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1. Úvod 

 
Sport je stále významnějším artiklem ekonomiky a je třeba na něj pohlíţet jako na subjekt 

s vysokým ekonomickým a rozvojovým potenciálem. Lyţování je ve světě ale i v České 

republice velice populární coţ u nás dokazují například i povinné lyţařské kurzy na 

základních a středních školách. V dnešní době se fenoménem v lyţařských areálech vedle 

klasického lyţování stal také snowboarding. V České republice je v provozu kolem 256 

lyţařských areálů poskytujících širokou škálu sluţeb, mezi něţ patří nejen provoz sjezdovek, 

lanových drah a vleků ale také občerstvení, ski servisy, půjčovny, lyţařské školy a další. 

Pouze správným přístupem ke všem sloţkám podnikání v tomto prostředí lze finančně zajistit 

bezproblémový chod areálů, jejich modernizaci a rozšiřování. Důleţitá je také propagace 

areálu, aby při záplavě konkurenčních středisek zákazník věděl, kam chce jít a proč. 

 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat financování vybraných lyžařských areálů a  

provést jejich srovnání. K tomuto účelu byla vybrána tři lyţařská střediska v Beskydech – 

SKI Vítkovice Bílá, SKI areál Mosty u Jablunkova a SKI areál Pustevny. Tyto lyţařské areály 

jsem si zvolil z důvodů, ţe patří mezi nejlepší v Beskydech, patří do stejné kategorie lepšího 

průměru v České republice a jsou pro mne lehce dostupná. Při prvním kontaktování mě vyšly 

všechny areály vstříc a domluvil jsem si schůzky s lidmi z vedení. Na základě opakovaných 

rozhovorů s těmito lidmi jsem následně vypracoval výzkumnou část této práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Teoretické vymezení pojmů 

 
2.1. Neziskové organizace 

 
Definice neziskového sektoru není jednoduchá, a proto jich existuje celá řada. 

Mezinárodně uznávanou strukturálně – operacionální definici, kterou můţeme povaţovat za 

komplexní charakteristiku nestátních neziskových organizací, je definice od Salamona a 

Anheiera.
1
 

  

Oba autoři chápou nestátní neziskový sektor jako soubor institucí, které existují vně 

státních struktur, avšak slouţí v zásadě veřejným zájmům, na rozdíl od zájmů nestátních. Za 

určující povaţují pět základních vlastností, podle nichţ jsou nestátní neziskové organizace: 

 

1. Institucionalizované (organized) – tj. mají jistou institucionální strukturu, jistou 

organizační skutečnost, bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně 

registrovány. 

 

2. Soukromé (private) – tedy jsou institucionálně odděleny od státní správy, ani jí 

nejsou řízeny. To neznamená, ţe nemohou mít významnou státní podporu nebo ţe 

ve vedení nemohou být mj. státní úředníci. Rozhodující je zde fakt, ţe základní 

struktura neziskových organizací je ve své podstatě soukromá. 

 

3. Neziskové (non-profit) – ve smyslu nerozdělování zisku, tj. nepřipouští se u nich 

ţádné přerozdělování zisků vzniklých z činnosti organizace mezi vlastníky nebo 

vedení organizace. Neziskové organizace mohou svou činností vytvářet zisk, 

ovšem ten musí být pouţit na cíle dané posláním organizace. 

 

4. Samosprávné a nezávislé (self - governing) – jsou vybaveny vlastními postupy a 

strukturami, které umoţňují kontrolu vlastních činností, tzn., ţe neziskové 

organizace nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe. Nekontroluje 

je ani stát, ani instituce stojící mimo ně. 

                                     
1 SALOMON, L. M., ANHEIER, H. K. Definding of the Nonprofit Sector. A Gross National Analysis. 

Manchester University Press, 1997 podle: ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace : 

příručka pro zastupitele krajů, měst a obcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 130s. ISBN 80-

210-3031-3. 
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5. Dobrovolné (voluntary) – vyuţívají dobrovolnou účast na svých činnostech. 

Dobrovolnost se můţe projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizaci, tak 

formou darů nebo čestné účasti ve správních radách.
2
 

 

V jiné odborné literatuře můţeme najít neziskový sektor, definován například jako “ta část 

národního hospodářství, ve které subjekty v ní fungující a produkující statky, získávají 

prostředky pro svou činnost cestou takzvaných přerozdělovacích procesů, jejichţ principy 

jsou podrobně popsány a zkoumány prostřednictvím veřejných financí. Cílovou funkcí 

neziskového sektoru není zisk ve finančním vyjádření, ale přímé dosaţení uţitku, který má 

zpravidla podobu veřejné sluţby.
3
 

 
2.1.1. Typy neziskových organizací 

 
Dle zákona o daních z příjmu č. 582/1992 Sb. kde v § 18 odst. 7 jsou uvedeni poplatníci 

daně, kteří nebyli zřízeni či zaloţeni za účelem podnikání.  

