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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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] 

 



 

 

 

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] 

 

 

 



 

 

 

Příloha 3: VZZ WELLNESS HOTEL ABÁCIE NJ, s.r.o. a DOTEP-CT, s.r.o. 

 
 

List 1 

 



 

 

 
 

List 2 



 

 

 
 

List 3 



 

 

 
 

List 4 



 

 

 
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] 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

List 6 



 

 

 
 

List 7 



 

 

 
 

List 8 



 

 

 
List 9 



 

 

 
 

List 10 



 

 

 
 

List 11 



 

 

 
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] 

 



 

 

 
 

List 13 



 

 

 
 

List 14 

 



 

 

 
 

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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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/


 

 

  
  

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
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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/


 

 

  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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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 
 
 
 

                                                 
 

 

 



 

 

 
Příloha 1: Informace o pozemku a projektu 
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Sníme 10 

 

 

 

 
 



 

 

 

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] 

 
 
 



 

 

Vizualizace 
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Snímek 16 
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Snímek 18 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

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] 

  
 



 

 

 

Průřez střechou s popisem prostor a místností 
 

 
Snímek 21 

 
 

 

 

 
Snímek 22 

Poznámka pro přílohu 6: Kde není uvedený zdroj, jedná se o vlastní zpracování 

 

 

 



 

 

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.  

  



 

 

 

  

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! 

  



 

 

 

  

• 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 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

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


 

 

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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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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. 



 

 

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]. 



 

 

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: 



 

 

 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 



 

 

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. 



 

 

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 



 

 

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, 

jelikož: „Sport může být provozován pouze tehdy, pokud je v daný okamžik k dispozici 
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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. 



 

 

 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. 



 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 



 

 

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; 



 

 

 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), 

 



 

 

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 



 

 

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/

