSD s KSČM. 

Lobbování 

Toto téma je v současné době v obchodních i jiných zainteresovaných skupinách často 

skloňované. Zvyšováním vlivu hospodářské politiky na podnikání a život občanů se zvyšuje 

snaha zájmových skupin prosazovat především své zájmy, bez ohledu na celkový dopad na 

společnost. Kapitalismus se dostává do fáze, kdy se pomalu vytrácí přirozené lidské hodnoty 

a vše se měří pouze penězi, tzn., že na cokoli se podíváme kolem sebe, to lze v dnešní době 

vyjádřit penězi a stále více lidí si tento fakt uvědomuje a chová se podle toho. 

Lobbování je jedním z legálních nástrojů prosazování svých zájmů na vyšších místech. 

Těmito místy jsou především státní složky a útvary, které mají na starosti zadávání veřejných 

zakázek a vypisování veřejných hospodářských soutěží. V rámci eticky přijatelných mezí je 

lobbing jakási prezentace našeho zájmu u kompetentních orgánů a úředníků, kteří na základě 

námi prezentovaných informací rozhodují o realizaci předkládaných projektů a návrhů. 
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Česká republika pojem lobbování celkem benevolentně toleruje, což má za následek 

velmi tenkou hranici mezi lobbingem a korupcí, proto sledujeme-li dění týkající se politiky 

veřejných zakázek krajů, obcí a měst či získávání dotací z evropských strukturálních fondů 

(ESF), často můžeme pozorovat jednotlivé korupční skandály z tohoto odvětví. 

Můžeme se domnívat, že by mohla pomoci legislativní úprava, která by se inspirovala 

USA, Velkou Británií, Polskem či Litvou, kde existují seznamy oprávněných lobbistů, kteří 

zastupují jisté zájmové skupiny. Několik návrhů již v posledních letech v poslanecké 

sněmovně bylo, nicméně žádný, zásadně lobbování upravující neprošel. Neustále se promýšlí 

a navrhuje, jakým způsobem lobbing řešit, jak můžeme vidět na stránkách Hospodářské 

komory České republiky, viz [31]. 

Našeho projektu se lobbování týká také, avšak v zákonné formě (v nezákonné se jedná 

o korupci), jelikož předpokládáme, že projekt bude před zasedáním rady, kde se bude 

o odprodeji pozemku do našich rukou jednat, vyzván k osobní prezentaci, což můžeme zařadit 

do standardního a oficiálního lobbování, nezbytné pro pochopení zamýšleného projektu 

či investice zainteresovanými skupinami. 

Obchodní politika 

Obchodní politika ČR je zaměřena především na export. V kontextu HDP se čistý 

export (NX) pokládá podle finančních ředitelů, viz [22] za jedinou položku v HDP, která 

zmírňuje svou kladnou hodnotou pokles hrubého domácího produktu. Dále uvádí, že se česká 

ekonomika nachází již rok a půl v recesi a do konce roku HDP opět klesne, postupně však 

bude docházet k jeho oživování, nejdříve však v roce 2014. 

Český obchod tradičně patří mezi obchodní uzly Evropy, což zapříčiňuje naše 

strategická zeměpisná poloha. Jak je možno se domnívat, je to mimo jiné jeden z důvodů, 

(pomineme-li nesplnění některých kritérií pro vstup do EU), proč ČR a její představitelé 

nechtějí vstoupit do eurozóny. Po vstupu do eurozóny totiž ztratíme obchodní měnovou 

autonomii, která je významným nástrojem pro určování obchodní politiky této země 

s ohledem na základní fakt, že máme velmi otevřenou ekonomiku. 

Jinými slovy může ČNB povolovat či přitahovat uzdu čistému exportu některými 

ekonomickými nástroji. Naší sportovní haly se tento problém může týkat především zboží 

do kavárny. Pokud bychom totiž našli levnějšího a lukrativnějšího dodavatele a výrobce 

v zahraničí, musíme potom sledovat cla a poplatky a také měnovou politiku ČNB, 

jež ovlivňují ceny dodávaných produktů. Mnoho firem, vyrábějící energetické nápoje 

a tyčinky, kávy a čaje, které vznikly v zahraničí, již mají svá výrobní sídla také v ČR, proto 

v konečném součtu obchodní styky se zahraničím nepředpokládáme. 
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EKONOMIKA 

O vývoji a prognóze ekonomiky, měřicí se primárně ukazatelem HDP, je psáno již 

v předchozích řádcích. Zde si ukážeme rozsáhlou tabulku 4.3 s vybranými ukazateli, 

vyobrazující českou ekonomiku komplexně. Ukazatele v ní obsažené jsou hlavními nástroji 

pro měření výkonnosti ekonomiky, čímž dostáváme informace a signály 

o makroekonomickém chování lidí a podnikatelských subjektů. Zjednodušeně řečeno, 

z informací v tabulce a prognóz těchto hodnot můžeme vyčíst, jak hluboko máme do kapsy, 

podle čehož můžeme určovat momentální cenovou taktiku pronájmu badmintonových kurtů 

a ostatních služeb. 

Tabulka 4.3: Ekonomika ČR 

Ekonomická analýza ekonomiky České republiky 

Ekonomický 

ukazatel v % 
2012 2013 

Prognóza (odhad) 

2014 

Dlouhodobá 

tendence 

2002-2012 

Žádoucnost 

Odhad/ten-

dence 

Míra Inflace  3,30% 2,80% 

1. a 2. čtvrtletí 

2014 - 1,7%; 

Cílování inflace - 

okolo 2% 

Stagnace Ano/Ano 

HDP  -1,30% 
4. čtvrtletí 2012: 

-1,7% 

2012: -1%; 2013: 

-0,3%; 2014: 

+2,1% 

Vysoká 

volatilita 
Ano/Ne 

DPPO 19% 19% 
2015 - N 

(ČSSD): Růst 
Pokles Ne/Ano 

DPFO 15% 15% 

2015 - N 

(ČSSD): 

Stagnace 

 Stagnace Ano/Ano  

DPH 20% 21% Stagnace Růst Ano/Ne 

Sociální pojištění 6,50% 6,5% nebo 8,5% Nejasné Stagnace /Ano 

Zdravotní pojištění 4,50% 4,50% Nejasné Stagnace /Ano 

Avg. hrubá 

nomínální mzda 

Avg.: 

2,7% 

4. čtvrtletí 2012: 

3,7% 
Mírný růst Pokles Ano/Ne 

Avg. reálná mzda 
Avg.:-

0,6% 

4. čtvrtletí 2012: 

0,9% 
Mírný růst Pokles Ano/Ne 

Nezaměstnanost  8,60% 8% * Mírný pokles Stagnace Ano/Neutr. 

Služby -0,70% -4,70% Růst Volatilní Ano/Ne 

* Podle nové metody výpočtu; Avg – Average (průměr) 
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Zdroj tabulky 4.3: 

Zdroj: ČSÚ. Databáze demografických údajů za obce ČR [online]. Neuvedeno [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm  

 [23]; ČZÚK. Informace o parcele - Nahlížení do katastru nemovitostí [online]. 2013 [cit. 2013-04-17]. 

Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-493447&y=-

1127106&maplayers=4236F7E7 [26]  

Tyto ukazatele je potřeba neustále sledovat, abychom ceteris paribus při 

nepředvídatelných (předvídatelné – roční období, svátky, víkendy, dopoledne, odpoledne) 

změnách v poptávce mohli objektivně určit, proč se tak děje. Znamená to, že i takové změny, 

které mnohdy označujeme za nepředvídatelné, mohou být čitelné a naznačovány z výše 

uvedených makroekonomických údajů. 

V tabulce 4.3 je u DPH vyjádřena pouze zvýšená sazba DPH, jelikož ta se týká 

komerčních sportovních organizací. V konečném hodnocení žádoucnosti (Ano či ne) 

jednotlivých vývojů (první sloupec zprava) je řešen jako první sloupec třetí zprava (prognóza 

2014) a jako druhý ukazatel, druhý sloupec zprava, ukazující dlouhodobý vývoj řešeného 

problému. 

Tím však analýza ekonomiky nekončí. Jelikož se pohybujeme v odvětví sportu, měli 

bychom zohlednit vývoj sportovní ekonomiky, viz následující tabulka. 

Ekonomika sportu 

Tabulka 4.4: Ekonomika sportu ČR 

Analýza ekonomiky sportu 
Podíl na HDP: 3 - 4% 

Počet sportovců a telocvičných rekreantů: přibližně 2 miliony 

Podpora sportu ČR 2013: necelé 3 miliardy 

Podíl výdajů státního rozpočtu na sport z celkových výdajů 1180mld.: cca 0,25% 

Podíl veřejných výdajů na sport vůči HDP: 1. Rumunsko 1,05%;2. Francie 0,7%; 23. ČR 
0,12%; 26. (poslední místo) Rakousko 0,06% 

Veřejné výdaje na sport na jednoho obyvatele: 1. Francie 183 Eur; 2. Lucembursko 137 
Eur; 23. ČR 10 Eur; 24. Malta 7 Eur; 25. (poslední místo) Bulharsko 4 Eur 

Dodatek:: články o financování sportu ČR 2013: 

http://www.svetsportu.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1581:sport-budou-
misto-sazky-financovat-obce-&catid=3:domaci&Itemid=74 [46] 

http://sport.ihned.cz/c1-59651870-cov-si-preje-novy-zakon-o-sportu-chce-jasne-financovani-a-
penize-na-vic-let-dopredu [47] 

Zdroj: SPORT, MŠMT ČR. Analýza financování sportu v České republice [online]. 16. 4. 2009 [cit. 2013-04-

17]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport [49] 

Z tabulky 4.4 jednoznačně vyplývá, že český sport je dlouhodobě hluboce 

podfinancován. Nejen, že v loňském roce odpadl hlavní sponzor sportu Sazka, navíc začala 
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platit v roce 2013 novela loterijního zákona, jež říká, že nově půjdou peníze z loterií obcím 

a městům, a ty posléze přerozdělí tyto prostředky do sportu. V memorandu se svaz měst 

a obcí se sportovními svazy dohodnul, že třetina prostředků z výtěžků z loterie poputuje na 

financování sportu. To však podle ČOV není dostatečně stabilní systém financování sportu, 

a tak volá po strategickém plánování a vyjmutí sportu z obecné legislativy a vytvoření 

specifických legislativních podmínek pro sport. (více viz články [46] a [47]) 

SOCIÁLNÍ FAKTORY 

Sociální faktory hrají při hodnocení záměru v mnoha případech zásadní roli. Například 

z demografického hlediska nebude město stavět stadion s kapacitou 20 000 míst, pokud město 

disponuje 15 000 obyvateli. Jde o extrémní a více méně teoretický příklad, ale pro nastavení 

správného uvažování při otázkách kde a za jakých podmínek záměr realizovat, nám dává 

jednoduchý návod, ze kterého můžeme odvozovat kritéria pro realizaci investičních záměrů či 

zda je projekt pro občany prospěšný trh doplňující, nikoli přitěžující. Demografický vývoj 

Nového Jičína vidíme v grafu 4.1: 

Graf 4.1: Demografický vývoj Nového Jičína 1971 - 2011 

 

Zdroj: ČSÚ. Databáze demografických údajů za obce ČR [online]. Neuvedeno [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm [24] 

Z uvedeného grafu vidíme, že se město dostává do podobné fáze osídlení, jak tomu 

bylo na začátku 70 let minulého století. Od počátku 90 let počet obyvatel permanentně klesá 

a zdá se, že také Novému Jičínu se nevyhýbá v posledních letech celorepublikově narůstající 

urbanizace. Zde je myšlena urbanizace jako stěhování se za lepšími pracovními podmínkami 

z malých měst do větších aglomerací. Urbanizace je totiž vykládána jako stěhování se lidí 

z vesnic a venkova do průmyslových měst a měst s nižší mírou nezaměstnanosti. 
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Obyvatelstvo vyspělých států dlouhodobě snižuje pracovní dobu a vytíženost. 

Znamená to, že lidé mají stále více času na volnočasové aktivity. Tento trend je pozitivním 

faktorem pro zvyšování podílu sportovních služeb na celkovém HDP, tudíž roste dlouhodobě 

podíl na HDP také i služeb obecně.  

Dalším faktorem zvyšujícím preference lidí ke sportu jsou média a jejich vytváření 

tlaku na obyvatele a povědomí vypadat neustále skvěle a společensky přijatelně, což přináší 

dobrá fyzická kondice a životospráva. 

K určování kupní síly obyvatelstva a cílové skupiny nám pro analytické účely 

obyvatelstva Nového Jičína poslouží následná tabulka 4.5. 

Tabulka 4.5: Nový Jičín podle pohlaví a věku k 31. 12. 2011 

Město 

Počet obyvatel Pohlaví 
Průměrný 

věk 

v tom ve věku 
muži ženy 

muži ženy v tom ve věku v tom ve věku 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

3625 16632 3610 1868 8174 1417 1757 8458 2193 38,8 42,2 

Nový 

Jičín 
Celkem 23 896 11 459 12 408 39,9 

Zdroj: ČSÚ. Databáze demografických údajů za obce ČR [online]. Neuvedeno [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm [24] 

Vidíme, že nejvyšší % lidí v Novém Jičíně je v produktivním věku, což je samozřejmě 

pozitivní fakt, jelikož jsou to právě lidé této věkové a ekonomicky aktivní skupiny, kteří se 

nejvíce věnují komerčnímu sportu. 

Kromě údajů za město, ve kterém se momentálně analytik nebo podnikatel pohybuje, 

je důležité, aby znal a věděl, kde hledat údaje také za daný kraj. Údaje za moravskoslezský 

kraj vidíme v příloze 15. Pokud se podíváme na ukazatel registrované míry nezaměstnanosti, 

můžeme vidět dlouhodobé zlepšení oproti celorepublikovému průměru. V roce 2000 byl 

rozdíl v nezaměstnanosti oproti ČR přibližně 7% nad průměrem, za rok 2011 okolo 3%.  

Rozdíl oscilující kolem 3% nad průměrem ČR zůstává dle dostupných údajů také 

v současném roce 2013. 

Podíváme-li se podrobně na Novojičínsko, vidíme, že se jeho nezaměstnanost 

v březnu 2013 pohybovala dokonce lehce pod průměrem ČR s hodnotou 7,57% 
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nezaměstnaných viz [36], což je indikátor možné dobré kupní síly obyvatel města a okresu, 

jehož míra nezaměstnanosti činí 8,1%. Nenechme se však mýlit, podle jiného ukazatele, patří 

Nový Jičín do seznamu, ve kterém jsou města s nejvyšším počet uchazečů na jedno volné 

místo. Přesně jde o 37,9 uchazečů. 

TECHNOLOGICKÉ FAKTORY 

Je již nepsaným pravidlem, že každá firma, každý podnikatel by měl mít své webové 

stránky, jinak je více méně pokládán pro počítačově gramotnou veřejnost za neexistující 

subjekt. Stránky aktivních sportovních služeb by měly nabízet věrohodné vyobrazení vzhledu 

sportoviště. Moderní vybavení, vzhled a čistota je v této době nepostradatelná, chce-li 

sportovní organizace obstát v konkurenci a působit pozitivně na čím dál více náročné 

zákazníky.  

Většina sportovních organizací v ČR již podrobila svá sportoviště rekonstrukcím 

a zbavila se fádního a zastaralého vzhledu z dob před sametovou revolucí. Stále se však se 

zastaralými halami a sportovišti setkat můžeme.  

Nově vznikající sportoviště splňují nejpřísnější kritéria modernosti. Zvažujeme-li 

vložení prostředků do nového sportoviště či sportcentra, vybavení musí odpovídat modernímu 

designu a technologiím dostupných na trhu. Sportcentra a sportoviště typu Budget (vysvětlení 

viz příloha 11, již přestávají mít ve zhýčkané společnosti místo. 

Výše byly popsány technologické faktory ovlivňující daná sportoviště. Sportovní 

komerční organizace ve většině případů nabízí také své výpůjční oddělení, není výjimkou, že 

mají i svůj vlastní obchod se sportovním náčiním, nebo minimálně regál s prodejní sekcí. 

V tomto prostředí je potřeba především sledovat roční trendy, o kterých nejlepší přehled 

získáme na veletrzích, např. viz [21] nebo [48]. V případě brněnského veletrhu pořádá 

organizace BBV každoročně široké spektrum veletrhů z mnoha oblastí, v zimním období též 

sportovního. Využít jej můžeme mimo jiné v rámci případné zamýšlené výstavby haly na 

veletrhu stavebním. 

LEGISLATIVA 

V rámci komerčních sportovních organizací legislativa neuvádí specifické zákony či 

vyhlášky. Pokud disponujeme potřebnými prostředky pro výstavbu komerční sportovní haly, 

musíme splnit zákonný požadavek v podobě živnostenského oprávnění, čímž jsou tyto volné 

živnosti: 

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; 
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 Koupě za účelem dalšího prodeje a prodej. 

Chceme-li mít posezení, čekací a relaxační zónu na úrovni hostinské činnosti, musíme 

mít ohlašovací řemeslnou živnost ve stejném názvu, tudíž: 

 Hostinská činnost. 

Pro sportovní služby není jiný omezující zákon. Chceme-li postavit nové sportoviště, 

musí být pozemek v souladu s územní studií a územním plánováním. Tyto údaje za město 

Nový Jičín najedeme, viz [43].  

Z obecného hlediska by měli analytici a manažeři disponovat obchodním zákoníkem, 

aby se při projektech a analýzách automaticky pohybovali v legislativně vymezeném rámci. 

Procesy samozřejmě tak jednoduché nejsou a v cestě stojí mnoho administrativních 

úkonů a procesů, které musí projektový manažer vykonat. Navíc se v takovém případě ve 

většině případů zakládají společnosti s ručením omezeným, a tak je potřeba mít po ruce nejen 

obchodní zákoník, ale také právního, účetního a daňového poradce. 

EKOLOGICKÉ FAKTORY 

Jelikož nejsou sportovní organizace producentem škodlivých emisí, zjednodušeně 

řečeno, můžeme se maximálně setkat s pozemkovým problémem při výstavbě sportovní haly 

nebo centra s rozporem pro územní plánování nebo z ekologického hlediska s památkově či 

jinak chráněným územím. V dalším případě můžeme narazit na problém při využití prostor 

pro pronájem s potřebou rekonstrukce s výtkami stavebního úřadu s mnoha důvody. 

Pokud bychom uvažovali opravdu silně ekologicky, víme, že výroba montovaných 

ocelových hal sebou nese vylučování škodlivin do ovzduší. Nepřímo se tak podílíme na této 

produkci. Jde již ale o extrémní případ, spíše extrémně ekologicky smýšlejícího aktivisty.  

Hlavním úkolem realizátora zjednodušeně je, se vždy ujistit, že pozemek či prostory 

jsou v souladu s městskými studiemi a plánováním, čili vhodné pro zamýšlený záměr. 

4.1.2 Duncanova a Ansoffova typologie prostředí sportovních 

organizací 

Duncanova typologie 

Odvětví sportu, sportovních provozoven, sportovního náčiní, oblečení a výživy, 

vykazuje složitou komplexností prostředí. Do prostředí sportu vstupuje mnoho faktorů 

a většinou zahrnuje více odvětví najednou, což naznačuje předchozí věta. Ve sportu neřešíme 

jen vstup, herní činnost a platbu zákazníka. Do portfolia služeb zahrnujeme půjčování 
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sportovního náčiní a někdy také prodej, sportovní výživu, její prodej a poradenství ohledně 

správného užívání doplňkové výživy, pravidla hry atd. 

Navíc je prostředí dosti dynamické, jelikož se sportovní náčiní, oblečení, vybavení 

sportovišť či doplňková výživa pozvolnou dynamikou vyvíjí, můžeme proto každým rokem 

vídat na sportovních a stavebních veletrzích nové technologie od sportovních hal až po výplet 

rakety. 

Konečné hodnocení podle duncanovy tabulky 2.1 (str. 16) zní takto:  

Komplexnost prostředí sportovních organizací hodnotíme jako KOMPLEXNÍ. 

Dynamiku prostředí sportovních organizací hodnotíme jako MÍRNĚ DYNAMICKÉ. 

Ansoffova typologie 

Zde jsme v rámci sportovních organizací dospěli na základě tabulky 2.2 (str. 17) 

a vyhodnocení duncanovy typologie k jednoznačnému názoru: 

 Chování prostředí – EXPANDUJÍCÍ (Pomalu narůstající změny); 

 Organizační strategie – STRATEGIE NÁSLEDOVÁNÍ (Změny založené na 

vlastních zkušenostech); 

 Postoj managementu – ZAMĚŘENÍ NA EFEKTIVITU (Adaptace na změny). 

Sport se z hlediska Ansoffovy typologie prostředí charakterizuje pomalu narůstajícími 

změnami. Sportovní náčiní a vybavení sportovních ploch a hřišť prochází neustálou 

a pozvolnou změnou technologií a používaných materiálů. To samé platí u sportovní výživy. 

V průběhu času si management vytvoří zkušenosti, ze kterých se posléze stává rutina, jelikož 

oblast sportu má svůj určitý řád, kdy každý rok přichází na trh novinky a nové technologie, 

nicméně princip zboží a výrobků zůstává stejný, jelikož v konečném součtu bude snad vždy 

ve sportu záležet především na výkonu sportovce, nikoli jeho náčiní. S tím souvisí postoj 

managementu, který by se měl na více méně pravidelné změny adaptovat. 

4.1.3 Model Porterových 5 konkurenčních sil 

V každém městě je potenciální vstup konkurentů docela odlišný. Zde se nacházíme 

v bodě, kde již můžeme zasazovat investiční záměr, pro jehož realizaci byla v rámci 

prezentace sportovních organizací, tedy řekněme v rámci předběžného průzkumu, nalezena 

nika. Můžeme se zde proto v rámci efektivního postupu strategické analýzy, jež se stává 

součástí investičního záměru, zaměřit na detailnější odvětví, tudíž na odvětví badmintonu, 

obecněji na odvětví raketových sportů. Nic to ale nemění na tom, že globálně jsou 

konkurenční síly ve sportu podobné, jelikož v každém odvětví působí mnoho firem v mnoha 
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sportovních odvětvích. Nehledě na fakt, že ať už se jedná o jakýkoli sport, nezanedbatelnou 

součástí tržeb jsou čekací a o relaxační zóny s posezením, nápoji a doplňkovou výživou. 