 

Řadí se sem: 

 
 občanská sdruţení včetně odborových organizací, 

 politické strany a politická hnutí, 

 zájmová sdruţení právnických osob, jestliţe mají tato sdruţení právní subjektivitu 

a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, 

 školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, 

 registrované církve a náboţenské společnosti, 

 nadace a nadační fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 veřejné vysoké školy, 

 veřejné výzkumné instituce, 

 obce, 

 organizační sloţky státu, 

                                     
2 ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace : příručka pro zastupitele krajů, měst a obcí. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 130s. ISBN 80-210-3031-3. 
3 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a řízení. 1. vyd. Praha: 

Ekopress, 2001. 177 s. ISBN 80 – 86119 – 41 – 6. 



6 

 

 kraje, 

 příspěvkové organizace, 

 státní fondy, 

 subjekty, o nichţ tak stanoví zvláštní zákon. 

 
2.1.2. Právní formy neziskových organizací 

 
Občanské sdružení 

Je to sdruţení fyzických a právnických osob, které vzniká za účelem realizace společného 

zájmu. Typickým znakem je členská základna. 

Právní úprava: Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů 

(novela – zákon č. 151/2002 Sb.). 

 

Obecně prospěšná společnost 

Je subjektem poskytujícím obecně prospěšné sluţby všem za stejných podmínek. Zisk 

nemůţe být přerozdělován mezi zakladatele nebo zaměstnance, pouţívá se na financování 

dalších aktivit společnosti.  

Právní úprava: Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění 

pozdějších předpisů (novela – zákon č. 208/2002 Sb.).  

 
Nadace 

Je účelovým sdruţením majetku zřízeným za účelem dosahování obecně prospěšného 

cíle. Nadační příspěvky se poskytují z výnosů nadačního jmění a ostatního majetku nadace.  

Právní úprava: Novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění 

pozdějších předpisů (novela – zákon č. 210/2002 Sb.). 

 
Nadační fond 

Je účelové sdruţení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. 

Nadační fond nezřizuje nadační jmění a pro dosaţení účelu smí pouţít veškerý svůj majetek.  

Právní úprava: Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších 

předpisů (novela – zákon č. 210/2002 Sb.).
4
 

 

                                     
4 http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-

132554&nocache=invalidate&sh_itm=2925fc1d1f841f69cd7bdbad1c88e50b&sel_ids=1&ids[xb7fde6b7ad15e8

51b2ab3a2ecb998a9f]=1#disc [online], [5. 4. 2010] 

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-132554&nocache=invalidate&sh_itm=2925fc1d1f841f69cd7bdbad1c88e50b&sel_ids=1&ids%5bxb7fde6b7ad15e851b2ab3a2ecb998a9f%5d=1#disc
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-132554&nocache=invalidate&sh_itm=2925fc1d1f841f69cd7bdbad1c88e50b&sel_ids=1&ids%5bxb7fde6b7ad15e851b2ab3a2ecb998a9f%5d=1#disc
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-132554&nocache=invalidate&sh_itm=2925fc1d1f841f69cd7bdbad1c88e50b&sel_ids=1&ids%5bxb7fde6b7ad15e851b2ab3a2ecb998a9f%5d=1#disc
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2.1.3. Občanské sdružení ve sportu 
 

Podle zákona o sdruţování občanů mají občané právo svobodně se sdruţovat a k výkonu 

tohoto práva není třeba povolení státního orgánu (je třeba pouze registrace). Občané tak 

mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, odborové organizace hnutí, a jiná občanská 

sdruţení, jakoţ i kluby a sdruţovat se v nich. 

 

Občanské sdruţení má několik výhod, jako například osvobození od některých správních 

poplatků (toto osvobození je stanoveno v zákoně č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, kde 

zákon nestanovuje osvobození občanských sdruţení paušálně, ale v Sazebníku, který je 

přílohou zákona u jednotlivých poloţek). Nezanedbatelnou výhodou je také skutečnost, ţe 

občanské sdruţení má šanci získat granty na podporu své činnosti, a to jak od soukromých 

dárců, tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev.
4
 

 

Sportovní kluby v České republice sice mohou být i obchodními společnostmi, ale 

nejčastějším typem organizací ve sportu jsou právě občanská sdruţení.
5
 

 

Organizační struktura 

 

Odvíjí se od základního dokumentu občanského sdruţení a tím jsou stanovy. Ve 

stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů klubu. 