Porterových 5 konkurenčních sil v raketových sportech 

Hodnocení provádíme na základě expertního hodnocení s využitím celé 5 kriteriální 

stupnice, viz tabulka 2.5 (str. 37), se změnou názvu hodnocení, kde 1 je nejvyšší a 5 nejnižší 

stupeň konkurenční síly: 1. Velmi vysoká; 2. Vysoká; 3. Střední; 4. Nízká; 5. Velmi nízká. 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Takové riziko je v případě postavení jedné badmintonové haly se 4 kurty v relativně 

malém 23 tisícovém městě velmi nepravděpodobné. V první řadě se jedná o velmi nákladnou 

počáteční investici pohybující se okolo 10 000 000,- a za druhé se v takovém případě stává trh 

v takovém městě tímto sportem nasycen. Dokládá to statistika počtu obyvatel na jeden kurt 

v následující tabulce: 

Tabulka 4.5: Počet obyvatel na 1 badmintonový kurt 

Počet badmintonových kurtů vybraného města na 1 obyvatele* 

Město Celkový PO Celkem B kurtů PO na 1 B kurt 

Praha 1268796 118 10753 

Brno-město 385913 50 7718 

Ostrava-město 326018 43 7582 

Frýdek-místek 57747 4 14437 

Karviná 58833 8 7354 

Moravská Ostrava Přívoz 39882 12 3324 

Hranice na Moravě 18802 1 18802 

Valašské meziříčí 26880 5 5376 

Nový Jičín bez projektu 23867 2 11933,5 

Nový Jičín s projektem 23867 6 3978 

* PO - počet obyvatel; B - badminton 
Zdroj: ČSÚ. Databáze demografických údajů za obce ČR [online]. Neuvedeno [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm [24] 

Tabulka 4.5 říká, že v rámci vybraných měst je momentálně v Novém Jičíně 

nadprůměrný počet obyvatel na 1 kurt, jak je tomu například také ve Fýdku-místku. 

S realizací projektu by město Nový Jičín, dle mého názoru, dosáhlo ideální hranice v poměru 

poptávka x nabídka. Za minimální hranici považujme 2000 obyvatel na jeden kurt, za 

rovnováhu poptávky s nabídkou 4000 – 8000 (záleží na specifických podmínkách vybraného 

města). Ve městě Frýdek-Místek je dostatečný prostor pro další kurty, nicméně zde již panují 

snahy o doplnění trhu. Podnikatelé v Karviné mají pro své tržby ideální podmínky. 

Všeobecně jsou podmínky na severu MSK (Třinec, Karviná, Havířov) výborné pro investici, 

vzhledem k metodice výpočtu v tabulce 4.5, jelikož badmintonových kurtů je zde málo. My 
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se však zaměřujeme na Nový Jičín z důvodu ideálního prostředí a lokality a lukrativního 

umístění na dané parcele a také z důvodu znalosti prostředí jako resident. 

Máme-li přitom stále na vědomí, že realizace projektu je možná u velmi frekventované 

komunikace a ve sportovním centru města, jedná se o příslib dobré návštěvnosti a rychlého 

šíření o existenci haly. 

Za největší riziko pokládejme možnost umístění do nafukovací haly Tenis klubu 

Olympia. Jelikož se do dnešní doby tak nestalo, není spatřována jediná motivace, proč by měl 

tento scénář Tenis klub realizovat. Šlo by o nepřiměřenou konkurenci a přesycení trhu. Navíc 

je komerční tenis v Novém Jičíně velmi oblíbeným sportem. 

Expertní hodnocení: 5. VELMI NÍZKÉ 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Mezi stávající přímou konkurencí není spatřována rivalita v podstatě žádná. Firma 

Dotep má 1 badmintonový kurt a ten je vnímán pouze jako doplňkový atribut. Její hlavní 

výdělečná činnost spadá do zcela jiného tržního odvětví (tepelná energie, dřevovýroba). 

Organizace Abácie má v sezóně také jeden kurt. U badmintonového kurtu Abácie 

převyšuje výrazným způsobem poptávka nabídku, jelikož má lepší herní podmínky než 

organizace Dotep, která má nevyhovující výšku stropu.  

Na poli sportovních organizací v Novém Jičíně panuje v konečném součtu zdravá 

konkurence, přičemž největší jméno a kredit má Sportcentrum Abácie, jelikož nabízí mnoho 

služeb pod jednou střechou, a tak nabízí zákazníkům dostatečné pohodlí, tzv. ,,one stop 

shoping‘‘ neboli více služeb na jednom místě, což v dnešní době zákazníci vyžadují. 

Ostatní organizace musí díky Sportcentru Abácie stanovovat ceny na nižší úrovni, 

protože jinak by ji nemohli konkurovat. Nakonec totiž nikde jinde nenajdete služby na lepší 

kvalitativní úrovni. Maximálně, pokud se podíváme na jednotlivé sporty zvlášť, tak jediné 

American Fitness (posilovna), se může posilovně v Abácii postavit čelem. 

Expertní hodnocení: 3. STŘEDNÍ 

Smluvní síla odběratelů 

Nový Jičín má relativně dostatek sportovišť a zákazník si může vybírat dle uvážení, 

kde si ten který čas zasportuje. V nabídce sportovišť je několik fitness, squash, tenis, různé 

tělocvičné aktivity, bazén a další.  

Možnosti sportovního vyžití je zde relativně dostatek. Můžeme konstatovat, že jich 

není ani příliš a ani mnoho, a to jak těch populárních, tak méně populárních sportů spíše pro 

nadšence. 
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Podle přílohy 5 je počet možností sportovního vyžití plus mínus 50, přičemž připadá 

na 1 sport přibližně 470 obyvatel. 

Expertní hodnocení:  3. STŘEDNÍ 

 Smluvní síla dodavatelů 

Budeme-li nyní uvažovat komerční sportovní organizace v Novém Jičíně, aktuálně má 

trh jednu oligopolní organizaci, kterou je Wellness Hotel Abácie a ostatní jsou jejím tržím 

následovatelem a více méně jen sledují, jak se chová, aby mohli zareagovat. Jedná se proto 

o tržního a cenového vůdce, tedy organizaci s dominantním postavením na trhu v Novém 

Jičíně. Její smluvní síla je díky tomu silnější než u ostatních organizací. 

Existují sice rozdíly mezi kvalitou nabízených služeb, což se projevuje na cenách 

nabízených sportovních služeb, nechtějí-li však ostatní organizace své ceny příliš nadhodnotit 

či podhodnotit, musí se z velké části řídit cenami firmy Abácie. 

Expertní hodnocení 

Wellness Hotel Abácie: 2. VYSOKÁ 

Ostatní komerční sportovní organizace: 4. NÍZKÁ 

Hrozba substitučních výrobků 

Zde již uvažujeme opět v rámci badmintonových kurtů a zamýšleného projektu. 

Nedaleko pozemku, kde může vzniknout nová badmintonová hala, sídlí tenisový klub 

Olympia, který disponuje 8 tenisovými kurty a ještě blíže, pouze přes cestu stojí komplex 

Abácie, který má badmintonový a tenisový kurt a 3 kurty na squash.  

Jelikož je Nový Jičín menší město, tak také kurt firmy Dotep je relativně blízko, 

přibližně stejně daleko jako tenis Olympia. Více podrobností viz kapitola 4.3.1 marketingový 

mix služeb 7P.  

Všeobecně je u komerčních sportů relativně vysoká možnost substituce. U raketových 

sportů se prolínají sporty squash, tenis, stolní tenis a badminton. Jejich substituce má nejtenčí 

hranici u sportovců hrající raketové sporty pravidelně a intenzivně. O sportovců hrající jeden 

z těchto sportů závodně ani nemluvě. Záleží především na individualitách a na životním stylu 

člověka.  

Expertní hodnocení: 3. STŘEDNÍ 

EXPERTNÍ HODNOCENÍ 5 konkurenčních sil: 3. STŘEDNÍ 
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4.1.4 Analýza zákazníků 

Velká část analýzy zákazníků sportovních organizací v Novém Jičíně vychází 

z předchozích makroekonomických a místy mezoekonomických analýz. Nyní se opět 

můžeme bavit o konkrétním vznikajícím investičním záměru. Zaměřme se proto na konkrétní 

zákazníky a produkt, jež bude případně zrealizovaný projekt nabízet. 

1. Které produkty budou poskytovány a jakým zákazníkům? 

Produkty 

 4 badmintonové kurty;  

 Stolní tenis;  

 Adventure minigolf; 

Zákazníci 

 Rekreační, sváteční i aktivní sportovci; 

 Lidé hledající dobrou fyzickou kondici, určitý typ životního stylu, přátele, 

společnost, endorfiny. 

Tyto a ještě více informací viz příloha 6. 

2. Které produkty budou poskytovány s ohledem na geografické hledisko? 

 Město Nový Jičín, parcela 580/12 dle ČÚZK; 

Zaznačení parcely a umístění můžeme vidět v příloze 6. 

3. Jaký okruh zákazníků může být v dané oblasti získán a na jaké zákazníky se tak 

blíže zaměříme? 

 Nejžádanější jsou zákazníci výdělečně činní ve věku 26 – 50 let v odpoledních 

hodinách po práci. 

Jde o velmi pozitivní fakt, jelikož jde o nejpočetnější skupinu lidí žijících v Novém 

Jičíně. Rozšíříme-li údaje, které lze vyčíst z demografických údajů v tabulce 4.5 (str. 53) 

o rozmezí 15 – 64 let, má projekt dobrou základnu cílových zákazníků. Je však vzhledem ke 

klesající tendenci počtu obyvatel potřeba každoročně tento ukazatel sledovat. Bude-li totiž 

pokračovat odliv obyvatel z tohoto města, může od jistého bodu začít rapidně klesat poptávka. 

4. Co přiměje zákazníka ke koupi? 

 Jediné badmintonové kurty s technickým zázemím pro závodní badminton; 

 Moderní vybavení a prostředí odpovídající technologiím roku 2013 – 2014; 

 Profesionalita personálu; 

 Lukrativní umístění ve sportovním centru města; 
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 Klidná a příjemná lokalita u přírody a s pěkným výhledem. 

V tuto chvíli jsme na konci makroekonomické analýzy, přičemž v analýze Porter 5 se 

již objevují prvky mezoprostředí a mikroprostředí. Ukážeme si nyní detailnější pohled na 

projekt a jednotlivé vybrané sportovní organizace. 

4.2 Mezoprostředí a mikroprostředí 

Mnoho informací je uvedeno v kapitole prezentace sportovních organizací. Jejich 

detailní obraz ale uvidíme až ve chvíli, kdy jej podrobíme marketingové analýze v rámci 

marketingového mixu služeb 7P. 

Nakonec vyhodnotíme z doposud získaných informací lídra trhu sportovních 

organizací a sdružení. Už v tuto chvíli ale můžeme tušit, která ze sportovních organizací to je. 

4.2.1 Marketingový mix služeb 7P vybraných organizací 

Organizace, na které se zaměříme, nabízejí i jiné služby než sportovní, zde se však 

v rámci výpovědní hodnoty informací budeme soustředit pouze na služby sportovní. Pro 

celkové hodnocení si stanovíme kritéria pro mix dané organizace prostřednictvím 

specifického hodnocení pro fitness a sportovní centra (Luxury – vysoká úroveň a služby na 

nejvyšší úrovni; Value – vše v dostatečné kvalitě, bez provozních problémů; Budget – nízká 

úroveň, zastaralé stroje, náčiní, vybavení, nekvalitní personál atp.) více se můžeme dočíst 

v příloze 11. Hodnocení provádíme jako ve škole: 1. Nejlepší a 5. Nejhorší. 

Pro detailní analýzu marketingového mixu služeb 7P vybíráme přímou konkurenci 

zamýšleného podnikatelského záměru. 

Wellness Hotel Abácie 

Momentálně se jeví jako jednoznačný lídr nabízející sportovní aktivity, a to ve srovnání jak 

s komerčními, tak veřejnými sportovními sdruženími a příspěvkovými organizacemi. 

PRODUKT 

Sortiment -  energetické, regenerační a jiné nealkoholické koktejly a nápoje, gely, 

tyčinky značky nutrend a některých jiných značek. Dále káva, jídlo a také alkoholické nápoje 

v baru u bowlingu (nejedná se o restauraci Inspirace). 
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Výpůjční oddělení (squash, badminton) – rakety a míčky na squash se vyznačují 

nízkou kvalitou, jde o neznačkové zboží. Stejně tak je to u badmintonu, kde se půjčuje set 

raket a míčků s velmi nízkou kvalitou. Je to samozřejmě způsobeno rizikem zničení, přesto je 

zde prostor pro zamýšlený záměr, půjčovat náčiní s vyšší kvalitou. 

Sportovní prostory – vše je nabízeno při nejhorším v druhé nejvyšší cenové kategorii 

a kvalitě. Fitness centrum má druhé nejlepší vybavení dané značky. Tělocvična, squash, tenis 

se rovněž vyznačují dostatečnou čistotou a kvalitním materiálen a prostorovým vybavením. 

Badminton – nezávodní povrch, nedostatečný prostor po stranách, velmi nekvalitní 

výpůjční náčiní, hluk z vedlejšího tenisového kurtu, ale výše stropu dostatečná. 

Design prostředí – reprezentativní vzhled z venku i zevnitř. Interiér velmi prostorný, 

útulný a stylisticky sladěný. 

Parkování – dostatek míst, velké parkoviště přímo u komplexu. 

CENA 

Ceny a jejich koncepce jsou znázorněny v prezentaci Hotelu Abácie v kapitole 3.2.1 

(tabulka 3.4).  

Dodejme, že sportcentrum Abácie nabízí k těmto cenám ještě slevy v podobě 50% 

slevy studentům (časově omezeno). Dále nabízí možnost specifického účtu pro dobíjení 

kreditu pouze ke sportovním a relaxačním účelů s 10%  bonusem. Permanentky a kupóny jsou 

platné jeden rok od zakoupení nebo nabytí platnosti. 

MÍSTO  

Strategický pohled z ptačí perspektivy můžeme vidět v příloze 10. Ukazuje vzdálenost 

a strategické umístění vzhledem k zamýšlenému pozemku investičního záměru ku ostatním 

vybraným konkurentům. 

Abácie je vzdálena jen přes cestu a její dostupnost a viditelnost je velmi dobrá. 

Kousek je autobusová zastávka a taky pěšky z centra města je to příjemný snad ani ne 

kilometr chůze. 

KOMUNIKACE  

Využívá možnosti prezentace reklamou v rádiu, má své stránky na facebooku a před 

časem nechala vylepit autobusy MHD reklamou na A-klub nebo při příležitosti 

zrekonstruovaného objektu měla pronajatý pojízdný audiovizuální automobil. Hodně, jako to 

v menším městě bývá a zvlášť u služeb, sází na virální ústní šíření. 
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LIDÉ  

Trenéři – kvalitní a kvalifikovaní trenéři a trenérky k dispozici podle poptávky. 

Bar a recepce – příjemní a zkušení recepční a barmani/ky, kteří nemusí být nijak 

zvlášť proškoleni, hlavním úkolem je znát prostředí a procesy organizace a mít zkušenosti 

s obsluhováním hostů. Jelikož je součástí také hotel, předpokládejme, že nově jsou požadavky 

kladeny také na znalost angličtiny. 

Management – v hierarchii komplexu působí dva manažeři. Jeden má na starosti hotel, 

restauraci, sport bar, bowling a A-klub, ten druhý sportovní a relaxační zónu. Oficiálně jde o 

manažera hotelu a manažera sportcentra. 

Zákazník – požaduje nejvyšší kvalitu, příjemné vystupování personálu a hladké 

procesy, což také v konečném součtu dostává. Vidíme zde pouze jeden nedostatek, ten je 

řešen v části procesy. Zákazník se zde cítí dobře, i přes moderní vybavení zde panuje relativně 

osobní a domácká atmosféra. 

MATERIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Částečně je řešeno v průběhu předchozích řádků, nicméně: barvy jsou příjemné, 

umístěny jsou zde také dekorace se sportovní tématikou. Pro příjemnější prostředí jsou 

umístěny květináče s rostlinami a prostory jsou dostatečně prostorné. Venkovní prostředí 

velmi příjemné se zelení a stromky. Jediný handicap můžeme spatřit v hale, kde je 

badmintonový a tenisový kurt. Tenis produkuje v tomto uzavřeném prostoru značný hluk, což 

může být pro hráče badmintonu mnohdy velmi nepříjemné. 

PROCESY 

 Pro účel hodnocení procesů byl vytvořen byznys model zákazníka, který vidíme ve 

schématu 4.1, a odpovídá optimálnímu modelu vzhledem k roku 2013, čímž splňuje 

nejnáročnější požadavky doby. Můžeme jej aplikovat na všechny sporty, kde probíhá 

individuální pronájem sportoviště. Dle schématu můžeme rozpoznat, který aspekt organizaci 

chybí nebo zda již není možné sestavit optimálnější proces. 
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Schéma  4.1: Byznys model získání zákazníka  platba (Sauna365, s.r.o.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Vyhodnocení schématu 

Rezervace probíhá pouze telefonicky nebo osobně a není možné se zaregistrovat, tudíž 

čerpat výhody a zasílat členům novinky akcí, turnajů a dalších informací. Navíc online 

rezervaci přes internetovou registraci můžeme provádět automaticky generovanou e-mailovou 

komunikaci v případě storno poplatků. Hlavní přednost online rezervací spojených s registrací 

je však pohodlí zákazníka a ušetření finančních prostředků za telefon. 

Celkové hodnocení úrovně marketingového mixu: 2. VYSOKÁ 

Celkově je koncepce hotelu Abácie dobře nastavená a všechny procesy a aspekty na 

dobré úrovni, avšak ve sportovní sekci je prostor pro zlepšení, jak jsme zjistili, především 

v procesu mechanizace. 

Dotep-CT 

Firma Dotep není příliš významným a ohrožujícím subjektem na trhu badmintonu. Chceme-li 

mít dostatečný konkurenční přehled, nemůžeme tuto firmu v žádném případě opomíjet. 
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PRODUKT 

Sortiment – Jak je tomu u většiny sportovních areálů, budov a hal, nabízí dotep 

posezení, kde si můžete dát energetické a jiné nealkoholické nápoje a také nápoje alkoholické. 

Výpůjční oddělení – rakety a míčky na badminton s velmi nízkou kvalitou 

(neznačkové zboží). 

Posezení – Tv s velkým výběrem sportovních kanálů. 

Badminton – vyznačuje se nedostatečným prostorem pro hru, a to jak po stranách, tak 

v rámci výšky stropu. Povrch je kvalitní a splňuje protiskluzová závodní kritéria. 

CENA 

U badmintonu není cenou rozlišována rozdílná poptávka s ohledem na pracovní dobu 

a víkend. Cenový tarif badmintonu je fixní 180,- na hodinu. Na badminton nejsou 

poskytovány žádné slevy ani permanentky. Permanentky jsou nabízeny pouze v případě 

rodinné sauny. 

MÍSTO 

Strategický pohled viz příloha 10. Umístění relaxačního centra je v bývalé 

výměníkové stanici. Místo není dobře viditelné, nachází se mezi obytnými domy. Parkoviště 

není určené pro zákazníky, je využíváno především pro residenty oblasti, může zde proto 

vznikat problém s parkovacími místy. Vzdálenost od zamýšleného projektu je necelých 600m. 

KOMUNIKACE 

Dotep spoléhá pro badminton a saunu především na ústní virální šíření. Její hlavní 

činnost, komunikace a propagace se zaměřuje na zcela jiné než sportovní a relaxační odvětví. 

Kapacita sauny je nízká a s 1 badmintonovým kurtem se jedná spíše o koncepci domácké 

a útulné atmosféry s finančním přilepšením si k hlavní činnosti. Marketingové a komunikační 

nástroje jsou pro relaxační centrum proto téměř nulové. 

LIDÉ 

Zaměstnanci - Na baru je pouze jeden obsluhující. Hlavní požadavek je zvládat práci 

barmana/barmanky a znát prostředí budovy. Manažer není potřeba, majiteli stačí jednou za čas 

zkontrolovat chod a účty. 

Zákazníci – Lidé, kteří se nedostanou přes poptávkový přetlak do Sportcentra Abácie nebo ti, 

kteří mají relaxační budovu dotep na očích. 

MATERIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Vnější prostředí budovy vypadá přesně jako výměníková stanice. Ani člověk, nezná-li 

dotep, parkující přímo u budovy si nemusí všimnout, že se jedná o relaxační saunové 
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a badmintonové centrum. Logo na budově je malé a sotva viditelné, propagace v širším okolí 

nulová. 

Interiér baru a šaten je zastaralý. Badminton a sauna jsou na relativně průměrné 

úrovni. Opět můžeme konstatovat, že celková atmosféra je spíše domácká. Nicméně prostředí 

baru je velmi temné a neútulné, proto se domnívám, že mnoho zákazníků i díky ostatním 

faktorům v předchozích řádcích již do těchto prostor nezavítá a raději zvolí čekací dobu na 

aktivity v Abácii. 

PROCESY 

Porovnáme-li procesy s optimálním schématem pro rok 2013, vidíme, že Dotep 

nedisponuje možností registrace ani online rezervace. Nemá nastaveny normy pro rušení 

rezervace s ohledem na odpovědnost, tedy zavedené storno poplatky. Nakonec nedisponuje 

ani terminálem pro platbu kartou. Jedinou výhodou oproti Abácii je možnost individuální 

domluvy otevření prostor mimo oficiální otevírací dobu. Otevírací doba je zobrazena 

v příloze 13. 

4.2.2 Benchmarking 

Z výše uvedených analýz a průzkumů můžeme jednoznačně konstatovat, že lídrem na 

trhu sportovních služeb a organizací v Novém Jičíně je WELLNESS HOTEL ABÁCIE. 

Vzhledem k faktu, že sídlo je jen 150 metrů od pozemku, kde existuje motivace postavit 

badmintonovou halu o 4 kurtech, musíme brát v úvahu především parametry této organizace 

a citlivě nastavit jednotlivé komponenty z marketingového mixu služeb, jež tvoří základ pro 

ucelenou koncepci organizace. V rámci badmintonové haly je prostor pro zlepšení především 

u procesů a technického vybavení tohoto sportu.  

Nespornou výhodou tak může být vytvoření internetového registračního 

a rezervačního systému, kterým Abácie nedisponuje. Můžeme se inspirovat jejím vnějším 

prostředím, avšak se zachováním originality a jedinečnosti našeho záměru a vytvořit si vlastní 

představu a rozhled. Prostor pro zlepšení je u výpůjčního oddělení, kde nemusíme nabízet 

k zapůjčení nejlepší značkové rakety a míčky, ale můžeme se na trhu porozhlédnout a najít 

levné a přijatelné náčiní na vypůjčení.  
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4.3 Finanční analýza 

Na prvním místě jsou hodnoceny a vyčísleny ukazatele rentability přímé konkurence 

pro znalost a pochopení jejich finanční situace. V další části vyhodnocujeme ekonomický 

přínos investičního záměru. 