 

Za ty se povaţují: 

 

 valná hromada (konference), 

 prezident klubu, 

 dozorčí rada klubu (eventuelně revizoři účtů). 

 

 

 

 

 

                                     
5 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2005. 84 s. ISBN 

80 – 248 – 0827 – 7.  
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Obecné schéma občanského sdruţení znázorňuje obr. 1.1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

obr. 1.1 Obecné schéma občanského sdruţení
6
 

 

Valná hromada klubu typu občanského sdruţení vykonává následující činnosti: 

 

 projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o stavu klubového majetku, 

práv a závazků, 

 projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady (event. revizorů účtů),  

 projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro 

následující období, 

 stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství 

zakládajícího člena klubu, výši ročního klubového příspěvku pro činné členy 

klubu, 

 schvaluje podmínky smluvního členství, 

 přijímá čestné členy klubu, 

 stanoví volební období orgánů, 

 volí členy výboru klubu, 

 volí a odvolává dozorčí radu, resp. revizory účtů, 

 rozhoduje o vstupu a vystoupení z klubu nebo ze spolkových sportovních institucí, 

 rozhoduje převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku, 

 rozhoduje o změnách, úpravách a doplňujících stanov, 

 rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu. 

                                     
6 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2005. 84 s. ISBN 

80 – 248 – 0827 – 7.  

VALNÁ HROMADA 

VÝBOR KLUBU 

PREZIDENT KLUBU 

DOZORČÍ RADA 
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Prezident klubu je oprávněn: 

 

 svolávat řádnou a mimořádnou valnou hromadu, 

 řídit zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně), 

 uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu, 

 uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. 

 

Výbor klubu projednává to, co není svěřeno valné hromadě a co je uvedeno ve 

stanovách. 

 

Dozorčí rada resp. revizoři účtů jsou oprávněni kontrolovat všechny účetní a finanční 

operace klubu, stav hospodaření s penězi, právy a majetkem klubu a podávat o tom zprávy  

výboru klubu a valné hromadě. Rozhodují o případném sporu o kvalitu právního, účetního 

nebo finančního dokladu. Zároveň navrhují v případě zjištěných nedostatků nápravná 

opatření.
7
 

 

Založení občanského sdružení – sportovního klubu 

 

V podstatě jediné, čeho je zapotřebí, je vytvoření přípravného výboru skládajícího se 

nejméně ze tří lidí, z nichţ alespoň jeden je starší 18 let, a sepsání stanov.  

Přípravný výbor podává návrh na registraci, přílohou návrhu jsou dva stejnopisy navrţených 

stanov. 

 

Návrh na registraci musí podle zákona obsahovat: 

 

 podpisy členů přípravného výboru, 

 jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob, 

 označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem 

výboru, 

 text stanov ve dvou vyhotoveních. 

 

                                     
7 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2005. 84 s. ISBN 

80 – 248 – 0827 – 7.  
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Stanovy musí obsahovat: 

 

 název sdruţení, 

 sídlo sdruţení, 

 cíl jeho činnosti, 

 práva a povinnosti členů sdruţení, 

 orgány sdruţení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdruţení, 

 ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou 

jednat svým jménem, 

 zásady hospodaření. 

 

Formát stanov není jednotně určen, jak jsou sloţité, záleţí na předmětu plánované činnosti 

a také sloţitostí struktury zakládané organizace. 

 

Registrace občanského sdružení 

 

Občanské sdruţení vzniká registrací. Návrh registrace se podává písemně Ministerstvu 

vnitra ČR (odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdruţování, úsek sdruţování). Lze jej 

poslat poštou, nebo podat do podatelny osobně. Má – li návrh vady, ministerstvo na to do pěti 

dnů upozorní přípravný výbor, jinak zahájí řízení. Správní poplatek se za podání návrhu na 

registraci sdruţení neplatí. 

 

Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 dnů od zahájení 

řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, 

na němţ vyznačí den registrace, kterým je den odeslání. Jinak ministerstvo do 10 dnů odmítne 

registraci. Proti rozhodnutí o odmítnutí se lze odvolat k Nejvyššímu soudu.  

Pokud nebylo ve lhůtě 40 dnů od zahájení řízení (to je od doručení bezvadného návrhu) 

doručeno zmocněnci rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace, vzniká sdruţení i bez 

výslovné registrace. 
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Dalším krokem existence občanského sdruţení je svolání členské schůze, kde by mělo 

proběhnout schválení stanov a volba statutárních orgánů. Aţ do jejich vytvoření jedná 

jménem sdruţení přípravný výbor, pokud stanovy neurčují něco jiného. 

Na ustavující členské schůzi by mělo být konstatováno, kdo je v souladu se stanovami 

zakládajícím členem, popřípadě mohou být přijati další členové a teprve poté by mělo dojít 

k volbě orgánů společnosti. O takové zakládající členské schůzi je potřeba vést pečlivý zápis 

obsahující podepsanou prezenční listinu. Jestliţe proběhne i schůze jiného orgánu sdruţení 

(výboru), pak je potřeba pořídit zápis i z tohoto jednání. 

 

Finance 

 

Bude – li mít sdruţení nějaký majetek, musí vést účetnictví. Účtovat lze jak jednoduše, tak 

i podvojně, přechod z jednoho na druhý způsob je moţný jen na konci účetního období, to je 

ke konci roku. 

 

Aby mělo sdruţení majetek, musí mít nějaké příjmy – k nim se váţe povinnost podat 

daňové přiznání. Finanční úřady poţadují, aby se sdruţení registrovalo u finančního úřadu 

jako plátce daně (podle zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků).
8
 

 

 

2.2. Obchodní společnosti 

 
Obchodními společnostmi podle obchodního zákoníku jsou: veřejná obchodní společnost, 

komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská 

společnost a evropské hospodářské zájmové sdruţení. Všechny společnosti a druţstva se 

povinně zapisují do obchodního rejstříku, bez zápisu ţádná společnost nevznikne. 

 

2.2.1. Založení a vznik obchodních společností a družstev obecně 
 

Obchodní společnosti vznikají ve dvou etapách. V první etapě dochází k zaloţení 

společnosti a v druhé etapě dochází k jejímu vzniku jako právnické osoby, a to ke dni jejího 

zápisu do obchodního rejstříku. 

 

 

                                     
8 http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554 [online], [12. 4. 2010] 
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Založení 

 

Obchodní společnosti se v případě, ţe zákon nestanoví jinak (jinak je to u akciové 

společnosti) a v případě, ţe jsou zakládány více neţ jednou osobou, zakládají společenskou 

smlouvou podepsanou všemi zakladateli.  

 

V případě ţe je společnost zakládána jediným zakladatelem (zákon tuto moţnost připouští 

u společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti, v případě, ţe jediný akcionář je i 

právnickou osobou) je společenská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou nebo 

smlouvou, která musí obsahovat stejné náleţitosti jako společenská smlouva.  

 

Jestliţe se jedná o společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnosti 

s ručením omezeným a zakladatelskou smlouvu akciové společnosti, musí mít tyto 

dokumenty formu notářského zápisu. 

 

Notářský zápis musí obsahovat:  

 

 místo, den, měsíc a rok úkonu, 

 jméno a příjmení notáře a jeho sídlo, 

 jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo (není – li, tak datum narození) účastníků a 

jejich zástupců, 

 prohlášení účastníků o tom, ţe jsou způsobilí k právním úkonům, 

 údaj, jakým způsobem byla ověřena totoţnost účastníků, 

 obsah úkonu, 

 údaj o tom, ţe byl zápis po přečtení účastníky schválen, 

 podpisy účastníků nebo jejich zástupců, 

 otisk úředního razítka notáře a jeho podpis. 

 

Vznik 

 

Obchodní společnosti a druţstva vznikají aţ ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Aţ 

tímto dnem se zaloţená společnost stane právnickou osobou, která můţe nabývat práva a 

povinnosti, vlastním jednáním se zavazovat a být účastníkem soudního nebo jiných druhů 
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řízení. Jestliţe ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině není uvedeno, na jakou 

dobu je společnost zaloţena, má se za to, ţe je zaloţena na dobu neurčitou. Návrh na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku musí být podán k příslušnému rejstříkovému soudu 

nejpozději do 90 dnů od zaloţení společnosti nebo od doručení ţivnostenského nebo jiného 

podnikatelského oprávnění. 

 

Příslušným rejstříkovým soudem k zápisu společnosti je soud, v jehoţ obvodu je obecný 

soud právnické osoby, jíţ se zápis týká. Obecným soudem v rejstříkových věcech je vţdy 

krajský soud (Městský soud v Praze pro Prahu a Středočeský kraj, Krajský soud v Českých 

Budějovicích, Krajský soud v Plzni, Krajský soud v Ústí nad Labem, Krajský soud v Hradci 

Králové, Krajský soud v Brně a Krajský soud v Ostravě). 