4.3.1 Ukazatele rentability přímé konkurence 

Vzhledem ke 2 existujícím subjektům v Novém Jičíně nabízejícím badminton, jsou 

hodnoty zpracovány na základě informací uvedených ve zjednodušeném rozsahu rozvahy 

a výkazu zisků a ztrát (dále jen VZZ) v příloze 3 těchto dvou konkurentů.  

Konečné výsledky jednotlivých ukazatelů uvádí tabulka 4.6, která srovnává účetní 

závěrky Wellness Hotelem Abácie NJ a Dotep-CT. Uváděné vzorce vycházejí z kapitoly 

2.4.1. 

Tabulka 4.6: Finanční analýza přímé konkurence 

Výpočty ukazatelů rentability z účetních závěrek přímých konkurentů 

Wellness Hotel Abácie 2011 Dotep 2011 

ROA = 
-784000 

*100 = -45% ROA = 
689000 

*100 = 10% 
1743000 6576000 

  

   

    

   

  

ROE = 
-816000 

*100 = -132% ROE = 
661000 

*100 = 12% 
616000 5388000 

  

   

    

   

  

ROOS =  
-784000 

*100 = -11% ROOS =  
689000 

*100 = 7% 
7143000 9515000 

  

   

    

   

  

ROOC = 
-784000 

*100 = -10% ROOC = 
689000 

*100 = 8% 
7924000 8805000 

Dotep 2010 Dotep 2009 

ROA = 19000 *100 = 0,30% ROA = 

-

1257000 *100 = -23% 

5018000 5455000 

  

   

    

   

  

ROE = -17000 *100 = -0,30% ROE = 

-

1243000 *100 = -26% 

4727000 4743000 

  

   

    

   

  

ROOS =  19000 *100 = 0,20% ROOS =  

-

1257000 *100 = -17% 

8026000 7215000 

  
   

    
   

  

ROOC = 19000 *100 = 0,20% ROOC = 

-
1257000 *100 = -15% 

8007000 8472000 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Shrnutí 

Organizace Abácie dosahuje velmi dramatických hodnot finančních ukazatelů. Mějme 

však na paměti, že firma byla zapsána do obchodního rejstříku (OR) v roce 2011, tudíž ve 

finanční analýzou sledovaném roce. V každém ze sledovaných ukazatelů prodělávala. 

Rozvaha a VZZ pro předchozí léta proto není k dispozici, a tak bude důležité sledovat novou 

účetní závěrku za rok 2012, jež nám napoví, jakým ekonomickým směrem se firma ubírá. 

Jejím hlavním úkolem, vzhledem k obrovským osobním nákladům je tyto náklady snížit, 

pokud to však není možné a jedná se o nutné výdaje, musí jednoznačně zvýšit obchodní 

marže a přidanou hodnotu, aby si na tyto náklady vydělala.  

Organizace DOTEP-CT, s. r. o. v průběhu let 2009, 2010 a 2011 ekonomicky roste. 

V roce 2009 ji naplno zasáhla globální ekonomická krize způsobená rizikovými aktivy USA 

v podobě hypotečních zástavních listů. Byla však schopna se z této situace za následující dva 

roky dostat a nyní vykazuje průměrně dobrých výsledků hospodaření. Pokračujeme-li 

chronologicky, roku 2010 již vidíme zlepšení na 0% zhodnocování své činnosti, tudíž 

normálního zisku. Z provozní činnosti se již organizace dostala do zelených čísel a výsledek 

hospodaření běžného účetního období – 17 000,- už také napovídá pozitivní vývoj a fakt, že 

kritické hodnoty z roku 2009 byly pouze vyústěním zmiňované ekonomické krize 

a globálního ekonomického dna, přičemž hlavním úkolem organizace je v takovém momentě 

přežít. To se firmě Dotep podařilo a v roce 2011 už se pohybuje v relativně klidných 

ziskových vodách. 

Nyní je na řadě samotné hodnocení investičního záměru. Následující kapitola 4.4.2 

odpovídá například na otázky typu: Jak je projekt ekonomicky výhodný? Jaký má potenciál? 

Jaké jsou jeho alternativní náklady nebo kdy se nám zamýšlená investice vrátí? 

4.3.2 Investiční rozhodování a hodnocení 

Pro podnikatelský záměr na výstavbu sportovní badmintonové haly jsou z finančního 

hlediska rozhodující vstupy neboli zaplnění kurtů. Tyto vstupy, pro účely finanční analýzy 

byly zjišťovány cílenou metodou výběru několika badmintonových hal v několika městech 

prostřednictvím webových stránek, viz [18], na kterých jsou uváděny více méně všechny 

komerční badmintonové haly a kurty v ČR, přičemž jsem vybíral ty, které mají online 

rezervační systém, ze kterého je možno průměrnou návštěvnost reálně zjistit. Výsledný 

ukazatel průměrné návštěvnosti, tudíž také nejpravděpodobnější návštěvnost budoucí 
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sportovní badmintonové haly uvádí tabulky 4.7 a 4.8. Červená pole značí rezervovaný kurt 

a písmeno V je volný kurt s možností rezervace. 

Tabulka 4.7: Návštěvnost v pracovních dnech 

Nejpravděpodobnější varianta vstupů/pracovní dny/den 

Kurt 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1     V V     V           V   

2 V V     V V           V   V 

3   V V V   V         V       

4 V       V               V   

12 vstupů 26 vstupů 

Cena vstupů - 150,- Cena vstupů - 210,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.7 je rozdělena v rámci dne do dvou částí z důvodu rozdílných cenových 

relací pro část od 8 – 14 hodiny a od 14 – 21 hodiny. Důvod členění je v rozdílné poptávce. 

Zatímco v převážně dopolední části lidé pracují a věnují se ekonomickým aktivitám, 

v odpoledních hodinách s prací končí a začínají se věnovat volnočasovým aktivitám. 

Tabulka 4.8: Návštěvnost o víkendu 

Nejpravděpodobnější varianta vstupů /víkend/den 

Kurt 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 V   V V     V   V   V   V   

2 V V     V V   V   V   V V V 

3   V   V       V V   V V     

4 V   V   V V       V       V 

28 vstupů; Cena vstupů - 180,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

O víkendu se diametrální poptávka mezi dopolednem a odpolednem z pracovních dnů 

maže a nastává frekvenčně průměrná, řekněme, konstantní poptávka, v podstatě stejná po celý 

den.  

Vyčíslíme-li frekventovanost návštěvnosti kurtů v rámci tří časových pásem 

znázorněných v tabulce 4.7 a 4.8 v procentech, dostaneme data, jež uvádí následující tabulka 

číslo 4.9. 
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Tabulka 4.9: Podíl návštěvnosti v poměru celkové kapacity daného časového pásma 

Frekvence návštěvnosti 

Časové pásmo 

8 - 14 hodin 14 - 21 hodin Víkend 

50% 81% 50% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jasně vidíme rozdíl v pracovních dnech a důvod diametrálně rozdílných cen mezi 

dopolední cenou a cenou odpolední a večerní. Navíc i přesto je poptávka mezi 8 – 14 hodinou 

nižší o 30%. Vidíme, že procento využití kurtů je u pracovních dnů dopoledne a víkendu 

stejné, reálně spíše podobné. Znamená to, že jsou průměrně každou hodinu zaplněné 2 kurty 

ze 4. 

Pro finanční analytické účely potom vypočítáme průměrné týdenní, měsíční, a tudíž 

roční tržby za vstupy (ceny vstupů viz tabulky 4.7 a 4.8 ve spodní části). Výpočet je 

deduktivní, počet celkových vstupů vynásobíme cenou vstupu pro dané časové pásmo. 

V příloze 1 jsou uvedeny rozsáhlé tabulky zobrazující tržby, zohledňující mimo jiné také 

extrémy, tzn. například od 1 vstupu v časovém pásmu 8 – 14 hodin. Extrémy nám mohou 

posloužit jako zpětná vazba při problémech s nízkou návštěvností nebo při přemýšlení o 

strategii, jak se dostat na vyšší úroveň návštěvnosti, než jakou dosahujeme. Z tabulek 

v příloze 1 vyplývají celkové a nejpravděpodobnější tržby (označeny oranžově v zeleném 

pásmu a PV znamená počet vstupů, T- tržby), jejichž průměrný měsíční a roční souhrn 

vyčísluje následující tabulka 4.10. 

Tabulka 4.10: Celkové tržby ze vstupů 

Nejpravděpodobnější varianta/průměr/tržby/měsíc 

  8:00 - 14:00 14:00 - 22:00 Víkend Celkem 

Avg. 36000 109200 40320 185520 

Nejpravděpodobnější varianta/průměr/tržby/rok 

Avg. 432000 1310400 483340 2226240 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Připomeňme, že v průběhu tohoto roku prošel investiční záměr mimo jiné fází 

sestavování a kalkulování s celkovým rozpočtem nezbytným pro postavení sportovní haly. 

Vyčísleme si proto celkovou počáteční investici následující tabulkou 4.11. 
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Tabulka 4.11: Kalkulace celkových výdajů na projekt (resp. fixní náklady) 

Kalkulace rozpočtu projektu v době 6 měsíců Součet mezd za 6 měsíců 

Pozemek 1 000 000 Projektový manažer 144 000 

Sportovní hala 7 600 000 Účetní 20 000 

Adventure minigolf 500 000 Webmaster 20 000 

Badminton kurty (povrch) 450 000 Projektant 100 000 

Badminton vybavení  (rakety, míčky atd.) a 

Adventure (hole, míčky atd.) 
10 000 

Celkem = 10 314 000 Založení s.r.o. 20 000 

Vybavení recepce, kanceláře, šaten 250 000 

Příjezdová cesta a parkoviště 200 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tato tabulka uvádí celkovou rozpočtovou částku, kolem které se bude projektový 

manažer pohybovat. Zároveň se jedná o počáteční investici, jež je nutná pro hodnocení 

některých investičních ukazatelů. 

 Dalším nepostradatelným ukazatelem v rámci hodnocení ekonomického přínosu 

podnikatelského záměru jsou náklady na provoz badmintonové haly, jak uvádí tabulka 4.12. 

Vyobrazeny budou náklady za měsíc, ze kterých jsou automaticky generovány náklady roční. 

Tabulka 4.12: Náklady na provoz haly  

Provozní náklady / měsíc 

Účetní, telefon, 

pohon automobilu 

Inkaso 

(voda,teplo,energie) 
Brigádníci uklízečka 

Údržba a 

nečekané výdaje 
Celkem 

5000 15000 9000 5000 2500 36500 

Provozní náklady / rok 

60000 180000 108000 60000 30000 438000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Abychom měli náklady kompletní, pokud počítáme s odpisováním hmotného majetku, 

v tomto případě stavby v hodnotě 7 600 000,-, musíme tam tyto specifické náklady přičíst. 

V příloze 2 nalezneme vypočítané oba dva typy odpisů, jak rovnoměrné, tak zrychlené, 

přičemž pro tento projekt byly vybrány odpisy rovnoměrné a odpisová skupina číslo 5, kam 

řadíme mimo jiné výrobní haly (montované, ocelové), přičemž sportovní hala v rámci tohoto 

investičního záměru bude mít stejný charakter. Výše je následující: 
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Tabulka 4.13: Rovnoměrné odpisové náklady 

Rovnoměrný odpis 

1.rok= 106400 

Další léta = 258400 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové náklady, tzn. provozní náklady a odpisy dostaneme tehdy, připočteme-li roční 

náklady z tabulky 4.12 k odpisům za dané období v tabulce 4.13, přičemž konečný výsledek 

vidíme v tabulce 4.14. 

Tabulka 4.14: Celkové náklady 

Celkové náklady / rok 

1. rok = 544400 

Další léta = 696400 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přesáhnou-li celkové roční tržby firmy 1 000 000,- (zvažuje se 750 000,-), stává se 

firma povinnou k přihlášení jako plátce DPH. Znamená to, že musíme roční tržby v tabulce 

4.10, jimiž začíná tabulka 4.15 snížit o daň z přidané hodnoty, která v roce 2013 činí 21%. 

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) je 19% a daň z příjmu fyzických osob (DPFO) činí 

15%. 

Tabulka 4.15 dále zahrnuje postup výpočtu od prvotních tržeb až po čistý zisk. Čistý 

zisk se může samozřejmě v čase měnit, jelikož tržní prostředí je velmi proměnlivé. V průběhu 

se mohou měnit daňové sazby, legislativa, cena energie, plynu, vody, tarify mobilních 

operátorů atp. Nicméně k tomu slouží strategické analýzy výše. My se budeme soustředit na 

aktuální data uvedená zde, abychom mohli objektivně posoudit přínos záměru. Rizika 

a možné změny jsou otázkou budoucnosti, na kterou nás strategické analýzy dostatečně 

připraví. 

Tabulka 4.15: Metoda dosažení čistého zisku 

Tržby ---> Čistý zisk, 1. rok 

Tržby -> odečet DPH -> odečet nákladů -> mínus DPPO -> mínus DPFO -> Čistý zisk jednatele | 

2226400 1758730 1214330 983607 836066 836066 

Tržby ---> Čistý zisk, další léta 

2226400 1758730 1062330 796722 710656 710656 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Konečná částka ,,Čistý zisk jednatele‘‘ v tabulce 4.15 je hodnota, se kterou již může 

podnikatel nakládat dle svého uvážení tzn. použít ji pro své osobní účely (nutné životní 

náklady, rodina, volný čas, záliby atp.). Je-li více jednatelů ve firmě, rozděluje se zisk po 
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zdanění DPPO a následně si každý ze zisku odečte DPFO. Tento systém se nazývá dvojí 

zdanění. Mějme na paměti, že hodnoty v tabulce 4.15 jsou zjednodušenou verzí z důvodu 

neexistujících reálných čísel, jelikož v této fázi směřujeme k jednoznačnému cíli, a tím je 

vyhodnocení přínosu investičního záměru. Nejdříve z hodnot výše zjistíme bod zvratu, jež 

udává hodnotu produkce respektive počet vstupů, při kterých se  celkové náklady rovnají 

celkovým tržbám. Z toho vyplyne časová doba návratnosti, tedy roky, za které se dostaneme 

do bodu zvratu. 

Cena na ks je průměrná cena za vstup, jelikož rozlišujeme ceny 3. Variabilní náklady 

jsou proto počítány jako náklady na vstup. Do fixních nákladů jsou k počáteční investici 

(10 314 000,-) započítány odpisy za další léta (258 400,-) a teplo (36 000,- za rok), které 

rovněž není závislé na návštěvnosti, tudíž produkci haly. Znamená to, že od celkových 

nákladů v tabulce 4.14 jsme odečetli odpisy za další léta z tab. 4.13 a z inkasa ve druhém 

sloupci tab., jsme za měsíc ubrali 2 000,-, což ročně činí 36 000,-, celkem tedy (696400 - 

258400 - 36000 = 402000). 

Tabulka 4.16: Bod zvratu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Bod zvratu 

Časové pásmo   
  

  
Dopoledne Odpoledne Víkend Celkem 

  
  

Cena za vstup 
  

  
150 210 180 540 

  
  

Počet vstupů den   
  

  
12 26 28 66 

  
  

Počet vstupů měsíc Bod zvratu 
240 520 224 984 Fixní náklady 10608400 

Počet vstupů rok Variab. Náklady 402000 
2880 6240 2688 11808 VN na vstup 34 

Tržby den Cena za vstup 188 

1800 5460 5040 12300 
Cena za vstup 

mínus DPH 149 

Tržby měsíc 
  

  
36000 109200 40320 185520 Bod zvratu = 92670 

Tržby rok 
Čas do bodu 

zvratu = 7,8 

432000 1310400 483840 2226240 
  

  

Tržby celkem Vstupy 
2226240 92670 

Tržby mínus DPH Čas do bodu zvratu 
1758730 7,8 let 
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Výsledná hodnota 7,8 let je solidní výsledek. Navíc investice badmintonového 

charakteru, přesto, že se jedná o zbytnou službu, dává podle průzkumu relativně dobrou 

jistotu resistentní průměrné návštěvnosti. Hospodářská krize sice může odradit některé 

návštěvníky z trhu, avšak je nepravděpodobné, že cílová skupina a lidé pravidelně 

navštěvující halu 2x a více za týden, přestanou ze dne na den či týdne na týden na badminton 

chodit. Možná omezí svou aktivitu, avšak při náznaku zlepšení ekonomické situace se 

očekává návrat k obvyklé frekvenci návštěvnosti. V průběhu existence bude hodnota bodu 

zvratu sledována jako zpětná vazba a bude kalkulována, abychom dokázali určovat příčiny 

návštěvnosti nízké nebo udržovat návštěvnost vysokou. Navíc při dotázání se několika 

odborníků z podnikatelské sféry, ať už přímo ze sportovního badmintonového odvětví, či 

vlastníků výrobních hal, je v dnešní nejisté ekonomické době tato investice vnímána jako 

velmi dobrá příležitost zhodnocení vložených prostředků v poměru jistota x zisk x návratnost. 

Na hodnotu bodu zvratu se nyní podívejme orientačně v grafickém vyjádření: 

Graf 4.2: Bod zvratu 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Závěrem k bodu zvratu tedy můžeme říct, že investice do projektu je z hlediska 

návratnosti investice akceptovatelná.  

K rozhodování o tom, zda investiční záměr zrealizujeme či nikoli máme k dispozici 

mimo jiné také ukazatel NPV (net present value). Ten hodnotí čistou současnou hodnotu 

budoucích výnosů dle Václava Jurečky [Mikroekonomie viz 8] v kontextu alternativních 
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nákladů, jimiž jsou výnosy investice z úroků. Nejdříve vypočítáme současnou hodnotu 

budoucí výnosů (PV – present value), od které posléze odečteme pořizovací náklady, tedy 

cenu investice (P – Price). Pro výpočet jsme použili běžné úroky termínovaných vkladů 

a spořících účtů, které se v roce 2013 viz [34]  pohybují průměrně (1 – 4) okolo 2,5%. 

Present Value (současná honota): 

PV = 222624030 

(1+0,025)8 

 

PV = 
66787200 

= 54815365 
1,22 

Hodnota t=30 v čitateli je doba životnosti haly na základě 5 odpisové skupiny, kde činí 

minimální doba odepisování 30 let. Hodnota t=8 ve jmenovateli je zaokrouhlená (7,8 let) 

doba času k bodu zvratu. 

Net Present Value (čistá současná hodnota): 

NPV = 54815365 - 10314000 = 44501365 

Výsledek NPV je významně kladný, díky čemuž je konstatováno, že projekt můžeme 

z objektivního ekonomického hlediska realizovat či minimálně stojí za další úvahy a analýzy. 

Dodejme proto, že z výše vypracované strategické analýzy víme, že na vybraném trhu, tedy 

v Novém Jičíně, panují k finanční analýze také dobré strategické podmínky.  

Nejen ukazatel NPV, ale také výsledná hodnota bodu zvratu vyšla v přijatelných, 

relativně optimistických číslech. Vezmeme-li v úvahu všechny doposud získané informace, 

můžeme dospět k názoru, že podnikatelský záměr je velmi vhodný pro zhodnocování volných 

finančních prostředků, navíc v případě, máme-li zkušenosti z podnikání ve sportovním 

odvětví, náš životní styl je sport a sportovní odvětví a nehledě na fakt, že je možno disponovat 

také přidanou hodnotou v podobě ekonomického vzdělání v oboru sportovní management.  

4.4 Komplexní analýza SWOT 

Nyní přichází na řadu komplexní hodnocení předchozích analýz. Analýza SWOT 

vychází ze strategických analýz zpracovaných v průběhu celé této práce a vyhodnocuje 

získané informace do komplexního návodu, jak by se firma měla v budoucnu či současnosti 

chovat, nebo může poukázat na příčiny minulých problémů. 
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Zde v konečném součtu vyhodnocujeme informace strategické analýzy jako zajištění 

objektivního informačního SWOT výstupu pro investiční záměr vzniknuvší v průběhu této 

diplomové práce. 

STRENGHTS 

 Jediný poskytovatel závodní badmintonové haly v Novém Jičíně; 

 Rozšířené sportovní portfolio služeb o aktivity adventure golf a stolní tenis; 

 Vlastní zázemí s příjezdovou cestou, dostatečným parkovištěm na lukrativním 

pozemku; 

 Hala a interiér haly podle nejnovějších stavebních standardů; 

 Vybavení a úroveň typu Luxury; 

 Automobil firmy s vlastním propagačním logem; 

 Investor podniká ve stejném odvětví a společník a projektový manažer studuje 

sportovní management; 

 Výrazně kladné NPV; 

 Znalost prostředí Nového Jičína. 

WEAKNESSES 

 Vysoká počáteční investice do projektu; 

 Adventure golf v interiéru je mladý sport. Nejasný odhad budoucí poptávky; 

 Nákupní síla, jedná se o zbytnou službu; 

 Slabší léto pro badminton; 

 Relativně vysoká substituční konkurence; 

 Vysoká závislost na klientech; 

 Středně malé město, 50. místo v roce 2011 v ČR. 

OPORTINITIES 

 Výhled ČNB o růstu HDP v příštím roce, kdy by mohla být hala kolaudována; 

 Propagace organizace na pořádaných sportovních akcích; 

 Vytvoření regálu pro prodej sportovního především badmintonového sortimentu; 

 Vytvoření e-shopu; 

 Využití evropských dotací pro snížení podílu investora na počáteční investici; 

 Vybudování horolezecké stěny na boční straně haly; 

 Zvyšování toku vládních výdajů do sportu. 

THREATS 

 Dlouhodobé pokračování snižování počtu obyvatel ve městě; 

 Pokračování hospodářské recese; 

 Zvyšování daní z příjmů; 

 Pokles reálných mezd obyvatelstva ČR a hlavně moravskoslezského kraje; 

 Vstup nového konkurenta na trh; 

 Sezóna letních sportů; 

 Povodně; 

 Vandalství. 
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Vyhodnocení 

Výše jsme si udělali výčet všech možných faktorů spadajících do jednotlivých 

kategorií SWOT, abychom byli připraveni s nimi při realizaci projektu pracovat. Ve 

vyhodnocení syntetizujeme výčet faktorů do nejdůležitějších aspektů ovlivňujících organizace 

nejvíce. Jednotlivým položkám jsou přisuzovány body a váhy, ze kterých vyjde celkové 

hodnocení a výstup. Vše je znázorněno v tabulce 4.17. 