 

Ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku – tedy ode dne vzniku společnosti, 

začínají společnostem plynout následující lhůty: 

 

 8 dnů k zaregistrování u správy sociálního zabezpečení za předpokladu, ţe 

společnost má zaměstnance, 

 8 dnů k zaregistrování u zdravotních pojišťoven za předpokladu, ţe společnost má 

zaměstnance, 

 30 dnů k zaregistrování u finančního úřadu (registrace k vybraným daním). 
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2.2.2. Společnost s ručením omezeným 
 

Základní charakteristiku společnosti s ručením omezeným (s. r. o.) znázorňuje 

tabulka 1.1 

 

nejniţší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická osoba 

nejvyšší počet společníků 50 

minimální výše základního kapitálu 200 000 Kč 

nejniţší moţný vklad 20 000 Kč 

nejvyšší moţný vklad neomezen 

rozsah splacení vkladu při vzniku 30% z kaţdého vkladu, celkem nejméně 100 000 

Kč 

doba splacení vkladu nejvýše do 5 let od vzniku 

počet hlasů ke vkladu na kaţdých 1000 Kč 1 hlas (můţe být ve 

společenské smlouvě určeno i jinak) 

ručení společníka za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše nesplacených 

vkladů všech společníků podle stavu zápisu do 

obchodního rejstříku 

předmět činnosti podnikání, lze zaloţit i za jiným účelem 

orgány společnosti valná hromada, statutární orgán – jednatelé, 

dozorčí rada (nepovinná), další dle společenské 

smlouvy 

zakladatelský dokument společenská smlouva nebo zakladatelská listina 

ve formě notářského zápisu 

povinnost a výše rezerv vytváří se rezervní fond ze zisku, výše podle 

společenské smlouvy – nejméně však 10 % zisku 

Tabulka 1.1 Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s. r. o.)
9
 

 

 

 

 

                                     
9 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zalozeni-vznik-

opu/1000818/46132/#b2 [online], [15. 4. 2010] 
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Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny 

 

Společnost s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“) se zakládá podepsáním společenské 

smlouvy, jestliţe je zaloţena dvěma nebo více zakladateli. Lze ji zaloţit i jediným 

zakladatelem, který poté sepisuje zakladatelskou listinu. Zakladateli s.r.o. mohou být jak 

osoby fyzické, tak osoby právnické, a to jak osoby české nebo zahraniční. 

 

Zákon vylučuje, aby společnost s ručením omezeným, která má jen jednoho společníka, 

byla jediným zakladatelem jiné společnosti. Zaloţením takové společnosti by mohlo dojít k 

řetězovitému zakládání společností s ručením omezeným o jediném zakladateli, čímţ by 

docházelo k nepřehledné situaci, která by byla ke škodě věřitelů těchto společností. 

Zákon téţ vylučuje, aby se společnost s ručením omezeným s jediným společníkem stala 

jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. 

 

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina s.r.o. musí mít formu notářského zápisu a 

musí obsahovat minimálně tyto náleţitosti: 

 

 firmu a sídlo společnosti, 

 určení společníků uvedením firmy, názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 

bydliště fyzické osoby, 

 předmět podnikání (činnosti), 

 výši základního kapitálu a výši vkladu kaţdého společníka včetně způsobu a lhůty 

splacení vkladu, 

 jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

 jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

 určení správce vkladu, 

 jiné údaje, které vyţaduje obchodní zákoník. 

 

Společenská smlouva můţe určit, ţe společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní 

organizaci společnosti, v praxi to však není obvyklé. V případě, ţe společenská smlouva 

neobsahuje minimální náleţitosti, je neplatná a jejím podepsáním není společnost zaloţena. 
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Splacení vkladů před vznikem 

 

Před podáním návrhu na zápis s.r.o. musí být splacena nejméně zákonem určená část 

peněţitých vkladů společnosti a všechny nepeněţité vklady. Zákon stanoví, ţe na kaţdý 

peněţitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Zákon dále stanoví, ţe celková výše 

splacených peněţitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněţitých vkladů musí činit 

alespoň 100 000,- Kč. 

 

Zákon tedy stanoví pouze minimální rozsah splacení vkladů před zápisem společnosti do 

obchodního rejstříku. Společenská smlouva, kterou je určena výše základního kapitálu a výše 

vkladu kaţdého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu, můţe zaloţit povinnost 

splatit vklady před zápisem do obchodního rejstříku ve větším rozsahu, popřípadě splatit 

všechny vklady před zápisem. 

 

Má-li společnost jediného zakladatele, musí tento zakladatel splatit vklad v celém rozsahu 

před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku. V případě, ţe se fyzická nebo 

právnická osoba stane jediným společníkem aţ po vzniku společnosti, tedy všechny obchodní 

podíly společnosti se spojí v rukou jediného společníka, je tento společník povinen do tří 

měsíců ode dne spojení obchodních podílů splatit zcela všechny peněţité vklady nebo převést 

část obchodního podílu na jinou společnost. 

 

Získání podnikatelského oprávnění  

 

V případě, ţe je společnost s ručením omezeným zaloţena za účelem podnikání musí 

jednatelé poţádat o vydání ţivnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. Ode dne 

doručení průkazu podnikatelského oprávnění plyne 90 denní lhůta k podání návrhu na zápis 

do obchodního rejstříku. 

 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

 

Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku podávají všichni 

jednatelé svým jménem, nikoliv jménem jiţ zaloţené osoby. Pravost podpisů všech jednatelů 

musí být úředně ověřena. Jednatelé mohou zmocnit k vypracování a podání návrhu na zápis i 
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jiné osoby, například advokáta, a pravost podpisů na plné moci musí být rovněţ úředně 

ověřena.
10

 

 

Zrušení a likvidace společnosti 

 

Probíhá ve formách a z důvodů obecně platných pro obchodní společnosti. Společník 

nemůţe ze společnosti jednostranně vystoupit, můţe však svou účast ukončit dohodou, nebo 

poţádá o zrušení účasti soud. Společnost nemůţe vyloučit společníka bez rozhodnutí soudu, 

přičemţ se musí prokázat, ţe došlo k opakovaně závaţnému porušení jeho povinností. Při 

zrušení společnosti s likvidací má kaţdý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku (v 

poměru splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech společníků).
11

 

 

2.3. Metody a techniky sociologického výzkumu 
 

Metoda je tvořena systémem pravidel a principů, které určují třídy moţných systémů 

operací, vedoucích od určitých výchozích podmínek k dosaţení určeného cíle. 

Některé metody jsou pouţitelné víceúčelově, pro více vědních oborů, jiné pouze pro jeden 

z nich. V kaţdé metodě se pouţívají různé sociologické techniky. Tyto techniky jsou při 

uplatňování sociologických metod vlastně pracovními nástroji, s jejichţ pomocí je 

shromaţďován materiál a tím jsou zajišťována potřebná data pro interpretaci. 

Interpretací dat získaných sociologickým výzkumem se rozumí zpracování materiálu, 

nejčastěji za pouţití výpočetní techniky. 

 

2.3.1. Metody sociologického výzkumu 
 

 Metoda terénního výzkumu – získávání informací sběrem dat v terénu, kde 

terénem míníme skupinu, pospolitost, respondenty, 

 metoda statistická – vyuţívání matematické statistiky při zpracování dat, 

 metoda historická – zkoumá vývoj jevu či problému v historii a sleduje zákonitosti 

změn sledovaného jevu, 

                                     
10 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zalozeni-vznik-

opu/1000818/46132/#b2 [online], [11. 4. 2010] 
11 BUCHTOVÁ, Jana; STIBOR Miroslav. Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku. 1. přepracované vyd. Ostrava: 

VŠB – TUO, 1998. 137 s. ISBN 80 – 7078 – 567 - 5 
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 metoda experimentální – experiment probíhá v terénu, v laboratoři, na vybraném 

pracovišti, provedení je sloţité a vyţaduje značné zkušenosti, 

 metoda sociometrická – sociálně psychologická metoda, při které se měří sociální 

vztahy a vazby v malé sociální skupině, 

 metoda typologická (srovnávací) – porovnávání určitých typů jevů podle znaků a 

srovnávání těchto typů mezi sebou, 

 metoda introspektivní – opírá se o „vnitřní“ poznatky výzkumníka, 

 metoda monografická – spočívá ve výzkumu jevu na jednom nebo pouze několika 

případech, jev je zkoumán velmi podrobně a všestranně, pak dochází k zobecnění. 

 

2.3.2. Techniky sociologického výzkumu 
 

Dotazník 

Jednou z nejrozšířenějších technik sociologického výzkumu je dotazník. Pouţívá se tam, 

kde je třeba získaný materiál podrobit kvantitativní analýze. Dotazník je tedy obvykle spojen 

s matematicko – statistickou metodou. 

 

Pozorování 

Je třeba odlišit pozorování běţné od vědeckého, které se řídí určitými zásadami. Vědecké 

pozorování bývá často zesíleno různými pomůckami (záznamový arch) či přístroji 

(magnetofon, fotoaparát, kamera…), je systematické a je zaměřeno na sledovaný cíl. 

Technické pomůcky mají ale jistou nevýhodu – pozorovaní lidé ztrácejí pod jejich vlivem 

svoji přirozenost chování.  