Tabulka 4.17: Analýza SWOT s ohodnocenými položkami 

Analýza SWOT s ohodnocenými položkami 

Silné stránky Body Váhy Součin Slabé stránky Body Váhy Součin 

nízké náklady 4 7 28 nízká kvalita 3 7 21 

dostatek finančního 

kapitálu 
10 5 50 špatná distribuční síť 4 5 20 

originální technologie 6 3 18 nejasná strategie 3 6 18 

schopný management 7 3 21 slabá image 3 3 9 

Součet x x 117 Součet x x 68 

Příležitosti Body Váhy Součin Hrozby Body Váhy Součin 

zrychlení růstu trhu 7 7 49 nová konkurence 5 2 10 

vstup na nové trhy 4 3 12 růst síly zákazníků 9 7 63 

rozšíření nabídky 

produktů 
9 6 54 růst úrokové míry 3 5 15 

využití eurofondů 6 7 42 
snižování počtu 

obyvatel NJ 
6 4 24 

Součet x x 157 Součet x x 112 

Konečné hodnocení 

Silné stránky 117/4 = 29,25 Příležitosti 157/4 = 39,25 

Slabé stránky 68/4 = 17 Hrozby 112/4 28 

Z analýzy vyplývá, že v koncepci budoucí organizace převažují silné stránky a příležitosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tento moment končí průzkumná předprojektová část, která je nezbytnou součástí 

před realizací zamýšlených projektů. Informace doposud získané mají velmi cennou hodnotu 

pro řešitelé projektů. Nyní jsme schopni v konečném shrnutí s návrhy a doporučeními 

odborně posoudit přínos zamýšlených respektive zamýšleného projektu a vyhodnotit 

alternativy a budoucí postup daného projektu. 
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5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ, NÁMĚTY A DOPORUČENÍ 

Pozitivní nálada v průběhu práce, kdy strategická analýza odhalila mezeru na trhu 

sportovních organizací v Novém Jičíně a následně byla navázána spolupráce s investorem 

disponujícím volnými finančními prostředky pro výstavbu sportovní haly s hlavním 

zaměřením na badminton, nás nemusí opouštět ani při celkovém hodnocení výsledků 

strategické analýzy. Vzhledem k badmintonovému boomu v ČR, kde již na trhu existuje 

několik stovek  komerčních badmintonových kurtů, a další vznikají, můžeme hodnotit výstup 

práce za velmi optimistický. 

V Novém Jičíně panují velmi dobré podmínky pro výstavbu badmintonové haly, navíc 

v roce 2014, kdy je předpokládáno její otevření a následný provoz. Investoři mohou čekat 

nárůst výkonu hospodářství a zvedání se z hospodářského dna. Očekává se proto pokles 

nezaměstnanosti, mírný nárůst nominálních a hlavně reálných mezd a nové období dotačních 

operačních programů evropských strukturálních fondů. Jedinou kaňkou zůstává 

pravděpodobná politika zvyšování daní z příjmů či odvodů zákonných pojištění. Jde však 

o tak turbulentní a volatilní prostředí, že optimistické a negativní scénáře se mění a prolínají 

velmi nepředvídatelným způsobem, proto se nedoporučuje optimistické prognózy přeceňovat 

a pesimistické podceňovat. V každém případě je velmi důležitým úkolem realizátorů sledovat 

pravidelně a pečlivě celkový vývoj českého a euro-unijního hospodářství, připravovat se na 

jednotlivé scénáře, které jsou nejaktuálnější a s vysokou pravděpodobností nastanou a podle 

nich stolit jednotlivé nejvhodnější strategie. 

Dále bychom měli zohledňovat blízkou konkurenci, která je sice v případě přímé 

konkurence velmi slabá, nicméně u nepřímé konkurence existuje relativně vysoká hrozba 

substituční sportovní aktivity. Měli bychom proto dbát na vysokou kvalitu nabízených služeb 

a nabízet zákazníkům moderní a útulné prostředí, vysoký standard dostupných procesů 

a v začátcích provést marketingovou a reklamní masáž obyvatelů města Nový Jičín, se všemi 

vhodnými a dostupnými prostředky, aby se již při výstavbě haly těšili na její otevření.  

Největším konkurenčním protivníkem bude případně podnikatelský subjekt Wellness 

Hotel Abácie, který je od pozemku zamýšleného záměru vzdálen pouhých 150 metrů. Tento 

nabízí velmi vysokou kvalitu sportovní, relaxační a hostinské činnosti. Proto by mělo být 

bráno důrazně na zřetel, že musíme postavit koncepci zamýšlené haly na principu odlišení se 

od tohoto konkurenta a nabízet v portfoliu mimo badminton takové služby, kterými tento 

konkurent nedisponuje a učinit upgrade mezer v jeho provozních procesech. Zohlednit 

bychom měli také Tenis klub Olympia, nicméně nevnímat tento sportovní subjekt jako 
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zapřisáhlého konkurenta, nýbrž vzhledem k velmi tenké substituční hranici tenisu za 

badminton, pokud možno, navázat přátelské vztahy a vzájemně komunikovat. 

Finanční ukazatele rentability nejsilnějšího a dominantního oligopolisty Abácie sice 

vycházejí ve velmi dramaticky červených číslech, nicméně upřeme-li zrak na jednotlivé 

položky ve VZZ, vidíme, že ve výkonu a tržbách za zboží dosahuje velmi dobrých výsledků. 

Byly-li vysoké osobní a ostatní provozní náklady spojené z menší či větší části se vznikem 

firmy, musíme s tímto konkurentem počítat i v budoucím období jako s neustále se rozvíjející 

právnickou osobou, jejíž provoz bude vždy spojen s moderními standardy doby. Proto se 

jednoznačně doporučuje sledovat jeho novou účetní závěrku za rok 2012. Firma Dotep-CT je 

sice finančně stabilní a dosahující dobré průměrné rentability respektive výnosnosti, avšak její 

sportovní zázemí je dosti nevyhovující a její hlavní zisky generuje podnikatelská činnost ze 

zcela jiného tržního odvětví. 

Finanční analýza projektu je zásadním nástrojem pro hodnocení podnikatelského 

záměru. Zjistíme-li, že prostředí je vhodné pro realizaci investice, zbývá nám vypracovat 

a zhodnotit finanční aspekty projektu, které nám napoví zda, a za jakých finančních podmínek 

je možné investici realizovat. Jelikož jde o zásadní výstup a přínos strategické analýzy, je 

investiční rozhodování a finanční analýza projektu zasazena do samostatné podkapitoly ve 

výkladu diplomové práce. Fáze výpočtů pro objektivní investiční rozhodování o tom, zda 

badmintonovou halu postavit či nikoli, přinesla ve výsledku NPV nečekaně optimistická čísla 

a výsledky. I přesto, kdybychom měli k dispozici relevantní data o slabším létě pro badminton 

a snížili hodnotu tržeb o nevyhnutelné DPH, pohybovali bychom se plus mínus na konečné 

20 000 000 hodnotě NPV. Zhodnotíme-li k tomuto ukazateli čas do bodu zvratu 7,8 let, ten je 

hodnocen odborníky s dlouholetými podnikatelskými a investičními zkušenostmi velmi 

pozitivně. 

Budeme-li připraveni sportovní halu profesionálně řídit, udržovat a neustále se 

obohacovat informacemi o hospodářském vývoji, novojičínskými a moravskoslezskými 

aktualitami, sportovními akcemi a sami je pořádat, udržovat halu a procesy na nejvyšší možné 

kvalitativní a komunikační úrovni a sledovat konkurenční dění kolem nás, nic objektivního 

v takovém případě investorovi a společníkům nebrání v motivaci realizovat tento zamýšlený 

investiční záměr. Podaří-li se navíc na investici získat nemalou finanční podporu 

z evropských strukturálních fondů, dostane se finanční rentabilita záměru do takových 

hodnot, že se budeme moci téměř zcela zbavit obav z rizika nedostatečné výnosnosti 

investice, tedy nepříznivého vývoje bodu zvratu, jelikož nesmíme zapomínat, že jde pouze 

o předběžný odhad, který se může více či méně vymykat samotné realitě. Více o získávání 



 

 

 

81 

dotací a finančních podpor viz příloha 18, kde se nachází odkazy pro sledování možných 

finančních podpor, nebo průvodce projektovou žádostí pro získávání grantů a dotací. 

Nyní je potřeba, aby na základě dosažených výsledků strategické analýzy, vzhledem 

k možnosti zaplnit tržní niku, byl vytvořen podnikatelský plán k investičnímu záměru. 

V průběhu zpracovávání diplomové práce respektive strategické analýzy byly z důvodu 

časově efektivního postupu některé části podnikatelské plánu zpracovány.  

Základní pilíř podnikatelského plánu je strategická analýza. K této strategické analýze 

bychom si měli určit strategický cíl projektu, který by měl splňovat SMART požadavky 

a posléze být důkladně naplánován. Vypracováno jest v příloze 16. 

Dalším úkolem by měl být podrobný popis produktu a vytvoření marketingového 

mixu služeb 7P pro stanovený projekt. Částečně je zpracován v jednodušší verzi 

marketingového mixu 4P v prezentaci investičního záměru v příloze 6.  

V tuto chvíli je hlavním úkolem sestavení podnikatelského plánu, kdy nejlepším 

možným řešení je jeho sestavení dle projektového průvodce projektovou žádostí, abychom 

byli náležitě připraveni na případ, že bychom byli pozváni k prezentaci a projednání 

investičního záměru na radu města nebo byla vyhlášena vhodná výzva v rámci dotačních 

operačních programů, které vypisují jednotlivá ministerstva nebo regionální operační 

programy MSK. Neméně podstatné je začít věnovat velké úsilí k získání jednotlivých 

povolení a potvrzení žádostí, potřebných k dalšímu posunu v realizaci záměru. 
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6 ZÁVĚR 

Byznys v podobě, jak jej můžeme vidět dnes, nabízí nepřeberné množství 

zhodnocování finančních prostředků. Čím dál více se lidé specializují, díky čemuž vznikají 

nová a nová tržní odvětví. Jinak řečeno, čistě hypoteticky, jestli bylo před 500 lety pár 

jednotek možná desítek odvětví, dnes jich jsou stovky. U sportu je tento vývoj viditelný 

v neustále se zvyšujícím počtu nových a nových sportů, tím pádem také sportovních odvětví. 

Badminton se však řadí mezi nejstarší sporty na světě. Má proto velmi hlubokou historickou 

tradici a trvalo velmi dlouho, než se dostal z asijských zemí, kde vznikl, do ostatních koutů 

světa. Proto je i do dnešní doby tento sport devizou především těchto východoasijských zemí. 

Nicméně s globalizací světa se v minulém století začala nejen samotná hra, ale také její 

závodní pojetí dostávat do Evropy. S postupem času, jakmile si začali lidé na tuto hru zvykat 

a poznávat ji, došel tento sport až k čistě komerčnímu využití, které zažívá již několik 

posledních let velký rozvoj a boom. Neustále vznikají nové badmintonové haly nebo se 

předělávají stávající budovy a místnosti, jež posléze slouží především pro komerční 

badminton. 

Komerční badminton tak v sobě skrývá pro mnohé netušeně dobrou investiční 

příležitost. Lidé sportovně i nesportovně založení si rychle na tento sport zvykají, jelikož jde 

na každé úrovni a jakýmkoli stylem si jej hodnotně zahrát. Porovnáme-li badminton s jinými 

sporty, tak většina z nich, vezmeme-li například ty raketové, vyžadují násobně vyšší 

tréninkové úsilí a talent, abychom si mohli říci, že jsme si hodnotně zahráli. Badminton je 

však výjimečný svou jednoduchou proveditelností základního úkolu, čímž je dostat míček 

přes síť. V tom se skrývá jeho tajemství oblíbenosti u tak široké, zejména i nesportovně 

založené veřejnosti.  

Dalším faktorem oblíbenosti komerčního badmintonu, tentokrát však u investorů, je 

předvídatelnost návštěvnosti. Pokud nevstoupíme na trh, který byl již před námi relativně 

nasycen, ale tam, kde je dostatečný demografický prostor, čímž zaplňujeme tržní mezeru, je 

v tomto sportovním odvětví vysoce pravděpodobné, že poptávka je v hlavních návštěvních 

hodinách a v sezoně indoor sportů (září – duben), při nejhorším na 70% nabídky respektive 

celkové kapacity kurtů. Jen s těmito vstupy, přičemž bychom byli jediným vlastníkem haly, 

bychom dosahovali čistého zisku na úrovni okolo průměrné čisté mzdy ČR. 

Velmi pozitivním faktorem projektu na výstavbu sportovní haly je mimo jiné již dříve 

zmiňovaná možnost získání finančních prostředků z přerozdělovacích dotačních operačních 

programů Evropské unie. Podnikatelé a veřejná sféra budou mít od roku 2014 novou možnost 
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čerpání dotací v rámci nové šestileté etapy a struktury. Proto opět zdůrazněme, že je potřeba 

sledovat jednotlivé výzvy v rámci operačních programů. Upozorněme, že tato práce, 

doplníme-li ji o některé další potřebné dokumenty a formální požadavky, které zatím nemáme 

k dispozici, respektive pro které nemáme relevantní informace a vyplívající z průvodce 

projektovou žádostí, je sestavená mimo jiné způsobem, aby bylo možné ji použít pro 

případnou oficiální žádost o získání dotací z uváděných evropských strukturálních fondů. 

V tuto chvíli je však hlavně potřeba řešit jednotlivé dílčí úkoly k získávání potřebných 

dokumentů pro postupný posun v nastoleném plánu a projektu, abychom v případě vyhlášení 

výzvy, do které spadá náš projekt, mohli předložit projektovou žádost ve stanoveném termínu. 

Nicméně práce může být vnímána také jako velmi cenná zpětná vazba v případě 

dosažení reálného vstupu záměru na trh. Dříve může být použita také, jelikož si 

uvědomujeme, že data, prostředí a výpovědní hodnota získaných informací, tudíž celkový 

průběh projektu se může každou chvíli odchýlit od nastaveného plánu a cíle, načež musíme 

být připraveni a schopni flexibilně a efektivně zareagovat. 

V tuto chvíli nám nezbývá než na čas opustit jádro celého projektu, jímž je tato práce 

a začít provádět další administrativní a realizační kroky nezbytné pro úspěšné dokončení 

celého projektu. Mějme však tuto práci k dispozici, abychom se k ní mohli z výše uvedených 

důvodů kdykoli vrátit a případně při dalších projektech se poučit z možných chyb 

a zdokonalovat tak práci projektového manažera a analytika. 

Lze konstatovat, že strategická analýza sportovních organizací byla zpracována 

tak, že dokázala najít nedostatky i přednosti ve sportovní kultuře města Nový Jičín, 

přičemž se na základě zjištěných nedostatků stala realizace podnikatelského záměru 

jejím konečným výstupem. 
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SEZNAM ZKRATEK 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 

 

DPPO – daň z příjmů právnických osob 

 

DPFO – daň z příjmů fyzických osob 

 

DPH – daň z přidané hodnoty 

 

ESF – Evropské strukturální fondy 

 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

MSK – Moravskoslezský kraj 

 

ČR – Česká republika 

 

VZZ – výkaz zisků a ztrát 

 

HDP – hrubý domácí produkt 

 

ČOV – Český olympijský výbor 

 

KK – komunikační kříž 

 

EU – Evropská unie 

 

PPP – Public Private Partnership 

 

ČÚZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální 

 

OR – obchodní rejstřík 

 

VN – variabilní náklady 

 

ČNB – Česká národní banka 

 

ČSÚ – Český statistický úřad  

 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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Příloha 1:  

Tržby a vstupy v hodinách 8 - 14 

 

Tržby (T) a počet vstupů (PV) v čase  

  Časové období PV den PV týden PV měsíc T den T týden T měsíc T rok 

  8:00 - 14:00 1 5 20 150 750 3000 36000 

Cena vstupů 150 2 10 40 300 1500 6000 72000 

Pesimistická varianta 

3 15 60 450 2250 9000 108000 

4 20 80 600 3000 12000 144000 

5 25 100 750 3750 15000 180000 

6 30 120 900 4500 18000 216000 

7 35 140 1050 5250 21000 252000 

8 40 160 1200 6000 24000 288000 

Nejpravděpodobnější varianta 

9 45 180 1350 6750 27000 324000 

10 50 200 1500 7500 30000 360000 

11 55 220 1650 8250 33000 396000 

12 60 240 1800 9000 36000 432000 

13 65 260 1950 9750 39000 468000 

14 70 280 2100 10500 42000 504000 

15 75 300 2250 11250 45000 540000 

Optimistická varianta 

16 80 320 2400 12000 48000 576000 

17 85 340 2550 12750 51000 612000 

18 90 360 2700 13500 54000 648000 

19 95 380 2850 14250 57000 684000 

20 100 400 3000 15000 60000 720000 

21 105 420 3150 15750 63000 756000 

22 110 440 3300 16500 66000 792000 

23 115 460 3450 17250 69000 828000 

24 120 480 3600 18000 72000 864000 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 1:  

Tržby a vstupy v hodinách 14 – 21 

 

  
Časové 
období PV den PV týden PV měsíc T den T týden T měsíc T rok 

  14:00 - 22:00 5 25 100 1050 5250 21000 252000 

Cena vstupů 210 6 30 120 1260 6300 25200 302400 

Pesimistická varianta 

7 35 140 1470 7350 29400 352800 

8 40 160 1680 8400 33600 403200 

9 45 180 1890 9450 37800 453600 

10 50 200 2100 10500 42000 504000 

11 55 220 2310 11550 46200 554400 

12 60 240 2520 12600 50400 604800 

13 65 260 2730 13650 54600 655200 

14 70 280 2940 14700 58800 705600 

15 75 300 3150 15750 63000 756000 

16 80 320 3360 16800 67200 806400 

17 85 340 3570 17850 71400 856800 

19 95 380 3990 19950 79800 957600 

20 100 400 4200 21000 84000 1008000 

21 105 420 4410 22050 88200 1058400 

22 110 440 4620 23100 92400 1108800 

Nejpravděpodobnější varianta 

23 115 460 4830 24150 96600 1159200 

24 120 480 5040 25200 100800 1209600 

25 125 500 5250 26250 105000 1260000 

26 130 520 5460 27300 109200 1310400 

27 135 540 5670 28350 113400 1360800 

28 140 560 5880 29400 117600 1411200 

29 145 580 6090 30450 121800 1461600 

Optimistická varianta 

30 150 600 6300 31500 126000 1512000 

31 155 620 6510 32550 130200 1562400 

32 160 640 6720 33600 134400 1612800 

33 165 660 6930 34650 138600 1663200 

34 170 680 7140 35700 142800 1713600 

35 175 700 7350 36750 147000 1764000 

36 180 720 7560 37800 151200 1814400 

  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 1 

 

 Víkendové tržby a vstupy 

 

  
Časové 
období PV den PV týden PV měsíc T den T týden T měsíc T rok 

  08:00 - 22:00 2 4 16 360 720 2880 34560 

Cena vstupů 180 3 6 24 540 1080 4320 51840 

Pesimistická varianta 

4 8 32 720 1440 5760 69120 

5 10 40 900 1800 7200 86400 

6 12 48 1080 2160 8640 103680 

7 14 56 1260 2520 10080 120960 

8 16 64 1440 2880 11520 138240 

9 18 72 1620 3240 12960 155520 

10 20 80 1800 3600 14400 172800 

11 22 88 1980 3960 15840 190080 

12 24 96 2160 4320 17280 207360 

13 26 104 2340 4680 18720 224640 

14 28 112 2520 5040 20160 241920 

15 30 120 2700 5400 21600 259200 

16 32 128 2880 5760 23040 276480 

17 34 136 3060 6120 24480 293760 

18 36 144 3240 6480 25920 311040 

19 38 152 3420 6840 27360 328320 

20 40 160 3600 7200 28800 345600 

21 42 168 3780 7560 30240 362880 

22 44 176 3960 7920 31680 380160 

23 46 184 4140 8280 33120 397440 

24 48 192 4320 8640 34560 414720 

Nejpravděpodobnější varianta 

25 50 200 4500 9000 36000 432000 

26 52 208 4680 9360 37440 449280 

27 54 216 4860 9720 38880 466560 

28 56 224 5040 10080 40320 483840 

29 58 232 5220 10440 41760 501120 

30 60 240 5400 10800 43200 518400 

31 62 248 5580 11160 44640 535680 

Optimistická varianta 

32 64 256 5760 11520 46080 552960 

33 66 264 5940 11880 47520 570240 

34 68 272 6120 12240 48960 587520 

35 70 280 6300 12600 50400 604800 

36 72 288 6480 12960 51840 622080 

37 74 296 6660 13320 53280 639360 

38 76 304 6840 13680 54720 656640 

39 78 312 7020 14040 56160 673920 

40 80 320 7200 14400 57600 691200 

41 82 328 7380 14760 59040 708480 
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42 84 336 7560 15120 60480 725760 

43 86 344 7740 15480 61920 743040 

44 88 352 7920 15840 63360 760320 

45 90 360 8100 16200 64800 777600 

46 92 368 8280 16560 66240 794880 

47 94 376 8460 16920 67680 812160 

48 96 384 8640 17280 69120 829440 

49 98 392 8820 17640 70560 846720 

50 100 400 9000 18000 72000 864000 

51 102 408 9180 18360 73440 881280 

52 104 416 9360 18720 74880 898560 

53 106 424 9540 19080 76320 915840 

54 108 432 9720 19440 77760 933120 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 2: Odpisy zamýšlené sportovní haly 

 

Rovnoměrný odpis 

 

ROVNOMĚRNÉ ODPISOVÁNÍ VSTUPNÍ CENA: 7 600 000,00 Kč 

Rok odpisování Roční odpis Oprávky Zůstatková cena 

1. rok [2013]  106 400,00 Kč   106 400,00 Kč   7 493 600,00 Kč   

2. rok [2014]  258 400,00 Kč   364 800,00 Kč   7 235 200,00 Kč   

3. rok [2015]  258 400,00 Kč   623 200,00 Kč   6 976 800,00 Kč   

4. rok [2016]  258 400,00 Kč   881 600,00 Kč   6 718 400,00 Kč   

5. rok [2017]  258 400,00 Kč   1 140 000,00 Kč   6 460 000,00 Kč   

6. rok [2018]  258 400,00 Kč   1 398 400,00 Kč   6 201 600,00 Kč   

7. rok [2019]  258 400,00 Kč   1 656 800,00 Kč   5 943 200,00 Kč   

8. rok [2020]  258 400,00 Kč   1 915 200,00 Kč   5 684 800,00 Kč   

9. rok [2021]  258 400,00 Kč   2 173 600,00 Kč   5 426 400,00 Kč   

10. rok [2022]  258 400,00 Kč   2 432 000,00 Kč   5 168 000,00 Kč   

11. rok [2023]  258 400,00 Kč   2 690 400,00 Kč   4 909 600,00 Kč   

12. rok [2024]  258 400,00 Kč   2 948 800,00 Kč   4 651 200,00 Kč   

13. rok [2025]  258 400,00 Kč   3 207 200,00 Kč   4 392 800,00 Kč   

14. rok [2026]  258 400,00 Kč   3 465 600,00 Kč   4 134 400,00 Kč   

15. rok [2027]  258 400,00 Kč   3 724 000,00 Kč   3 876 000,00 Kč   

16. rok [2028]  258 400,00 Kč   3 982 400,00 Kč   3 617 600,00 Kč   

17. rok [2029]  258 400,00 Kč   4 240 800,00 Kč   3 359 200,00 Kč   

18. rok [2030]  258 400,00 Kč   4 499 200,00 Kč   3 100 800,00 Kč   

19. rok [2031]  258 400,00 Kč   4 757 600,00 Kč   2 842 400,00 Kč   

20. rok [2032]  258 400,00 Kč   5 016 000,00 Kč   2 584 000,00 Kč   

21. rok [2033]  258 400,00 Kč   5 274 400,00 Kč   2 325 600,00 Kč   

22. rok [2034]  258 400,00 Kč   5 532 800,00 Kč   2 067 200,00 Kč   

23. rok [2035]  258 400,00 Kč   5 791 200,00 Kč   1 808 800,00 Kč   

24. rok [2036]  258 400,00 Kč   6 049 600,00 Kč   1 550 400,00 Kč   

25. rok [2037]  258 400,00 Kč   6 308 000,00 Kč   1 292 000,00 Kč   

26. rok [2038]  258 400,00 Kč   6 566 400,00 Kč   1 033 600,00 Kč   

27. rok [2039]  258 400,00 Kč   6 824 800,00 Kč   775 200,00 Kč   

28. rok [2040]  258 400,00 Kč   7 083 200,00 Kč   516 800,00 Kč   

29. rok [2041]  258 400,00 Kč   7 341 600,00 Kč   258 400,00 Kč   

30. rok [2042]  258 400,00 Kč   7 600 000,00 Kč   0,00 Kč   

Zdroj: TESTY Z ÚČETNICTVÍ. Účetní a daňové kalkulátory [online]. 2013 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z: 

http://www.testyzucetnictvi.cz/ucetni-a-danove-kalkulatory/danove-

odpisy/?PHPSESSID=4ffa829ea89f1bd55cd7c7c6728e5ff9#vypocet [51] 
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Zrychlený odpis 

 

ZRYCHLENÉ ODPISOVÁNÍ VSTUPNÍ CENA: 7 600 000,00 Kč 

Rok odpisování Roční odpis Oprávky Zůstatková cena 

1. rok [2013]  253 334,00 Kč   253 334,00 Kč   7 346 666,00 Kč   

2. rok [2014]  489 778,00 Kč   743 112,00 Kč   6 856 888,00 Kč   

3. rok [2015]  472 889,00 Kč   1 216 001,00 Kč   6 383 999,00 Kč   

4. rok [2016]  456 000,00 Kč   1 672 001,00 Kč   5 927 999,00 Kč   

5. rok [2017]  439 112,00 Kč   2 111 113,00 Kč   5 488 887,00 Kč   

6. rok [2018]  422 223,00 Kč   2 533 336,00 Kč   5 066 664,00 Kč   

7. rok [2019]  405 334,00 Kč   2 938 670,00 Kč   4 661 330,00 Kč   

8. rok [2020]  388 445,00 Kč   3 327 115,00 Kč   4 272 885,00 Kč   

9. rok [2021]  371 556,00 Kč   3 698 671,00 Kč   3 901 329,00 Kč   

10. rok [2022]  354 667,00 Kč   4 053 338,00 Kč   3 546 662,00 Kč   

11. rok [2023]  337 778,00 Kč   4 391 116,00 Kč   3 208 884,00 Kč   

12. rok [2024]  320 889,00 Kč   4 712 005,00 Kč   2 887 995,00 Kč   

13. rok [2025]  304 000,00 Kč   5 016 005,00 Kč   2 583 995,00 Kč   

14. rok [2026]  287 111,00 Kč   5 303 116,00 Kč   2 296 884,00 Kč   

15. rok [2027]  270 222,00 Kč   5 573 338,00 Kč   2 026 662,00 Kč   

16. rok [2028]  253 333,00 Kč   5 826 671,00 Kč   1 773 329,00 Kč   

17. rok [2029]  236 444,00 Kč   6 063 115,00 Kč   1 536 885,00 Kč   

18. rok [2030]  219 555,00 Kč   6 282 670,00 Kč   1 317 330,00 Kč   

19. rok [2031]  202 667,00 Kč   6 485 337,00 Kč   1 114 663,00 Kč   

20. rok [2032]  185 778,00 Kč   6 671 115,00 Kč   928 885,00 Kč   

21. rok [2033]  168 889,00 Kč   6 840 004,00 Kč   759 996,00 Kč   

22. rok [2034]  152 000,00 Kč   6 992 004,00 Kč   607 996,00 Kč   

23. rok [2035]  135 111,00 Kč   7 127 115,00 Kč   472 885,00 Kč   

24. rok [2036]  118 222,00 Kč   7 245 337,00 Kč   354 663,00 Kč   

25. rok [2037]  101 333,00 Kč   7 346 670,00 Kč   253 330,00 Kč   

26. rok [2038]  84 444,00 Kč   7 431 114,00 Kč   168 886,00 Kč   

27. rok [2039]  67 555,00 Kč   7 498 669,00 Kč   101 331,00 Kč   

28. rok [2040]  50 666,00 Kč   7 549 335,00 Kč   50 665,00 Kč   

29. rok [2041]  33 777,00 Kč   7 583 112,00 Kč   16 888,00 Kč   

30. rok [2042]  16 888,00 Kč   7 600 000,00 Kč   0,00 Kč   

Zdroj: TESTY Z ÚČETNICTVÍ. Účetní a daňové kalkulátory [online]. 2013 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z: 

http://www.testyzucetnictvi.cz/ucetni-a-danove-kalkulatory/danove-

odpisy/?PHPSESSID=4ffa829ea89f1bd55cd7c7c6728e5ff9#vypocet [51] 
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Příloha 3: VZZ WELLNESS HOTEL ABÁCIE NJ, s.r.o. a DOTEP-CT, s.r.o. 

 
 

List 1 
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List 2 
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List 3 
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List 4 
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List 5 
Zdroj Listů 1 až 5: Obchodní rejstřík a Sbírka listin. ELEKTRONICKÁ JUSTICE. Obchodní rejstřík a Sbírka 

listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

sl?subjektId=isor%3a800035349&dokumentId=C+36829%2fSL3%40KSOS&klic=6yj0xq [40] 
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List 6 



 

 

 

103 

 
 

List 7 
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List 8 
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List 9 
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List 10 
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List 11 
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List 12 
Zdroj Listů 6 až 12: Obchodní rejstřík a Sbírka listin. ELEKTRONICKÁ JUSTICE. Obchodní rejstřík a Sbírka 

listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

sl?subjektId=isor%3a209587&dokumentId=C+8931%2fSL34%40KSOS&klic=wz2gy3 [37] 
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List 13 
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List 14 
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List 15 
Zdroj Listů 13 až 15: Obchodní rejstřík a Sbírka listin. ELEKTRONICKÁ JUSTICE. Obchodní rejstřík a Sbírka 

listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

sl?subjektId=isor%3a209587&dokumentId=C+8931%2fSL34%40KSOS&klic=wz2gy3 [37] 
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Příloha 4:Stupnice hodnocení Králíček (známky) a Dobré průměrné hodnoty 

 

 
List 1 

Zdroj: Upraveno podle Růčkové Petry, Finanční analýza [13] 

 
List 2 

 

Zdroj: Upraveno podle Růčkové Petry, Finanční analýza [13] 
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Příloha 5: Sport Nový Jičín 

 

Sportovní organizace a sdružení Nový Jičín 
ABADÁ CAPOEIRA   BASKETBALOVÝ KLUB NOVÝ JIČÍN  

ZŠ Dlouhá 56 
 

Novosady 10 
 

  

Zdeněk Rigo 
 

tel.: (+420) 556 706 932 b   

tel.: (+420) 737 129 190  
 

http://www.basketnj.cz   

http://www.nj.abada-cr.cz 

 
e-mail: info@basketnj.c z    

e-mail: indio@centrum.cz 

    
  

  
     

  

BEMGE MOTOCROSS Nový Jičín 
 

BIDOLIDO TEAM, občanské sdružení 

Trlicova 31 
 

U Jičínky 12 
 

  

Jiří Beseda 
 

Jan Strouhal 
 

  

tel.: (+420) 603 195 268  
 

tel.: (+420) 777 019 599    

http://www.bemge.tym.cz/  

 
e-mail: jan.strouhal@gmail.com 

  
  

http://www.bidolido.kvalitne.cz  

  
     

  

CROW SKATE CORPS 
 

HASIČSKÝ SPORTOVNÍ KLUB NOVÝ 
JIČÍN 

Havlíčkova 13 
 

Zborovská 7 
 

  

Petr Juřík   
 

Ing. Tomáš Melčák 
 

  

tel: (+420) 723 118 903  
 

tel: (+420) 724 178 433    

http://csc.profitux.cz 

 
e-mail: tomas.melcak@hzsmsk.cz 

  
  

http://www.chsf.cz     

  
     

  

HERMELÍN RANČ 
 

HOKEJOVÝ KLUB GEDOS   

Hřbitovní 101 
 

U Stadionu 1 
 

  

tel: (+420) 556 709 152  
 

tel: (+420)  556 704 455    

e-mail: hermelin.ranch@seznam.cz 

 
e-mail: lhnovyjicin@seznam.cz   

  
  

http://www.hcnj.cz     

  
     

  

JEZDECKÝ KLUB CHOVATELŮ KONÍ NOVÝ JIČÍN-LOUČKA, 
O.S.  

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ NOVÝ JIČÍN 

Loučka 67   
 

Ing. Václav GENSEREK   

http://www.jkchk.wbs.cz 

 
Poděbradova 14 

 
  

  
  

tel: (+420) 724 088 020    

KLUB VODNÍCH SPORTŮ LAGUNA 
 

e-mail: vaclav.genserek@rwe-smp.cz 

Novosady 10 
 

http://www.KCT-MSK.cz   

Josef Nekl 
    

  

tel: (+420) 556 707 674  
 

KU SEN GO KARATE NOVÝ 
JIČÍN   

e-mail: lagunanj@quick.cz 

 
ZŠ Komenského 68 

 
  

http://www.lagunanj.cz 

 
tel: (+420) 737 836 336    

http://www.basketnj.cz/
http://www.nj.abada-cr.cz/
mailto:info@basketnj.c
mailto:indio@centrum.cz
http://www.bemge.tym.cz/
mailto:jan.strouhal@gmail.com
http://www.bidolido.kvalitne.cz/
http://csc.profitux.cz/
mailto:tomas.melcak@hzsmsk.cz
http://www.chsf.cz/
mailto:hermelin.ranch@seznam.cz
mailto:lhnovyjicin@seznam.cz
http://www.hcnj.cz/
http://www.jkchk.wbs.cz/
mailto:vaclav.genserek@rwe-smp.cz
http://www.kct-msk.cz/
mailto:lagunanj@quick.cz
http://www.lagunanj.cz/
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e-mail: janajanik@email.cz   

LYŽAŘSKÝ KLUB SVINEC 
 

http://www.karate-
novyjicin.cz   

Kojetín 56 
    

  

MUDr. Pavel Andrýsek 
 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
BLUDIČKA   

tel: (+420) 556 708 306  
 

Nový Jičín - Bludovice 9   

tel: (+420) 728 208 328  
 

tel: (+420) 556 704 046   

e-mail: info@skiSvinec.cz 

 
e-mail: Bludicka.Bludovice@seznam.cz 

http://www.skiSvinec.cz 

 
http://www.bludicka.wbs.cz   

  
     

  

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HOROLEZECKÝ ODDÍL KAILAS 

 

OKRESNÍ SDRUŽENÍ 
HASIČŮ ČECH, 

MORAVY A SLEZSKA     

Dvořákova 14 
 

Sokolovská 9 
 

  

David Betuš 
 

tel: (+420) 556 707 508    

tel: (+420)  604 403 396  
 

e-mail: osh.novyjicin@c-
mail.cz   

e-mail: info@hokailas.com  http://www.dh.cz     

http://www.hokailas.cz 

    
  

  
  

PARAKLUB HRANICE, Nový 
Jičín   

OREL JEDNOTA NOVÝ JIČÍN 
 

P.O.Box 70 
 

  

Císařská 115 
 

tel: (+420) 775 799 911    

tel.: (+420) 603 888 695  
 

e-mail: paraklub@applet.cz   

e-mail: ustredi@orel.cz 

 
http://www.paraklub.applet.cz   

http://www.orel.cz 

    
  

  
  

SBOR 
DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ VE 
STRANÍKU     

PLAVECKÝ KLUB 
 

Nový Jičín-Straník     

Novosady 10, 741 01 Nový Jičín, 
 

Zbyněk Fluxa     

Ivan Skřiček 
 

tel: (+420) 604 401 290    

tel: (+420) 556 705 251  
    

  

e-mail: pknj.plavec@centrum.cz 

 
SK CHEERLEADERS NOVÝ JIČÍN   

http://www.pknj.wz.cz/ 

 
Novosady 10 

 
  

  
  

tel: (+420) 732 600 747    

SOKOL NOVÝ JIČÍN 
 

e-mail: demlova.lucka@seznam.cz 

Za Potokem 136 
 

http://www.basketnj.cz   

Eva Pustějovská 
    

  

tel: (+420) 604 724 319  
 

SPORTOVNÍ KLUB POLICIE NOVÝ JIČÍN 

e-mail: sokol.novyjicin@seznam.cz 

 
Sv. Čecha 11 

 
  

http://www.sokolnj.ic.cz 

 
tel: (+420) 974 735 111    

  
  

e-mail: ornj@mvcr.cz   

ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE HELEN 
 

http://www.policie.cz   

mailto:janajanik@email.cz
http://www.karate-novyjicin.cz/
http://www.karate-novyjicin.cz/
mailto:info@skiSvinec.cz
mailto:Bludicka.Bludovice@seznam.cz
http://www.skisvinec.cz/
http://www.bludicka.wbs.cz/
mailto:osh.novyjicin@c-mail.cz
mailto:osh.novyjicin@c-mail.cz
mailto:info@hokailas.com
http://www.dh.cz/
http://www.hokailas.cz/
mailto:paraklub@applet.cz
mailto:ustredi@orel.cz
http://www.paraklub.applet.cz/
http://www.orel.cz/
mailto:pknj.plavec@centrum.cz
http://www.pknj.wz.cz/
mailto:demlova.lucka@seznam.cz
http://www.basketnj.cz/
mailto:sokol.novyjicin@seznam.cz
http://www.sokolnj.ic.cz/
mailto:ornj@mvcr.cz
http://www.policie.cz/
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Helen Martínková 
    

  

B. Martinů 
    

  

tel: (+420) 737 823 151 
    

  

e-mail: helen.martinkova@seznam.cz 

    
  

http://www.helen.m-zone.cz 

    
  

  
     

  

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NOVÝ JIČÍN           

Msgr. Šrámka 19 oddíl kuželky 

  
  

tel: (+420)  556 701 157  
Dagmar Puhrová, 737 514 

773 
 

  

e-mail: tj.novyjicin@tiscali.cz  

horolezecký 
oddíl 

  
  

http://www.tjnj.cz/ 

Gerhard Kapusta, 736 128 
735  

 
  

oddíl aikido atletický klub 

  
  

Martin Bobala, 603 753 400  Věniamin Lebeděv, 608 382 948    

oddíl tenisu 
oddíl silový 

trojboj 
  

  

Ing. Karel Hodaň, 602 527 155  
Coufal Miloslav, 739 666 

209  
 

  

oddíl zápasu sportovní oddíl ZdP 

 
  

František Brejcha, 723 999 884  Gavandová Marie, gavanda@novyjicinnet.cz 

oddíl házené oddíl ASPV 

  
  

Fojtík Zdeněk, 606 917 332  Olbert Julius, 737 771 802  

 
  

oddíl kulturistiky oddíl šachy 

  
  

Ing. Vladimír Bárta, 556 709 968  
Rostislav Slavinský, 

rostislav.slavinský@cbox.cz 

oddíl volejbalu sportovní gymnastika 

 
  

Mgr. Oldřich Valenta, 604 888 818  M.Hanzelka, 556 710 404  

 
  

oddíl turistiky oddíl stolního tenisu 

 
  

Ing. Martina Fiedlerová, 732 102 898  Ing. Roman Kratochvíl, 606 771 888    

oddíl kopané 

    
  

Vladimír Strnadel, 608 628 858            

  
     

  

TJ SOKOL STRANÍK 
 

TJ SOKOL ŽILINA     

Straník 147 
 

Štursova, Nový Jičín-Žilina   

Jaroslav Pavelka 
 

e-mail: sokolzilina@email.cz   

tel: (+420) 602 514 249  
 

http://tj-sokol-zilina.webnode.cz/ 

e-mail: Radim.Svacek@seznam.cz 

    
  

http://www.tjs.stranik.info 

    
  

  
  

Sportovní činnosti 

  TRIGGER DIVERS NOVÝ JIČÍN 
 

Bruslení - (www.zsnj.cz) 

  
Novellara 63 

 

Bazén - krytý, venkovní, sauna - 
www.bazennovyjicin.cz 

  tel: (+420 777 758 421  
 

Bowling squash, tenis, badminton, 
fitness (www.tatrovanka.cz) 

mailto:helen.martinkova@seznam.cz
http://www.helen.m-zone.cz/
mailto:tj.novyjicin@tiscali.cz
http://www.tjnj.cz/
mailto:gavanda@novyjicinnet.cz
mailto:rostislav.slavinský@cbox.cz
mailto:rostislav.slavinský@cbox.cz
mailto:sokolzilina@email.cz
http://tj-sokol-zilina.webnode.cz/
mailto:Radim.Svacek@seznam.cz
http://www.tjs.stranik.info/
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  e-mail: trigger.nj@trigger.cz  

    
  

  http://www.trigger.cz 

    
  

  

škola potápění PADI - kursy všech úrovní 
pro začátečníky i pro pokročilé 

          
Zdroj: MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Sportovní činnosti, organizace a sdružení [online]. 26. 3. 2013 [cit. 

2013-04-16]. Dostupné z: http://www.novy-jicin.cz/cz/mesto/sport/sportovni-cinnosti-organizace-a-sdruzeni/ 

[33] 
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http://www.trigger.cz/
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Příloha 6: Prezentace investičního záměru 

 

   MĚSTO NOVÝ JIČÍN 

Masarykovo náměstí 1 

    PSČ 741 01 

ŽÁDOST  O   KOUPI   POZEMKU 

 
Společníci, žádající o koupi pozemku 

 
Kontaktní osoba Investor 
Jméno a příjmení žadatele:                                             Název žádající právnické osoby: 
 
Bc. Martin Koloničný                                                                 Anonym, s.r.o. 
....................................................................................................................................................... 

Trvalé bydliště:   Sídlo společnosti: 
 

Pod hradem 138, 742 31 Starý Jičín                              Někde 1, 111 00 Kocourkov 

....................................................................................................................................................... 

Kontaktní spojení  (tel.č., mobil, email):          Kontaktní spojení  (tel.č., mobil, email):      
 
734 708 509; kolonicny.martin@seznam.cz                            info@sanonym.cz 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Žádám  o koupi  pozemku  / části pozemku / * : 
 

Katastr.území: Nový Jičín-Horní Předměstí [707431]  Parc.č.: 580/12 Kultura: Způsob 
využití – jiná plocha, Druh pozemku - ostatní plocha Výměra: 1957 m 2         

 

   Žádost z důvodu: O parcelu 580/12 je žádáno z důvodu výstavby sportovní haly s hlavním 
zaměřením na badminton. V sezoně (září – duben) indoor sportů je v Novém Jičíně 
nedostačující kapacita badmintonových kurtů s jejich nedostatečnou materiální (povrch, 
prostor, prostředí) vybaveností. Hlavním úkolem projektu (více informací viz příloha 2), je 
zvýšit sportovní kulturu v Novém Jičíně a zaplnit tržní mezeru, jež v odvětví badmintonu 
v Novém Jičíně existuje. K badmintonu bude součástí haly stolní tenis a Adventure minigolf. 
Adventure minigolf je relaxační zábavný sport imitující patování outdoor golfu, s doplňujícími 
překážkami a nerovnostmi pro zpestření a zábavnost. 
 
Přílohy:  1) Žádost o koupi pozemku s podpisem žadatele 
                       2) Informace o pozemku a projektu 
 
Na Starém Jičíně dne: 11. 4. 2013                                            

 Martin Koloničný 
………………………………… 

podpis 
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Příloha 1: Informace o pozemku a projektu 
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Snímek 3 
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Snímek 7 

 

 

 

 

 
Snímek 8 
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Snímek 9 
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Snímek 11 

 
 
Zdroj: ČZÚK. Informace o parcele - Nahlížení do katastru nemovitostí [online]. 2013 [cit. 2013-04-17]. 

Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-493447&y=-

1127106&maplayers=4236F7E7 [27] 

 

 

Parcela 580/12: případné budoucí umístění záměru 
Snímek 12 

 
 
Zdroj: ČZÚK. Informace o parcele - Nahlížení do katastru nemovitostí [online]. 2013 [cit. 2013-04-17]. 

Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-493447&y=-

1127106&maplayers=4236F7E7 [27] 
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Vizualizace 
 

 
Snímek 13 

 

 

 

 

 
 

 
 
Snímek 14 
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Snímek 15 

 

 

 
 

Snímek 16 
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Snímek 17 

 

 

 

 
 

Snímek 18 
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Snímek 19 
 

 
Zdroj: QUAX. Badmintonová hala 30x17 [online]. 2007 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://www.tenis-

eshop.cz/tenisove-haly-/badmintonova-sportovni-hala-30-x-17 [44] 

 

Snímek 20: Nejvěrohodnější ukázka interiéru zamýšlené haly 

 
Zdroj: OMEGA SPORT. Badminton Olomouc [online]. Neuvedeno [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: 

http://www.omegasport.cz/clanky/rakety/badminton.htmlhtml [42] 
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Průřez střechou s popisem prostor a místností 
 

 
Snímek 21 

 
 

 

 

 
Snímek 22 

Poznámka pro přílohu 6: Kde není uvedený zdroj, jedná se o vlastní zpracování 
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Příloha 7: Úvodní slovo webových stránek Wellness Hotel Abácie viz [54] 

 

Hotel nabízející wellness pobyty, ubytování a prostory pro konference 

dostupný také z měst Hranice a Kopřivnice 

 

Plánujete rodinný výlet do Beskyd? Hledáte ubytování na víkend s partnerem 

nebo přáteli? Organizujete firemní akci, konferenci nebo teambuilding? Využijte služeb 

wellness hotelu Abácie v Novém Jičíně. 