Pozorování, má – li mít vysokou vypovídací hodnotu, musí dávat pravdivý obraz 

skutečnosti. Musí odpovídat následujícím poţadavkům: 

 

 co nejpřesněji zachytit objektivní skutečnost, 

 vyloučit zásahy subjektivních vlivů pozorovatele, 

 dbát na přesnost záznamů. 

 

Rozhovor (interview) 

 

Jedná se o bezprostřední rozhovor výzkumníka se zkoumaným člověkem nebo skupinou. 
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Typy rozhovorů: 

 

 standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor – má přísný řád, 

postupuje se přesně podle připraveného textu (formuláře), čímţ se blíţí dotazníku 

– výzkumník čte respondentovi otázky a ten na ně odpovídá, 

 nestandardizovaný, volný rozhovor – i ten je samozřejmě dobře připraven předem, 

ale tento rozhovor se značně přibliţuje běţnému rozhovoru, vede 

k bezprostřednímu projevu respondenta, 

 polostandardizovaný – nese prvky volného i standardizovaného rozhovoru, 

 rozhovor zjevný – výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi cíl 

své návštěvy, vyţádá si jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky a zaznamenává 

odpovědi, 

 rozhovor skrytý – vylučuje jakékoliv přímé zaznamenávání odpovědí a respondent 

nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru, 

 rozhovor individuální – rozhovor výzkumníka s jednou osobou. Dělí se na 

rozhovor: 

 měkký – navození stavu důvěry, pohody, volnosti otázek i odpovědí, 

dotazovaný se můţe takzvaně vypovídat, 

 tvrdý – dotazovatel se chová autoritativně, přísně vyţaduje přesné 

odpovědi na přesně stanovené otázky, 

 neutrální rozhovor – je uţíván nejčastěji, vychází se z předpokladu, ţe 

respondent má zájem vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu, dotazovatel 

zabezpečuje dosaţení cíle rozhovoru. 

 rozhovor skupinový – hromadný rozhovor prováděný současně s několika 

osobami. Dává se přednost 6 – 10 členným skupinám a při výzkumu se musí 

počítat s veřejným míněním i s míněním tzv. názorových vůdců. 

 

Práce s dokumenty 

 

Co rozumíme dokumentem? 

 úřední záznamy, výkazy, soudní akta, zápisy z porad, - všechny dokumenty, které 

vznikly s cílem shromáţdit určité údaje, 

 osobní dokumenty – deníky, dopisy, paměti, kroniky, autobiografie, 
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 dokumenty statistického charakteru 

 jiná hmotně fixovaná sdělení – novinové a časopisecké články, kroniky, filmy, atp. 

 

Při práci s dokumenty musíme vycházet z toho, ţe informace byly sebrány v terénu a uţ 

určitým způsobem zpracovány. Většinou byly zpracovány se zcela jiných hledisek, neţ jsou 

ta, z nichţ chceme vycházet. Je proto nutné informace z dokumentů správně vybrat, kriticky 

zhodnotit a analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu. Při výběru dokumentů se 

řídíme potřebami výzkumu a zvaţujeme kvalitu dané informace, bereme v úvahu, ţe obsaţené 

informace mohou být určitým způsobem zkreslené.
12

 

 

2.3.3. Použité techniky sociologického výzkumu 
 

Pro vypracování mé bakalářské práce jsem pouţil technik „práce s dokumenty“ a 

„rozhovor“. Práce s dokumenty byla nezbytná pro vypracování teoretické části ale pouţita 

byla i v části praktické. Vyuţil jsem dokumentů jak v tištěné podobě, tak i v podobě 

elektronické. Praktická část mé práce byla z velké části napsána na základě rozhovorů se 

zástupci lyţařských areálů. K tomuto účelu jsem vyuţil rozhovor polostandardizovaný aţ 

volný, který mi připadal v dané chvíli jako nejvhodnější k vypracování mé práce svou 

obsáhlostí ale také hloubkou probíraných témat a mou moţností okamţitě reagovat na 

nepředpokládané odpovědi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
12 DURDOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 1999. 60 s. 

ISBN 80 – 7078 – 691 – 4. 
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3. Možnosti financování lyžařských areálů v ČR 

 
V následující kapitole nastiňuji moţnosti financování sportovních organizací. Uvedeny 

jsou jednotlivé zdroje, které jsou následně podrobněji specifikovány. 