Poskytneme Vám zázemí pro veškeré firemní, společenské i soukromé akce, kde 

potřebujete kvalitní servis a ubytování. Disponujeme technikou i prostorem pro pořádání 

rodinných oslav stejně jako pracovních meetingů, konferencí, kongresů či relaxačních 

víkendů. Ubytovací kapacita hotelu je 48 lůžek ve 23 pokojích. 

Wellness hotel Abácie Nový Jičín je velmi vhodný pro pořádání firemních akcí, nebo jako 

ubytování pro Vaše obchodní partnery. Kromě ubytování s možností využití wellness služeb 

nabízíme také reprezentativní prostory, které jsou velmi vhodné pro jednání a konference. 

Výhodou je i dostupnost hotelu Abácie z měst Hranice a Kopřivnice.  
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V našem beskydském wellness hotelu pro vás zajistíme: 

• bankety, rauty, hostiny  

• svatby, promoce  

• konference, kongresy  

• firemní akce, prezentace, školení, teambuilding 

  

Ve wellness hotelu Abácie v Novém Jičíně najdete také největší sportovní centrum 

v regionu. Zahrnuje posilovnu, multifunkční tělocvičnu, tenisové, badmintonové a squashové 

kurty a schwinn cycling. V jedné z restaurací na Vás a Vaše přátele čekají dvě bowlingové 

dráhy.   

Pro příjemnou relaxaci a regeneraci po sportovních aktivitách nebo pracovních akcích je Vám 

k dispozici wellness centrum. 

Wellness hotel Abácie poskytuje svým hostům vysokorychlostní bezdrátové připojení 

k internetu (Wi-Fi) ve veřejných prostorách. V celém komplexu hotelu, pokojích 

a konferenčních sálech naleznete přípojné body do hotelové sítě LAN. V pokojích je připojení 

zdarma! 

  



 

 

 

131 

 

  

• Celková kapacita hotelu je 48 míst, 23 pokojů 

• Konferenční sál s kompletní technikou a klimatizací, kapacita 50 míst  

• Dvě restaurace a hudební klub s tanečním parketem 

• Sportbar se dvěma bowlingovými drahami  

• Sport centrum – tenisový a badmintonový kurt, 3 squashové kurty, fitness, schwinncycling, 

multifunkční sál  

• Wellness centrum  

• Internetové připojení  

• Hlídané parkoviště 

 

Příloha 8: Prezentační úvod webových stránek Dotep-CT 

V objektu bývalé výměníkové stanici na ulici Budovatelů v Novém Jičíně vznikl 

v roce 2009 sportovně relaxační areál, kde mají návštěvníci k dispozici hřiště na badminton 

a sauna rodinného charakteru. 

Provoz areálu je zajištěn Po-Pá od 15.00 do 22.00 hodin, So-Ne od 15.00 do 22.00 

hodin (SO a NE v zimních měsících tj. Listopad-Březen od 10.00 do 22.00 hod.). V případě 

zájmu je možno na objednávku dohodnout i jednorázové zpřístupnění zařízení centra i mimo 

běžnou provozní dobu. 

SPORTOVNÍ PŘENOSY ZE VŠECH SPORTOVNÍCH KANÁLŮ !!! 

Permamentky - 5h, 10h, 15h - možno využít i pro saunu ve dvouhodinovém cyklu. Když 
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máme otevřeno až odpoledne, je možno objednat si hříště i mimo běžné provozní hodiny. 

Dětský koutek vybavený ohrádkou, počítačem a hračkami je k dispozici hned u hřiště, takže 

můžete své potomky vzít sebou. V celém areálu je k dispozici WiFi připojení. PŮJČUJEME 

RAKETY I MÍČKY. Malá trampolína u hřiště je k dispozici i pro Vás. V areálu je možno 

objednat terapii Kineziologickou či Reflexní - viz www.kineziologiefrenstat.cz . 

Do toho má firma také úplně prvotní úvodní slovo, kde prezentuje koncepci provozu 

a nabízených služeb. V dalších řádcích můžeme tuto koncepci, jež firmu jako takovou 

prezentuje a jak jí také vnímají zákazníci, vidět. 

 

Příloha 9: Úvodní slovo webových stránek Tenis Olympia 

Něco o nás 

Tenis Club Olympia, jehož provozovatelem je společnost LIBERTAS OLYMPIA, 

s.r.o., vznikla v květnu roku 2007, zápisem do obchodního rejstříku. Tenisový areál byl 

převzat od Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, která postrádala finanční prostředky k jeho 

nutné rekonstrukci. Tenisové dvorce v horním areálu byly provozovány bez nutné 

rekonstrukce a to od roku cca 1960, což se na těchto velice podepsalo. Díky několika 

sponzorům, které hrdě prezentujeme v našem areálu se nám podařilo sehnat finanční obnos 

a pozvat na plánovanou rekonstrukci těchto dvorců společnost, která je v této oblasti na 

1. místě ve výstavbě sportovišť, spol. Sibera, která v dlouhodobé tradici ve svém oboru 

neměla a snad ještě pořád nemá konkurenci a působí na trhu, již od roku 1950. 

Antukové kurty s technologií - PATENTNÍ DESKA ® 

Originální způsob výstavby, který splňuje nejnáročnější kritéria pro profesionální 

tenis. Jedná se o speciální směs škváry a cihlářské hlíny, která se ručně rozprostírá 

a zpracovává podobně jako beton. Celý systém výstavby je založen na přesné ruční práci, 

která je neustále kontrolovaná, křížovou nivelací, aby byl zajištěn trvalý odtok srážkové vody 

do vyspádovaných stran. Na podkladní vrstvy ručně vyrovnané a řádně zhutněné se za mokra 

pokládá patentní deska, na kterou se postupným milimetrovým vrstvičkováním natahuje 

antukový kryt. Vyniká naprostou rovinatostí hrací plochy a obrovskou sací schopností. 

Hráčům všech kategorií nabízí vynikající herní pohodu na pevném a elastickém povrchu. 

Co na závěr? Snad jen "doporučujeme" a samozřejmě upřednostňujeme Vaši návštěvu 

u nás, tak si to k nám přijďte vyzkoušet. 
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Příloha 10: Strategický geografický pohled na vybrané sportovní organizace 

 
Zdroj: GOOGLE. Mapy Google [online]. 2013 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: 

http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl [30] 

 

Příloha 11: Hodnocení úrovně sportovních organizací 

 

BUDGET CENTRA  

Někdy také nazývaná "price" nebo "low cost", se zaměřují na co nejnižší provozní 

výdaje a co nejnižší provozní cenu pro klienty. Za vše, co není v základním balíčku služeb, se 

platí. A ceny těchto nadstandardů již samozřejmě "low cost" nejsou. Dalšími typickými 

vlastnostmi budget center je minimum personálu, víceméně předtištěné typizované tréninkové 

plány, co nejjednodušší šatny i sprchy a hlavně levné vybavení fitness stroji. A to je také 

největší slabinou tohoto typu zařízení. Společně se sporadickým servisem je výsledkem 

takové politiky docela vysoké procento nefunkčních kardiotrenažérů a někdy i posilovacích 

strojů. Čím méně dozoru klienti mají a čím více strojů je mimo provoz, tím méně si budou při 

jejich užívání počínat opatrně a ohleduplně. Budget centra ve světě jsou většinou v hůře 

situovaných čtvrtích, kde jsou svým typickým zákazníkům nejblíže. Klíčová je pro taková 

centra v Evropě dostupnost MHD.  

VALUE KLUBY  

Oproti úrovni budget se vyznačují minimálně základní úrovní servisu. Value centra 

se už věnují svým členům o poznání více, vždy mají stálou recepci s obsluhou a fitness 

instruktoři se drží stejných standardů při pomoci členům. Velké řetězce mají i systém 
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vnitřního vzdělávání v oblasti fitness a sportu obecně, tzv. In-House Education. Víte, že se 

můžete spolehnout na vybavení, které má i odpovídající zajištění servisem, proto se nestane, 

že by byly stroje mimo provoz. Ve vybavení se v těchto centrech klade důraz na spolehlivost 

a dlouhou životnost. Samozřejmě takové vybavení a služby něco stojí, a proto většina value 

center funguje na principu klubového členství, aby se provoz a investice ekonomicky 

vyplatily.  

3RD PLACE / LUXURY CENTRA  

Operují už výhradně na klubové bázi. Jedná se o kluby s vynikající úrovní služeb 

a špičkovým vybavením. V těchto parametrech jsou obě varianty shodné. V čem se liší, je 

nabídka služeb a místo, kde se nacházejí. 3rd place kluby jsou většinou mimo vnitřní centrum, 

často i na okraji velkých měst, a nabízejí takový rozsah služeb, že tam jejich klienti stráví 

polovinu nebo i celý den. Kromě fitness centra se všemi jeho částmi nesmí chybět bazén, 

raketové sporty v krytých i otevřených prostorech, stejně jako skupinové aktivity typu beach 

volejbal. Nachází-li se takový klub na okraji přírody, jsou možné i vyjížďky na kole či koni 

nebo nordic walking. Někdy bývá součástí i golfový areál nebo alespoň driving range 

či indoor golf. Zkrátka zábava na celý den s příjemným posezením v dobré restauraci. Oproti 

tomu kluby luxury nemají takový záběr, protože se nacházejí v centrech měst, zejména v 

administrativních komplexech nebo luxusních hotelech. U nich je vše postaveno na fitness 

a wellness. Jmenovitě tedy kardiozóna, posilovna, sál na skupinové aktivity, spinning, sauna, 

pára, vířivka, bazén, masáže a další služby hýčkající tělo i ducha. 

V obou případech jsou nezbytnou součástí prostředky péče o tělo, ručníky, 

prostěradla, neustále přítomný fitness instruktor a prvotřídní vybavení, jako jsou dotykové 

obrazovky na kardiotrenažérech či cardio cinema, nejvyšší řada kol na spinning včetně 

spinning computerů a samozřejmě nejvyšší řada posilovacích strojů. V takových centrech se 

hodně pracuje systémem individuálních tréninků s osobními trenéry, proto je potřeba dostatek 

místa na cvičení s vlastním tělem nebo pro funkční trénink. Zkrátka nesmí se stát, že klub 

úrovně value má lepší vybavení než luxury či 3rd place.  

JAKOU ÚROVEŇ ZVOLIT?  

Největším problémem českých fitness center je neschopnost zařadit svoje zařízení do 

odpovídající úrovně a podřídit jeho strukturu právě stanovené hranici. Někdy se setkáváme 

s cenově typickým budget centrem, které má ale některé vybavení na úrovni luxusního klubu 

a jeho klienti výhody luxusního vybavení nedocení. Daleko častější je u nás ale snaha cílit 
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alespoň na úroveň value a přitom vybavení nesnese ani hodnocení budget. Dvě rady na závěr: 

Vybavujte svoje zařízení a poskytujte v něm služby přiměřeně ke své cílové skupině a úrovni 

centra a pokud chcete dělat fitness centrum na úrovni value či výš, investujte do kvality 

služeb i odpovídajícího vybavení a nechejte si za to řádně zaplatit. 

Příloha 12: Využití benchmarkingu ve veřejné sféře 

Zajímavé využití benchmarkingu nám ukazuje Vzdělávací centrum pro veřejnou 

správu ČR, o.p.s. (VCVS) založením tvz. Benchmarkingové iniciativy 2005 (BI). V obrázku 6 

můžeme vidět rozložení pracovních skupin věnujících se v dané lokalitě BI. 

Mapa ČR s vyobrazením pracovních skupin v. r. 2011 v rámci BI 2005                                                                     

                                                                                                                                                                                                       
Zdroj: VCVS Benchmarking. Benchmarkingová iniciativa 2005 [online]. 2005 [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: 

http://benchmarking.vcvscr.cz/index.php?p_menu=pripojeni&hl_sloupec=pripojeni&detail=iniciativa [54] 

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) je neformální sdružení obcí s cílem 

zvyšovat kvalitu prostřednictvím benchmarkingového a výměny dobrých praxí.  

BI 2005 vznikla jako pokračování projektu Benchmarking přenesené působnosti obcí 

III. typu. Je založena na dobrovolné aktivní spolupráci měst a obcí, které společně tvoří 

metodiku dat a ukazatelů pro vzájemné porovnávání v mnoha oblastech výkonu přenesené 

a samostatné působnosti, Jakož i provozních agend.  

http://benchmarking.vcvscr.cz/index.php?p_menu=projekty&hl_sloupec=projekty&detail=benchmarkingvykonu
http://benchmarking.vcvscr.cz/index.php?p_menu=projekty&hl_sloupec=projekty&detail=benchmarkingvykonu
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Obce zapojené v BI 2005 jsou rozděleny do několika pracovních skupin dle velikosti 

měřené počtem obyvatel správního obvodu. Na jednáních těchto pracovních skupin jsou 

systematicky projednávány výsledky porovnávání a dobré praxe. 

Tento příklad je zde uveden proto, aby bylo vidět, že benchmarking a nejen 

benchmarking můžeme smysluplně použít i v odvětví veřejné sféry. Hlavním úkolem při 

implementaci je tak především kreativně a smysluplně nastavit parametry pro specifické 

prostředí, ve kterém bude benchmarking využíván. 

Patřičnou důležitost vidíme také v nastavené spolupráci a koordinaci měst. 

V konkurenčním prostředí nemusí proti sobě firmy bojovat na ostří nože, zvlášť ne ve 

sportovních službách. Odvětví sportovních služeb sebou nese potenciál zdravé konkurence 

až spolupráce.  

 

Příloha 13: Otevírací doba Abácie a Dotep 

Otevírací doba Abácie 

Restaurace Inspirace Po - Ne 11 - 23h. 

Sportcentrum Po - Ct 9 - 23h.; Pa - So 9 - 2h. 

Fitness Po - Pa od 7h 

Wellness centrum Po - Pa 16 - 22h.; So - Ne 11 - 22h 
Zdroj: WELLNESS HOTEL ABÁCIE. [online]. 2011 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.wellnesshotelabacie.cz/ [55] 

 

Otevírací doba Dotep 

Duben - Říjen 

Po - Pá 15 - 22h. 

So - Ne 15 - 22h. 

Listopad - Březen 

Po - Pá 15 - 22h. 

So - Ne 10 - 22h. 
Zdroj: DOTEP-CT. Relaxační centrum - badminton a sauny [online]. Neuvedeno [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.dotep.cz/relaxacni-centrum/  [28] 
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Příloha 14: Daňové odpisy 

 

Minimální doba odpisování a příklady v jednotlivých odpisových skupinách 

Odpisová 
skupina Minimální doba odpisování Příklady 

1 3 Kancelářské stroje a počítače, tv kamery… 

1a 4 Osobní automobily, dodávková auta.. 

2 5 Nákladní auta, rozhlasové a tv přijímače.. 

3 10 Klimatizace, kotle pro ústřední vytápění, jeřáby.. 

4 20 Budovy ze dřeva a plastů, oplocení budov a inž. Staveb.. 

5 30 Výrobní budovy, komunikace (silinice, mosty, tunely) 

6 50 Admin.budovy, budovy hotelů, obchodních domů atd. 
Zdroj: Učebnice účetnictví 2012 – 1.díl: Štohl Pavel 

 

 

Rovnoměrné odpisování 

Odpis.skupina 1rok odp. V dalších letech 

1 20 40 

1a 14,2 28,6 

2 11 22,25 

3 5,5 10,5 

4 2,15 5,15 

5 1,4 3,4 

6 1,02 2,02 
Zdroj: Učebnice účetnictví 2012 – 1.díl: Štohl Pavel 

 

Zrychlené odpisování 

Odpis.skupina 1rok odp. V dalších letech 

1 3 4 

1a 4 5 

2 5 6 

3 10 11 

4 20 21 

5 30 31 

6 50 51 
Zdroj: Učebnice účetnictví 2012 – 1.díl: Štohl Pavel 
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Rovnoměrné odpisy 

 
Vzorec 2.4.3-4 
Rovnoměrný odpis =  vstupní cena *  (roční odpis.sazba) / 100 

          

Zrychlené odpisy     

 Vzorec 2.4.3-5 
   

  

1. rok = 
vstupní cena 

 
  

k1 
 

  

 Vzorec 2.4.3-6 
   

  

Další roky = 

2 x zůstatková 
cena 

 
  

k - n 
 

  

  
   

  

k1 koeficient v prvním roce odpis. 

k koef. Další léta 
 

  

n počet odpisovaných let   
Zdroj: Učebnice účetnictví 2012 – 1.díl: Štohl Pavel 

Pravidla pro daňové odpisování 

 Odpisuje se dlouhodobý majetek, který byl zařazen do užívání. Neodpisují 

se pozemky a jiný majetek vymezený zvláštními předpisy (např. umělecká 

díla); 

 Dlouhodobý majetek se odpisuje maximálně do výše vstupní ceny, tzn. 

součet uplatněných odpisů nesmí být vyšší než vstupní cena; 

 Daňové odpisy se vyjadřují pouze jako roční, nezohledňují se části roku; 

 Odpisy není povinen podnikatel uplatnit – je to jeho právo a nikoliv 

povinnost; 

 Odpisuje vlastník (nájemce může odpisovat pouze ve výjimečných 

případech); 

 Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru 
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Příloha 15: Srovnání MSK a ČR ve vybraných ukazatelích v letech 2000 a 2011 

 

Postavení Moravskoslezského kraje v ČR ve vybraných ukazatelích v letech 2000 a 2011 

(údaje v územní struktuře daného roku) 
     

  
Měřicí  

jednotka 

Moravskoslezský kraj Podíl na ČR (%) 

2000 2011 2000 2011 

ÚZEMÍ (stav k 31. 12.)           

Rozloha km
2
 5 554 5 427 7,0 6,9 

Počet obcí   301 300 4,8 4,8 

z toho města   

 

39 
 

42 

 

7,5 
 

 

7,0 
 

Hustota obyvatelstva  osoby/km
2
 229 227 130 133 

Podíl městského obyvatelstva  % 77,1 75,5 70,9 69,7 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ         

 

  
 

Podíl chráněných území na rozloze % . 17,3 . 15,8 

Měrné emise (REZZO 1–4)     

 

  
 

 

  
 

 

  
 

tuhé látky t/km
2
 1,5 1,3 0,8 0,8 

oxid siřičitý (SO2) t/km
2
 4,9 4,1 2,8 2,2 

oxidy dusíku (NOX) t/km
2
 6,5 5,1 3,7 3,0 

oxid uhelnatý (CO) t/km
2
 29,3 25,4 6,8 5,0 

OBYVATELSTVO   

 

  
 

  

 

  
 

  

Počet obyvatel (stav k 31. 12.) osoby 1 269 749 1 230 613 12,4 11,7 

z toho cizinci (bez osob s platným azylem)   17 684 22 786 8,8 5,2 

Na 1 000 obyvatel   
 
   

 
 
 

 

  

živě narození ‰ 8,8 9,6 8,8 

 

10,4 
 

zemřelí ‰ 10,0 10,9 10,6 10,2 

přirozený přírůstek ‰ -1,2 -1,3 -1,8 0,2 

přírůstek stěhováním ‰ -1,4 -2,0 0,6 1,6 

celkový přírůstek ‰ -2,6 -3,3 -1,1 1,8 

sňatky ‰ 5,0 4,2 5,4 4,3 

rozvody ‰ 3,1 2,8 2,9 2,7 

Průměrný věk (stav k 31. 12.) roky 37,8 40,9 38,8 41,1 

muži   36,2 39,3 37,1 39,6 

ženy   39,3 42,5 40,3 42,5 

Naděje dožití při narození (průměr posledních 2 
let)       

 

  
 

 
 
 

 

muži roky 70,13 72,71 71,52 74,53 

ženy roky 77,77 79,86 78,23 80,67 

MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE           

Hrubý domácí produkt mil. Kč 221 093 392 166 

 

9,7 
 

10,2 

na 1 obyvatele Kč 172 735 318 155 220 949 

 

365 961 
 

Čistý disponibilní důchod domácností mil. Kč 139 379 218 524 

 

11,3 
 

 

10,9 
 

na 1 obyvatele Kč 108 894 177 283 119 703 191 305 

TRH PRÁCE           

Zaměstnaní celkem (VŠPS) tis. osob 530,5 546,2 

 

11,2 
 

11,1 

zemědělství, lesnictví a rybářství % 3,2 2,0 4,9 3,0 
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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průmysl a stavebnictví % 44,0 43,6 39,5 38,4 

tržní a netržní služby % 52,9 54,3 55,6 58,6 

Míra ekonomické aktivity (VŠPS) % 58,6 56,7 60,4 58,3 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance 
(podle místa pracoviště, na fyzickou osobu) Kč 12 966 

 

21 455 
 

 

13 484 
 

 

23 123 
 

zemědělství, lesnictví, rybářství   9 950 17 130 10 367 17 693 

průmysl   14 328 23 821 13 544 23 324 

stavebnictví   12 775 20 223 13 602 22 048 

Nezaměstnanost (stav k 31. 12.)         
  

Neumístění uchazeči o zaměstnání osoby 94 609 75 019 20,7 14,8 

z toho ženy   45 193 36 443 19,7 14,6 

Volná pracovní místa  místa 2 973 

 

4 163 
 

 

5,7 
 

 

11,6 
 

Míra registrované nezaměstnanosti % 15,13 11,18 8,78 8,62 

ORGANIZAČNÍ STATISTIKA         
  

Registrované subjekty celkem   202 599 248 824 9,9 9,2 

obchodní společnosti   15 623 25 355 7,7 6,9 

družstva   891 1 658 8,1 10,7 

fyzické osoby   175 144 199 637 10,4 9,9 

ZEMĚDĚLSTVÍ           

Osevní plochy celkem (stav k 31. 5.) ha 177 103 124 194 5,9 5,0 

Sklizeň: obiloviny celkem t 354 653 387 215 5,5 4,7 

  
 
brambory celkem t 94 914 26 499 6,4 3,3 

Hospodářská zvířata (stav k 1. 4. násl. roku)           

skot celkem kusy 91 596 76 383 5,8 5,6 

prasata celkem kusy 188 140 51 880 5,4 3,3 

PRŮMYSL (podniky se 100 a více zaměstnanci 
se sídlem v kraji)           

Průměrný evidenční počet zaměstnanců  
fyzické 
osoby 120 521 110 350 14,0 14,2 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 
průmyslové povahy mil. Kč b. c. 195 996 447 235 13,6 15,6 
STAVEBNICTVÍ (podniky s 20 a více 
zaměstnanci)           

Stavební práce dle dodavatelských smluv 
provedené na území kraje mil. Kč b. c. 16 177 30 787 8,5 12,1 

Bytová výstavba           

Zahájené byty   2 574 2 711 8,0 9,8 

Dokončené byty   1 801 2 523 

 

7,1 
 

 

8,8 
 

na 1 000 obyvatel   1,4 2,0 2,5 2,7 

CESTOVNÍ RUCH         
  

Hromadná ubytovací zařízení   485 464 6,5 6,1 

lůžka    26 391 26 520 6,0 5,7 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních osoby 637 488 572 306 5,9 4,4 

z toho nerezidenti   96 688 111 263 2,0 1,7 

VZDĚLÁVÁNÍ           

Děti, žáci a studenti denního studia ve školách osoby         

mateřských   35 700 39 333 12,5 11,5 

základních   146 150 96 651 13,3 12,2 

gymnáziích   15 733 15 254 11,5 11,4 

odborného vzdělání (včetně nástavbového 
studia)   . 41 774 . 12,4 

konzervatoří   424 410 12,8 12,4 

vyšších odborných   2 130 1 781 9,3 8,6 

vysokých (všechny formy studia, státní 
občanství ČR, podle místa studia)   

 
37 854 

 
10,7 
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21 801 
 

11,2 
 

ZDRAVOTNICTVÍ                   

Lékaři celkem 
přepočt. 
osoby 4 269 4 924 11,1 10,6 

z toho v nestátních zařízeních   3 471 4 299 

 

13,2 
 

 

11,5 
 

na 1 000 obyvatel 
přepočt. 
osoby 3,3 4,0 3,7 

4,4 

Nemocnice   22 18 10,4 9,5 

lůžka    7 954 6 282 

 

11,8 
 

 

10,4 
 

na 1 000 obyvatel   6,2 5,1 6,6 5,7 

Průměrný počet nemocensky pojištěných osoby 501 535 436 517 

 

11,1 
 

10,4 

Průměrná pracovní neschopnost  % 7,752 4,263 6,455  

 

3,638 
 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ         
  

Příjemci důchodů celkem osoby 319 149 345 484 12,4 12,0 

z toho starobních   157 624 203 235 

 

11,8 
 

 

11,8 
 

Průměrný měsíční důchod celkem Kč 6 232 10 311 6 169 10 296 

starobní   6 388 10 619 6 292 10 552 

KRIMINALITA, DOPRAVNÍ NEHODY, POŽÁRY         
  

Zjištěné trestné činy   41 792 42 474 

 

10,7 
 

 

13,4 
 

na 1 000 obyvatel   32,7 

 

34,5 
 

38,1 30,2 

Dopravní nehody celkem   19 069 8 071 

 

9,0 
 

10,7 

na 1 000 obyvatel   14,9 6,5 20,6 7,2 

usmrcené osoby   142 70 10,6 9,9 

těžce zraněné osoby   455 299 8,2 9,7 

Požáry   2 393 2 394 11,4 11,3 

      
1)
 údaj k 1. 1. 2001 (s promítnutím vlivu SLDB 

2001) 

2)
 průměr ČR 

 

3)
 údaje za rok 2010 

4)
 vč. emisí z chovů hospodářských zvířat 

5)
 v metodice platné od 1. 7. 2004 

6)
 akademický rok 2001/2002 

7)
 změna metodiky hlášení nehod Policii ČR      

Zdroj: ČSÚ. Krajská správa ČSÚ v Ostravě [online]. 2013 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/kraj  [25] 

 

Příloha 16: Strategické cíle plánování probíhajícího projektu s teoretickým i praktickým 

výkladem 

Strategický cíl a plánování 

Strategický cíl je způsob jak stanovit směřování projektu či organizace a nastavuje 

správné myšlení manažerů, aby byli schopni citlivě reagovat na turbulentní změny prostředí 

a s vysokou sensitivitou řešit problémy tak, aby byly v co největší míře kompatibilní se 

stanoveným cílem, neboli záchytným bodem, určující směřování organizace v daném 

časovém horizontu. 
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Strategický cíl, aby byl smysluplný, by měl splňovat tyto základní parametry tzv. 

SMART+ER [3], str. 78: 

 S – Specific (specifický, originální, žádoucí, s přidanou hodnotou); 

 M – Measurable (měřitelný); 

 A – Attainable (dosažitelný, akceptovatelný); 

 R – Realistic (reálný); 

 T – Tangible (hmatatelný); 

+ 

 E – Ethical (etický) 

 R – Reevaluate (hodnocený, hodnotitelný, mající hodnotu). 

S - Každý projekt je svým způsobem specifický a jedinečný, a to i přesto, že se jedná 

o rutinní projekty. Vždy se mohou vyskytnout nečekané a nežádoucí i žádoucí prvky 

v průběhu projektu (např. nedodržení nebo předstih časového plánu). Zde se však myslí, že 

projekt by měl přinášet určitou společenskou hodnotu. Nejlépe přidanou hodnotu, jež do té 

doby na trhu neexistovala. Projekt by měl generovat užitek hlavně společnosti a investorům 

samozřejmě zisk, nejedná-li se o neziskové organizace. Jaký přínos a jakou originalitu 

a specifičnost bude přinášet výstavba a realizace badmintonové haly vedle stávající 

badmintonové haly, pokud je navíc stávající hala dostatečně kapacitní pro danou lokalitu?  

M - Měřitelnost má celkem jasný charakter, ale ne vždy je daný problém dobře 

měřitelný, například měřit jak se budou členové projektového týmu chovat při řešení složitých 

problémů a v nátlakových a stresových situacích, nebo jaké názory zastávají a budou zastávat 

je těžké a problematické. Naopak stanovit cíl v podobě nepřekročitelné částky rozpočtu či 

udržování tržby kolem dané absolutní hodnoty už je cíl měřitelný lehce. Nejlépe je proto 

měřitelný takový cíl, který můžeme vyjádřit čísly, např. cílový rozpočet je 10 milionů, tržby 

chceme udržovat mezi 120 – 140 tisíci měsíčně nebo zaplnění kapacity jednotlivých kurtů 

udržujme na 6 hodinách denně. 

A To, že musí být samozřejmostí fakt, že cokoli, co si přejeme zrealizovat, je potřeba, 

aby bylo dosažitelné a celkově akceptovatelné, není třeba rozsáhle popisovat. 

R Projekt sice můžeme považovat za akceptovatelný a dosažitelný, ale v určitých 

podmínkách se stává, že manažer narazí na reálné překážky, které nápad a projekt zcela zhatí 

a jinak dosažitelný projekt v příznivých podmínkách, se ve specifických podmínkách stává 

nereálný. Proto obecná akceptovatelnost a dosažitelnost nemusí vždy korelovat s reálnou 

situací v daných podmínkách. Důležitým faktorem v počátku projektu je proto získání 

informací, dokládající realistickou možnost dokončení a realizace projektu. 
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T Tangible – hmatatelný; (Term, Time) Zde přidáváme termín Time – termínovaný, 

časově zachytitelný. Hmatatelnost považujme za přirozenou a automatickou součást cíle. 

Co je však mnohem důležitější, je mít cíl časově naplánovaný respektive časově zachytitelný, 

a proto uvažujme v tomto případě pod písmenem T termín *Term nebo Time (termínovaný, 

časově zachytitelný), jelikož v dnešním informačním věku, je nedílnou součástí postmoderní 

organizace, viz [14, str. 27, tab. 2.3.] efektivnost a být ve správnou dobu na správném místě 

nebo rychlé rozhodování, a proto je v první řadě mít projekt a jeho cíl ideálně načasovaný. 

Stanovené cíle, v kontextu Controllingu podle [14, str. 196 a 197], který je nedílnou 

součástí dodržování a usměrňování běhu projektu do cílové dráhy, avšak obecně 

akceptovatelné, musí být operabilní, realistické, kvantifikovatelné, a proto je nezbytné 

vymezit: 

 obsah cílů (velikost a zaměření cílů); 

 rozsah cílů (cílový bod a toleranční meze); 

 časový horizont (časový okamžik nebo časové pole). 

Zjištění skutečnosti: 

 stanovit, vymezit rozsah měření (rozpětí mezi nejmenší a největší hodnotou); 

 stanovit relevantní měřené hodnoty a ukazatele; 

 stanovit měřící body a postupy měření (měřící metody). 

Analýza odchylek: 

 odchylky se podrobují analýze pouze v případě, že byly překročeny toleranční meze; 

 úkolem je zjistit vlastní příčiny vzniklých odchylek; 

 výsledkem této analýzy musí být informace, které umožní provést relevantní opatření, 

a jsou podkladem pro rozhodování. 

Plánovaná opatření: 

 opatření musí vycházet ze stanovených cílů; 

 opatření mají zasahovat přímé příčiny; 

 k jednotlivým opatřením určit odpovědné pracovníky a závazné lhůty; 

 posoudit opatření z hlediska očekávaných nákladů. 

Předání výsledků nositelům rozhodování: 

 časový okamžik a časové období; 

 stupeň detailizace; 

 forma znázornění. 

Dodržování cílů se na základě určených kritérií a dílčích rozplánovaných cílů určuje 

průběžnými zprávami o tom, zda je cílů opravdu dosahováno, přičemž jsou pro jednotlivé 

odchylky navrhovány postupy pro jejich odstranění, nebo přistupujeme na pozitivní změnu 

cílů s alternativními návrhy na změny postupů. Tím se uzavírá regulační okruh, který se 

v případě potřeby opět spustí, čímž dochází k dynamizaci celého procesu [14]. 
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Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů by měly nejen vycházet ze 

strategických firemních cílů, ale také respektovat jednotlivé složky strategie, kterými jsou [5]: 

 Výrobková – které výrobky, služby, resp. jejich skupiny chce firma rozvíjet, resp. 

utlumovat. 

 Marketingová – na jaké trhy se chce firma orientovat, jak se chce na ně dostat a jak 

bude prodej podporovat. 

 Inovační – na jaké technologie, procesy a produkty se zaměří inovační úsilí. 

 Finanční – k jaké struktuře zdrojů financování chce firma dospět. 

 Personální – o jaké druhy pracovníků, kompetence a znalosti se chce firma opírat. 

 Zásobovací – základní druhy vstupů a způsoby jejich zabezpečení. 

Jedná se o primární strategické otázky, na které bychom si měli v počátku projektu 

odpovědět, hledáme-li ideální investiční příležitost. Znamená to dozvědět se, o čem projekt 

pojednává. Podrobnější informace poskytují strategické (manažerské) analýzy mapující 

jednotlivá rizika a příležitosti. 

Před i v průběhu strategických analýz je potřeba neustále plánovat a plnění plánů 

kontrolovat. Nejen v intelektuálně složitých projektech je potřeba mít řád a strukturovaný 

systém. Toho dosáhneme pouze důkladným plánováním. 

Plánování projektů a analýz 

Strategická analýza je jakýsi dílčí počátek projektu a má nám dodat informace 

k plnohodnotnému výstupu. Jinak řečeno jde o přerod určitých domněnek, myšlenek 

a počáteční zkreslené motivace do relevantních informací k širšímu a objektivnějšímu 

pohledu na danou věc.  Strategická analýza a projekty by měly být náležitě plánované 

a cílované. Jakým způsobem se projekty a strategické analýzy plánují, nám řeknou následující 

řádky. 

Jak říká Richard Newton [11, str. 110]: ,,Způsob, jakým plánujete svůj projekt 

a zajišťujete jeho zdroje, vymezí rámec, ve kterém se budete v průběhu projektu pohybovat. 

Věnujte svůj čas a námahu tomu, abyste to udělali co nejlepším způsobem.’’ 

Plánování vyžaduje hlavně intelektuální schopnosti mozku i přesto, že existují 

programy jako Microsoft Project se svým Gantovým diagramem, které plánování ulehčují 

a dávají mu potřebný řád. Pokud nápad či projekt nosíme v hlavě již nějakou dobu, není na 

škodu si myšlenky a nápady předběžně zapisovat a pomalu plánovat. Následná strategická 

analýza bude o to jednodušší, tudíž méně náročnější a možná i zábavnější. Při následné 

realizaci a formálním plánování tak budeme mít dostatek informací a dostatečný přehled 

o možném budoucím průběhu projektu a sestavované analýze. Richard Newton viz [11] 

popisuje základní postup takto: 



 

 

 

145 

 Nejdříve navrhneme rozvrh prací – sepíšeme si, jaké úkoly je třeba vykonat ke 

zdárnému dokončení projektu a vypracování analýz. 

 Odhadneme dobu trvání úkolů – každý úkol má svůj čas, po který může být dokončen. 

Manažerův cíl je odhadnout co nejpřesněji, za jakou dobu by mohl být úspěšně 

dokončen. 

 Nastavíme závislosti pro jednotlivé úkoly – v takovém okamžiku získáme s pomocí 

plánovacího programu první podobu vašeho časového plánu. 

 Určíme typy a množství zdrojů – takové zdroje, které potřebujeme pro to, aby mohl být 

plán splněn. 

 Doplníme zdroje podle dostupnosti – některé úkoly se mohou protáhnout, jiné zkrátit.  

Po sestavení těchto základních 5 kroků, je první verze plánu hotova. Začátek máme 

splněn, nicméně abychom se posunuli dále a zcela porozuměli zadaným úkolům a byli 

schopni je smysluplně řídit, je nutné si tyto úkoly dále rozčlenit do detailnějších a složitějších 

podrobností. Budeme-li se stále řídit Richardem Newtonem, zjistíme, že se můžeme řídit 

obecnými body a otázkami v širokém spektru povah projektů a individuálně naložit se svým 

intelektem tak, abychom dokázali nastavit myšlení pro vždy specifický projekt. 

 Kdo nám pomůže při přípravě plánu? Projektový manažer není všeznalec, a proto 

musí pro odborné činnosti vybírat experty, kteří mu pomohou v daných problémech. 

 Milníky. Projekt sebou při procesu plánování přináší mnoho dalších dílčích méně či 

více důležitějších plánů. Ty důležité, které nás posouvají výrazným způsobem ke 

zdárnému konci, nazýváme milníky. Cílem takovýchto milníků je vytvořit body, které 

budou v plánu dobře viditelné, měřitelné a komunikovatelné a budou ukazovat postup 

projektu. 

 Jak mnoho plánů má být vytvořeno? Projektoví manažeři, kteří s manažerským 

projektováním začínají, dělají často jednu chybu, a to takovou, že začínají svůj první 

velký projekt tím, že se snaží napěchovat vše do jediného, vše pokrývajícího plánu. 

Máme-li několik částí projektu rozpracovaných do dílčích plánů, získáváme lepší 

přehled o plánech. Jednotlivé cíle a plány mohou mít větší váhu a obsahovat dílčí 

aktivity. Proto je lepší si celkový plán, cíl rozdělit do menších tematicky souvisejících 

plánů a zadat úkoly, jež jsou potřeba provést k jejich splnění. 

 Úroveň detailu, který bude náš plán obsahovat. Úroveň detailu by nám jakožto 

projektovým manažerům měla pomoci v tom, abychom byli schopni přidělit lidem 

práci a měřit postup projektu podle splněných úkolů. Nemusíme znát vše minutu po 
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minutě, hodinu po hodině, dokonce ani den po dni, i když mohou existovat výjimky, 

kde je vhodné plánovat den po dni, hodinu po hodině. Nicméně obvykle stačí, pokud 

jsou jednotlivé úkoly rozpracovány do podrobnosti k přidělení jednomu člověku na 

jeden týden. V zásadě jde však hlavně o to, abychom neztráceli přehled a měli tým a 

informace pod kontrolou a vše srozumitelně a systematicky nastavené. 

 Odlišnosti v úrovních podrobnosti u jednotlivých fází projektu. Fáze projektu jsou 

odlišné a specifické, a proto bychom měli vážit, na jaké úrovni detailu plánovat 

jednotlivé fáze projektu. U menších projektů se téměř vždy jednotlivé úkoly plánují na 

stejné úrovni detailu, u větších a složitějších projektů si nejdříve stanovíme jednotný 

plán na stejné úrovni detailu a posléze v průběhu projektu, na základě získávání 

relevantních informací vyhodnocujeme a plánujeme na úrovni větších detailů. 

 Velikost úkolů. Velikost úkolů by neměla být měřena pouze podle délky trvání úkolů, 

měla by nám mimo to poskytnout rámec pro řízení. Abychom mohli plány řídit, 

potřebujeme mít malé, vzájemně oddělené úseky práce, na nichž můžete pravidelně 

měřit rychlost postupu (vhodné měřítko je jednou týdně). Pokud zjistíme, že každý 

z našich úkolů trvá několik měsíců, rozložte je do menších sledů činností tak, 

abychom mohli průběžně sledovat jejich plnění. 

 Typy závislostí. Prvním typem závislosti je ten, že nový úkol nemůže začít dříve, 

dokud předchozí není dokončen. Tyto závislosti jsou nejčastější a komunikaci 

nejsnadnější. Jedny z možných závislostí a nejužitečnější jsou: 

Konec-konec (angl. Finish to Finish) – jeden úkol nemůže skončit dříve, než skončí jiný. 

Začátek-začátek (Start to Start) – jeden úkol nemůže být zahájen, dokud není zahájen jiný. 

Zpožděný začátek (Offset) – úkol je zahájen se zpožděním, které je stanoveno v závislosti na 

jiném úkolu. 

Procházet závislostmi v plánu a ujišťovat se, že jsou správné, je jeden z intelektuálně 

nejnáročnějších úkolů projektového manažera. Nejsme-li si jisti, pak raději zůstaňme 

u klasického řízení úkolů. 

 Jakou míru souběžných aktivit chceme zvolit? Jakmile sestavíme svůj plán, můžeme 

zjistit, že všechny úkoly jsou řazeny sousledně. Takovýto plán bývá často neúnosně 

dlouhý. Na druhé straně, agresivně řízený plán může skončit jako plně paralelní. Měli 

bychom mít proto na paměti, že vysoce paralelní plány jsou současně mnohem 

rizikovější a vyžadují vyšší koncentraci a schopnosti projektového manažera. 
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Ať už si vybereme jakýkoliv způsob plánování, měli bychom to dělat s předpokladem, 

že může být a pravděpodobně bude podroben změnám. Důležité je umět plány plnit vzhledem 

k probíhajícím změnám v průběhu plánování a realizace projektu a nesnažit se za každou cenu 

striktně dodržovat plány stanovené. Ve vysoce proměnlivém prostředí se mohou každou 

chvíli vyskytnout skutečnosti, které mohou plán narušit, načež jsme nuceni flexibilně 

reagovat. Co musíme mít ale vždy na paměti je, že plán a plánování je nástrojem, jak lépe 

řídit projekt, nikoli výsledkem naší práce. Výstupy přicházejí pomocí plánování, samotné 

plánování však výstupem není. 

Jakmile začne docházet ke změnám případně k problémům, které narušují plány, 

mějme na paměti, jak v takovém případě postupovat. Základní strategický myšlenkový proces 

popisuje Zuzák viz [17]  podle (de Witt, Meyer, 2004): 

Obrázek 2.2: Strategický myšlenkový proces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zuzák Roman, Strategické řízení podniku (dle de Witt a Meyer, 2004) 

Součástí plánování je mnoho aktivit, které musí projektový manažer provést 

a naplánovat, a které jsou v projektování nepostradatelné. Je to v první řadě strategická 

analýza, dále zajišťování zdrojů, sestavování rozpočtu, hledání pozemku, získávání 

stavebního povolení, nebo komunikace a sestavování úkolů pro projektový tým.. Je třeba mít 

neustále na paměti, že projektový manažer je koordinátor a aktivátor projektu, nikoli 

realizátor všech dílčích činností projektu. Proto se podívejme na to, jak vypadá projektový 

tým a jeho mobilizace. 

Projektový tým a jeho mobilizace 

Projektový tým musí být sestaven z kompetentních osob a odborníků, ti budou 

vykonávat úkoly, které na ně deleguje projektový manažer, a jsou to takové úkoly, jež 
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přesahují kompetentní rámec projektového manažera. Projektový manažer je ve své podstatě 

i v praxi koordinátor týmu odborníků. Znamená to, že takovýto koordinátor je odborník 

v oblasti managementu. 

V průběhu předběžného manažerského projektování určíme funkce do týmu, jež 

budou potřeba mobilizovat ve chvíli, jakmile budeme mít poskládané všechny komponenty 

projektu v takové fázi, kdy můžeme projekt plnohodnotně realizovat, např. začít stavět 

sportovní halu. 

Tým může být následující: 

 Investor 

 Projektant stavby 

 Stavby vedoucí 

 Účetní projektu 

 Právní poradce 

 Marketingový specialista 

 Finanční poradce 

Prvotní úkol mobilizace týmu spočívá v komunikaci. Proto je důležité připravovat se 

na schůzku s pečlivostí a připraveností, vést rozhovor a komunikovat srozumitelně 

a jednoznačně tak, aby nedocházelo při komunikaci mezi členy týmu ke komunikačnímu 

šumu. Způsob, jakým nastavíme mobilizaci, bude mít zásadní vliv na vzájemné vztahy a tím 

i na to, jak úspěšní při řízení týmu budeme. Cíle mobilizace viz [11] jsou tyto: 

 Spojit tým a probudit jeho energii. Je-li tým velký, může to vyžadovat nezanedbatelné 

úsilí.; 

 Ujistit se, že širší komunita zájmových skupin projekt podporuje a je na něj 

připravena.; 

 Vědět, že členové projektového týmu rozumějí záměrům svého zapojení do projektu. 

Jakmile máme projektový tým zmobilizován, propojen a dostatečně motivován, 

můžeme začít s realizací projektu. Pozor však na rozdílné typy týmů v rámci specifičnosti 

zamýšlených projektů. 

Jak uvádí Field a Keller ve své publikaci Project Management viz [4, str. 241], různé 

organizace používají různé typy týmů. Typ týmu ovlivňuje způsob, jakým je organizace 

řízena a jaké formy komunikace potřebuje a na jaké aspekty projektu by měl projektový 

manažer klást důraz. Jednotlivé týmy nesmí klesnout jednoznačně do jednoho typického, ale 

může kombinovat prvky různých typů. 

Organizace jsou již tradičně spravovány prostřednictvím hierarchické struktury. 

Obecně na základě klasické pyramidové struktury, jak uvádí typický ilustrativní příklad 
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nejobecnější struktury v následujícím obrázku 2.3 (typické pro liniovou organizační 

strukturu), fungují organizace a projekty většího a složitějšího rozsahu, není to však pravidlo. 

Obrázek 2.3: Hierarchie pyramidové struktury vzhledem k nadřazenosti a podřazenosti 

    

 

 

 

 

 

 

        

                                 

  

 

  

                                                 

                              

 

 

 

 

 
 

      

              

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Budeme-li však uvažovat smýšlení racionálně uvažujícího projektového manažera, 

nemůžeme si nevšimnout, že ve většině případů a projektů bude nepochybně efektivnější 

a lidsky přijatelnější řízení a koordinování týmu na základě Solar control (podle vzhledu 

struktury). Rozdíl oproti pyramidové struktuře v obrázku 2.3 a funkci, jakou projektový 

manažer při slunečním řízení zastává, (tzn., předává své nápady, odebírá odborné znalosti od 

svých spolupracovníků podílejících se na projektu, či sdílí s týmem svou motivaci, čímž 

mimo jiné gravitačně přitahuje a spojuje tým.) názorně vyobrazuje obrázek 2.4. Porovnáme-li 

tyto dvě struktury, vidíme jasně patrný rozdíl mezi strukturou nadřazenosti a podřazenosti 

(obr. 2.3) a strukturou koordinované spolupráce (obr. 2.4) mezi všemi zúčastněnými členy, 

přičemž má projektový manažer nezastupitelnou roli jako hlavní iniciátor projektu. 
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Obrázek 2.4: Solar control projektového týmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracováni 

Myšlenku spolupráce s týmem, nikoli direktivního řízení v rámci klasické 

nadřazenosti manažera v týmu vyslovil Richard Newton ve své práci Úspěšný projektový 

manažer viz [11]. 

Nejen řízení týmu si vyžaduje zvláštní péči při plánování projektu a analýz. Vzhledem 

k charakteru projektů sportovních organizací, je třeba mít na paměti, že kapacita je velmi 

důležitým atributem. Proto bychom měli mít základní povědomí, co se kapacitou sportovního 

zařízení rozumí a jak ji vnímat. 

Plánovaná kapacita sportovního zařízení  

Stavbu haly a její kapacitu musíme velmi dobře promýšlet: „Protože investice do 

sportovních zařízení představují finančně náročné rozhodnutí, je nutné před faktickou 

realizací provést důkladnou analýzu, která minimalizuje možnost výskytu problémů.“ To platí 

samozřejmě také v případě badmintonové a jiného sportovní haly, jelikož přestavba prostor 

nebo stavba na zelené louce stojí jistě nemalé peníze. Je třeba zvážit také velikost zařízení, 
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potřebné sportovní zařízení a jeho kapacita je schopná pokrýt očekávanou poptávku.“ Jak 

v obou případech tvrdí Novotný [12, str. 77].  V neposlední řadě je při procesu plánování 

nutno zohlednit aktuální stav a budoucí vývoj poptávky. Proto je nutné si hned na počátku 

celého složitého procesu plánování odpovědět na následující otázky [12]: 

 Kdo je náš zákazník? 

 Co v našem zařízení hledá? 

 Jak zákazníka oslovit? 

Dokážeme-li na tyto otázky odpovědět, můžeme se v připravovaném projektu 

posunout dále do hlubšího analyzování. Tyto tři základní otázky tvoří další nezodpovězené 

otázky a podněty ke zkoumání. [12] 

Cíle a plánování projektu v praktických podmínkách 

Cílem strategické analýzy je vyobrazit komplexní strategické informace pro 

dokonalou znalost všech aspektů, které ovlivňují chod organizace jako takové. Hlavním 

úkolem je zjištění stavu sportovních organizací v Novém Jičíně pro dokonalé pochopení 

prostředí, jež bude případně ovlivňovat plánovaný investiční záměr, navíc s nepostradatelnou 

analýzou makroprostředí, jež globálně ovlivňuje všechny organizace bez ohledu na odvětví. 

V rámci tohoto strategicky analytického cíle proto není hledání mezery na trhu, která 

byla detekována již při psaní teoretické části, ale objektivní vyobrazení investičního záměru 

v reálných podmínkách daného trhu a odvětví.  

Jaké cíle si v projektu práce stanovujeme: 

 S – Specific (specifický) – Vybudovat badmintonovou halu, splňující v rámci technických 

norem kritéria pro závodní parametry. Žádný takový kurt, natož hala, ve vybraném městě 

Nový Jičín není. Strategická analýza pomůže vytvořit přidanou hodnotu oproti konkurenci 

především v detailech a procesech. Cílem analýzy je proto získat co nejobsáhlejší 

informace o konkurenci a dění na trhu sportovních organizací ve městě Nový Jičín. 

 M – Measurable (měřitelný); Zjistit výši počáteční investice; bod zvratu (v ideálním 

případě nepřesahující 10 let); NPV (nejlépe kladná); zjistit počet sportovních organizací 

ve městě a vybrat 4 nejsilnější konkurenty. To vše nám ve výsledku vyhodnotí, zda má 

záměr smysl a jak se chovat v daném konkurenčním odvětví. 

 A – Attainable (dosažitelný, akceptovatelný); Úkolem je najít vhodný pozemek, 

vyhodnotit ekonomický přínos a dosáhnout na takové informace, jež nám sdělí, zda je 

projekt ve městě žádoucí a akceptovatelný, tedy zda můžeme dospět ke zdárnému konci. 



 

 

 

152 

 R – Realistic (reálný); V rámci projektu máme reálného investora, reálný pozemek, reálné 

vlastní zdroje a již bylo zažádáno mimo jiné o odkoupení pozemku od města. 

 T – Tangible (hmatatelný) + Time (termínovaný, časovaný); Jaký je časový harmonogram 

postupu v projektu, ukazuje tabulka 4.1. 

Tabulka 4.1 

Termínování projektu 

Úkon Čas 

Časový plán vytvořen 2.4.2013 

Žádost o odkoupení pozemku ve 

vlastnictví města 
Podána dne 11.4.2013 

Zasedání rady města 10.6.2013 

Získávání stavebního povolení a 

dalších náležitostí 
2-3 měsíce 

Výstavba haly 6-8 měsíců 

Kolaudační souhlas 1 měsíc 

Doba trvání projektu k otevření, 

provozu haly 
12 -15 měsíců (březen - červen 2014) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vzhledem k zasedání rady města 10. června máme momentálně dost času na další 

vyhodnocování a analýzy a zkoumání dalších trhů, stane-li se, že odkoupení pozemku nebude 

městem schváleno nebo že se snad obyvatelstvo vyjádří v 15ti dnech k tomuto záměru 

záporně. 

+ 

 E – Ethical (etický); Jedná se o sport, přičemž ceny budou stanoveny přibližně na 

úroveň trhu. Sport jest obecně prospěšná činnost zvyšující kondici a zlepšující náladu, 

navíc badminton muže hrát opravdu každý, bez ohledu na věk či pohlaví. 

 R – Reevaluate (hodnocený, hodnotitelný, mající hodnotu). Projekt byl představen 

starostce města Hranice na Moravě, potenciální účetní, projektantovi, právníkovi, 

soudnímu znalci, rodině a přátelům a ani jednou jsme se nesetkali s negativním 

hodnotícím ohlasem, ba přesně naopak. 

Vize – Stát se stabilním článkem na poli sportovních organizací ve městě Nový Jičín 

udržováním vysoké úrovně a modernosti badmintonové haly prostřednictvím fondu na 

modernizaci a správu haly. 
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Dále je vize taková, že v průběhu dalších několika let, budou-li vhodné finanční 

prostředky a o tento druh sportu zájem, rozšířit portfolio sportů o horolezeckou venkovní 

stěnu, jež bude případně umístěna na boční stěně haly. 

Smysl, účel – Zaplnit mezeru na trhu badmintonu ve městě Nový Jičín v sezoně indoor 

sportů a zvýšit tak sportovní kulturu tohoto města. 

Jednotlivé složky strategických cílů: 

Výrobková  

Jelikož se jedná o odvětví služeb aktivního sportu, bude naším cílem konstantně 

udržovat hladinu návštěvnosti na žádoucí reálně dosažitelné úrovni. K žádnému cílenému 

útlumu docházet nebude, jedinou motivací k takovému kroku může být poptávkový útlum 

zákazníků a nepopularita daného sportu. V tom případě budou zvažovány alternativy jiného 

komerčního využití, protože jak místnost stolního tenisu, tak hala badmintonu bude mít 

charakter a parametry malé respektive velké tělocvičny. 

Marketingová  

Wellness a relaxačních objektů a zón je v Novém Jičíně relativně dostatek, proto se 

bude organizace zaměřovat a specializovat především a primárně na sport. V případě volných 

prostředků je zamýšlena expanze do jiných měst a lokalit. Podpora probíhá v takovém odvětví 

primárně virálním ústním šířením. 

Inovační  

Na výstavbu najít firmy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oblasti montovaných 

a ocelových sportovních hal. Využít nejmodernější procesy a technologie v rámci 

internetových rezervací, interiéru, webových stránek, informační technologie a mechanizace 

a z co nejvíce procesů, ať už složitých či jednoduchých, vytvořit jednoduchou rutinu. 

Finanční  

Vlastní prostředky při výstavbě hal, úvěry maximálně do 1 000 000,-. 

Zásoby  

Energetické tyčinky a nápoje, klasické nealkoholické nápoje jako džus, minerálka, 

voda, káva, čaj. Vyjednat co nejlepší finanční podmínky u stálých a známých značek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

154 

Plánování projektu: 

Úkoly 

Tabulka 4.2 

Potřebné úkony projektu chronologicky 

Úkoly, při nichž je v průběhu zpracovávána strategická analýza 

Vyhledat vhodné město 

Vyhledat vhodný pozemek 

Zjistit vlastníka 

Územní plánování, územní studie 

Sestavení  předběžného rozpočtu a schválení investorem 

Úkoly po vyhodnovecní strategické analýzy 

Žádost o odkoupení pozemku (musí být schváleno pro pokračování) 

Naprojektování stavby projektantem; mobilizace potřebného týmu 

Dopracování rozpočtu na základě směrodatnějších informací 

Získání stavebního povolení (zajistit všechny potřebné smlouvy a náležitosti) 

Povolení ke stavbě příjezdové cesty a parkoviště a zajistit stavební firmu 

V průběhu získávání povolení na halu zajisitit vhodnou stavební firmu 

Úkony při stavbě haly (vzájemně se mohou prolínat, již neplatí chronologie) 

pozn.: neustálá koordinace a komunikace s týmem 

Kontrola a koordinace stavby, řešení problémů a nepředvídaných událostí 

Zajišťování dodavatelů zboží do kavárny, výpůjční oddělení a další 

Komunikace s městem a propagace projektu: noviny, tv polar, ústní virální šíření, facebook 

Získání kolaudačního souhlasu 

Zajišťování slavnostního otevření sportovní haly 

Začátek podnikání, provoz haly 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 4.2 znázorňuje světle oranžová barva milníky projektu. V tabulce je 

zaznačena rovněž fáze (přerušované linie), kde se momentálně projekt nachází v rámci jeho 

realizace nachází, tedy u žádosti o odkoupení pozemku od města. 

Termíny – viz předchozí tabulka 4.1: termínování projektu 

Projektový tým 

Projektovým týmem je myšlen takový, který se bude podílet na výstavbě haly, tzn. od 

získání stavebního povolení až po začátek podnikání. Tým se shoduje s týmem v příloze 6, 

snímek 4. 
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Nově vzniklá ekonomická ektivita 

Zde je zahrnována aktivita, jež vznikne pro běžný provoz sportovní badmintonové 

haly. Tyto údaje nalezneme také v příloze 6 a snímku 4. 

Příloha 17: Strategický charakter projektu s teoretickým základem a praktickým využitím 

Strategický charakter projektu [5] (teorie) 

Vztah k rozvoji podniku 

 Projekt orientovaný na expanzi – jsou to projekty sloužící ke zvýšení objemu 

produkce, zavedení nových výrobků, resp. služeb a jejich proniknutí na nový trh. 

 Dále můžou být projekty Obnovovací nebo Mandatorní. 

Forma realizace projektu 

 Investiční výstavby – tyto projekty se realizují buď v již existujícím podniku v úzké 

návaznosti na jeho aktivity, nebo formou výstavby Green Field (na zelené louce), 

(případ tohoto projektu, jelikož firma jde se stávajícím produktem na nový trh). 

 Akvizice – koupě již existujícího podniku nebo části podniku. 

Charakter peněžních toků 

 Standardní (konvenční) peněžní toky – projekty se záporným peněžním tokem 

v období výstavby (investiční výdaje) a kladným peněžním tokem v době provozu 

(převaha příjmů nad výdaji), symbolicky vyjádřeno (– – + + + + + +).  

 Nestandardní peněžní toky – dvojí střídání znaménka, např. těžba a rekultivační práce 

po skončení těžby (– – + + + + + + –) a trojí střídání znaménka u rozšiřování 

organizace (– – + + + – + + +). 

Navržení strategie projektu 

Nyní je potřeba podrobnější charakteristiky, jež poukazují na cestu, kterou se bude 

projekt ubírat. Strategie projektu se člení dle těchto kritérií
1
: 

Geografická strategie - základní typy geografické strategie projektu tvoří zaměření na: 

 všechny segmenty geograficky omezeného lokálního nebo regionálního trhu; 

 zvolený segment (výrobkovou skupinu) na národním trhu i na mezinárodních trzích; 

 zvolený segment ve zvolené geografické oblasti; 

 všechny segmenty ve všech geografických oblastech (celosvětová konkurence). 

Strategie z hlediska podílu na trhu – z hlediska podílu a pozice na trhu je třeba zvažovat ze 

tří strategií: 

 strategie nákladového prvenství; 
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 strategie diferenciace – strategie se zaměřuje na odlišení produktů; 

 strategie tržního výklenku. 

Strategie z hlediska vazby výrobek – trh – do značné míry determinování strategie na 

z hlediska marketingové strategie projektu: 

 strategie penetrace – zaměřená na rozšíření podílu současných produktů, tvořících 

výrobní program firmy, na dosavadních trzích; 

 strategie rozvoje produktů – orientovaná na nové produkty pro současné trhy; 

 strategie rozvoje trhů – zaměřuje se na proniknutí dosavadních produktů firmy 

k novým zákazníkům, do dalších geografických oblastí; 

 strategie diverzifikace – orientuje se na proniknutí nových výrobků na nové trhy (tato 

strategie je zřejmě nejrizikovější). 

Marketingová strategie – buďto chceme, aby rostl tržní podíl firmy a tudíž příjmy 

potlačením konkurence při stabilní nebo klesající celkové poptávce, nebo expanzí trhu při 

zachování tržního podílu. Z toho vyplývají dvě následující strategie: 

 Strategie zaměřená na konkurenci – zvýšení tržního podílu na úkor konkurence. 

Používáme agresivní cenovou strategii (např. dumpingové ceny), imitační strategie 

(cílem je těžit z určitých marketingových aktivit konkurence), profilová strategie 

(nesoustřeďuje se na cenovou konkurence, ale na  kvalitu, v tomto případě na se 

profilová strategie soustřeďuje na diferenciační výhodu prostřednictvím specializace). 

 Strategie tržní expanze – rozšiřuje existující trh (zvyšuje poptávky ze strany 

dosavadních skupin zákazníků), nebo vytváří nové trhy (získává nové zákazníky). 

V každé zamýšlené strategii musí řešitel analyzovat možnosti a fakta daného projektu 

a následně vybrat nejvhodnější strategii, v co největším možném detailu korelující se 

stanoveným cílem. 

Strategický charakter projektu v praxi investičního záměru výstavby 

sportovní haly 

Vztah k rozvoji podniku 

 Projekt orientovaný na expanzi – z investičního hlediska se jedná o investici právnické 

osoby se vstupem do nově vzniklé právnické osoby. 

Forma realizace projektu 

 Investiční výstavby – tyto projekty se realizují buď v již existujícím podniku v úzké 

návaznosti na jeho aktivity, nebo formou výstavby Green Field (na zelené louce), 
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Charakter peněžních toků 

 Standardní (konvenční) peněžní toky  (– – + + + + + +). 

Navržení strategie projektu 
Nyní je potřeba podrobnější charakteristiky, jež poukazuje na cestu, kterou se bude 

projekt ubírat. Strategie projektu se člení dle těchto kritérií:  

Geografická strategie - základní typy geografické strategie projektu tvoří zaměření: 

 na všechny segmenty geograficky omezeného lokálního nebo regionálního trhu; 

Strategie z hlediska podílu na trhu – z hlediska podílu a pozice na trhu je třeba 

zvažovat ze tří strategií: 

 strategie diferenciace a strategie tržního výklenku. 

Strategie z hlediska vazby výrobek – trh – do značné míry determinování strategie 

z hlediska marketingové strategie projektu: 

 strategie rozvoje trhů – zaměřuje se na proniknutí dosavadních produktů firmy 

k novým zákazníkům, do dalších geografických oblastí; 

Marketingová strategie – buďto chceme, aby rostl tržní podíl firmy a tudíž příjmy 

potlačením konkurence při stabilní nebo klesající celkové poptávce, nebo expanzí trhu při 

zachování tržního podílu. Z toho vyplývají dvě následující strategie: 

 Strategie tržní expanze – zvyšuje nabídku stávajících badmintonových kurtů 

a odstraňuje přetlak u poptávky, díky čemuž dostává nabídku s poptávkou do relativní 

rovnováhy. 

Příloha 18: Nástroj projektů a investic na získávání finanční podpory 

Public Private Partnership (PPP) 

PPP neboli spolupráce veřejného* a soukromého sektoru. Při extenzivním výkladu 

PPP se od doby, kdy je ČR v EU tento typ spolupráce rozšířil o spoluúčast soukromého 

sektoru nejen se sektorem veřejným státním, ale také o spoluúčast Evropské unie.  

*Veřejný sektor a jeho statky, podle V. Jurečky viz [8] nemají cenu stanovenou trhem, 

a proto tržní síly nemohou zajistit, aby jich bylo vyráběno optimální množství. Dochází 

k selhání trhu, které někdy může napravit vláda. Veřejný statek je zvláštní typ statku, který se 

vyznačuje nekonkurenčností (nesoutěživost, nerivalita ve spotřebě). Spotřeba statku jedním 

člověkem nesnižuje úroveň spotřeby téhož statku jinými lidmi (například veřejné osvětlení). 

Další vlastností veřejných statků je nevylučitelnost ze spotřeby. Zkuste vyloučit z užívání 

chodníku ty, kteří řádně neplatí daně. K nevylučitelnosti ze spotřeby přispívá také zvláštní rys 

mnoha služeb, a tím je jejich nedělitelnost. Přidělit 10 milionům lidí každému kousek 



 

 

 

158 

chodníku podle toho jak platí daně, přičemž nikde jinde by se nemohl dotyčný pohybovat, je 

komický utopismus. 

Přizvat město jako spoluúčastníka projektu je proto vhodné v případě, že jsou v rámci 

projektu zahrnuty také veřejné statky nebo chceme-li snížit dobu návratnosti investice nebo 

mít možnost uhrazení většiny prostředků vynaložených do projektu, dříve zmiňované 

strukturální fondy EU jsou pro tyto účely určené. Při spolupráci s městem a útvarem 

specializujícím se na získávání dotací z těchto fondů může projektový manažer na tento útvar 

delegovat vyhledávání ideálních operačních programů vhodných pro projekt, finančně docílit 

téměř nulové investice a vytvořit tak prospěšnou a optimální PPP. Celý proces je vyobrazen 

v obrázku 2.10. 

Obrázek 2.10: Komunikační schéma extenzivního PPP s EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z obrázku 2.6* je patrné, že v prvním kroku vyzve projektový manažer město 

respektive příslušný orgán ke komunikaci, přičemž informuje o svém investičním záměru. 

V kroku 2 je přidělen úkol kompetentní osobě, jež má na starosti operační a regionální 

operační programy, načež započte analýzu operačních programů vhodných pro projekt. 

Posléze je projektovému manažerovi sděleno, zda existuje nějaký vhodný operační program 

a zda je vůbec možno s daným investičním záměrem žádat o dotace z EU. Je-li možné žádat 
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o dotaci, začínáme pracovat na zpracování žádosti o dotaci ve spolupráci s městem. Jakmile 

dotaci podáme krokem 5, čekáme na vyrozumění, zda jsme se stali ve schvalovacím procesu 

oprávnění žadatelé.  

Jedná se o relativně zdlouhavý proces, jelikož strukturálním fondům chodí desetitisíce 

takových žádostí ročně. Proto je velkou nevýhodou, že v době čekání a soustředění se na 

získávání těchto dotací plynou velmi vysoké náklady obětované příležitosti. Navíc žádost 

nemusí být úspěšná. Hazardní hantýrkou řečeno, žádost je víceméně hop nebo trop. Je zřejmé, 

že u mnohamilionových projektů však nemusíme váhat, zda o dotaci požádat nebo ne. Peníze 

inkasované z úspěšně podané žádosti mnohonásobně převýší náklady obětované příležitosti za 

zdržení realizace investice. Při neúspěšné žádosti je totiž ušlý zisk zdržením realizace projektu 

zpravidla přibližně 6 měsíců. Sportovní zařízení jsou nákladná záležitost s nijak závratným 

ročním obratem, a proto je nepochybně výhodné schvalovací proces absolvovat. 

*Modré přerušované linie značí tzv. komunikační kříž (KK). Neustále mohou všechny 

subjekty schématu mezi sebou komunikovat, jak uznají za vhodné pro urychlení vyřešení 

problému. KK má ilustrativně značit tři cesty, které máme na výběr. Cesty se zobrazí, jakmile 

z jakéhokoli ze 4 základních bodů dojdeme ke středu. 

Praktické rady a odkazy pro PPP 

PPP  

Momentálně k datu 19. 4. 2013 nám není známa vhodná výzva v rámci vhodných 

operačních programů, které vyhlašují jednotlivá ministerstva nebo Regionální operační 

programy MSK na projekt typu výstavby badmintonové haly. Ke zjišťování o aktuálních 

výzvách, grantech a dotacích slouží několik webových stránek, kde je možno sledovat 

jednotlivé výzvy k možnosti čerpání finančních podpor na daný projekt. Z hlediska 

praktického využití a důležitosti jsou uváděny tyto internetové stránky přímo ve výkladu 

kapitoly. 

Internetové stránky na podporu projektů 

 http://www.rr-moravskoslezsko.cz/eu2014  

 http://rismsk.cz/cz/moznosti-financovani-inovaci/16-pro-studenty.html  

 http://www.jestejesance.cz/  

 http://www.kr-moravskoslezsky.cz/  

 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana 

Pro získávání evropských dotací musíme projekt zpracovat strukturovaně a měl by splňovat 

několik formálních náležitostí, které jsou uvedeny v sekci ,,Průvodce projektovou žádostí‘‘ na 

webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko viz [45]. 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/eu2014
http://rismsk.cz/cz/moznosti-financovani-inovaci/16-pro-studenty.html
http://www.jestejesance.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