 
3.1. Příjmy sportovních organizací 

 
Problém číslo jedna současného sportovního managementu je získávání finančních 

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

jak můţe sportovní organizace finanční prostředky získat. Je třeba si uvědomit, ţe občanská 

sdruţení, jako právní forma většiny českých sportovních organizací, splňují podstatu 

neziskových organizací.
13

 

 

Neziskovým organizacím není stanoveno ţádným předpisem, ţe nemohou provozovat 

ţádnou podnikatelskou činnost. Za jistých podmínek mohou občanská sdruţení podnikat. Pro 

podnikání které nevyplývá z poslání neziskového subjektu, musí nezisková organizace získat 

ţivnostenský list.  

 

3.2. Zdroje možných příjmů sportovního klubu 

 
 Příjmy z podnikatelské činnosti, 

 příjmy ze sponzoringu – příjem prostředků na základě darovací smlouvy, 

 příjmy ze státního rozpočtu, 

 příjmy z rozpočtu kraje, 

 příjmy z rozpočtu obce, 

 příjmy ze zdrojů ČSTV, 

 příjmy z: 

 vybraných členských příspěvků, 

 z prodeje vstupného, 

 trţby z prodeje propagačních materiálů, 

 trţby z umístění, 

 příjmy sportovních klubů plynoucích z: 

                                     
13 DURDOVÁ Irena, I Sociálně - ekonomické aspekty sportu. Ostrava: VŠB - TUO 2004 s. 32 ISBN 80 – 7329 – 

075 - 8 
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 odstupného, 

 výchovného, 

 hostování, 

 zdroje z fondů Evropské unie, 

 bankovní úvěry.
14

 

 

3.2.1. Příjmy ze státního rozpočtu 
 

Nejvyšším typem veřejného rozpočtu je rozpočet státní. Státní rozpočet je schvalován 

kaţdý rok parlamentem řídí se podle něj hospodaření státu v tom kterém kalendářním roce. 

Konkrétní skladba státního rozpočtu je upravena samostatným zákonem o státním rozpočtu 

(rozpočtová pravidla). 

 

Příjmy státního rozpočtu rozumíme zejména: 

 

 daně, 

 pojistné na sociální zabezpečení, 

 cla, 

 příjmy z činnosti organizačních sloţek státu, 

 odvody příspěvkových organizací, 

 odvody zbývajícího zisku České národní banky, 

 správní a soudní poplatky, 

 splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu, 

 příjmy z prodeje a pronájmu majetku české republiky, 

 další příjmy dané zákonem. 

 

Výdaje státního rozpočtu: 

 

 výdaje na činnost organizačních sloţek státu, 

 příspěvky na provoz a dotace na financování programů a akcí příspěvkovým 

organizacím, 

                                     
14STARÁ, Gabriela. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802 - 128X.  

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js06/t019/Sponzoring_a_reklama.pdf 
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 výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění, na dávky státní sociální 

podpory, sociální péče a ostatní sociální dávky, 

 výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, 

 dotace a návratné finanční výpomoci územním samostatným celkům na jinou neţ 

podnikatelskou činnost, 

 dotace návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám na 

podnikatelskou činnost, 

 dotace občanským sdruţením a politickým stranám, 

 další výdaje stanovené zákonem. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe vztahy jakékoliv organizace, tedy i sportovní, mohou být 

ke státnímu rozpočtu dvojí povahy: 

 

a) Vztahy, z nichţ vyplývají příjmy státního rozpočtu vzhledem ke sportovním 

organizacím: 

 

 daňové povinnosti sportovních organizací, 

 splátky návratných finančních výpomocí, 

 platby za pouţívání státního majetku, 

 další splátky vyplývající ze zákona. 

 

b) Vztahy, z nichţ vyplývají výdaje státního rozpočtu vzhledem ke sportovním 

organizacím: 

 

 dotace občanským sdruţením. 

 

Dotace jsou peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo 

národního fondu poskytované právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Po 

pouţití dotace je organizace povinna doloţit přehled o čerpání a pouţití prostředků a případné 

nepouţité prostředky vrátit. 
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Příspěvek je účelově vymezen, je moţné jej poskytnout pouze fyzickým osobám. 

Příjemce nemá povinnost po pouţití prostředků dokládat naplnění účelu, neboť ten je obecně 

známý z daných skutečností. 

 

V naprosté většině případů se u sportovních organizací jedná o dotaci. 

 

3.2.2. Rozpočet kraje 
 

V krajích jsou zřízeny jako orgán zastupitelstva výbory pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost, v jejichţ kompetenci je mimo jiné poskytovat dotace v oblasti mládeţe, 

tělovýchovy a sportu. Rada kraje můţe rozhodnout o poskytnutí dotace občanským sdruţením 

působícím ve sportu a tělovýchově na jeden rok. 

 

3.2.3. Rozpočet města nebo obce 
 

Jedná se o typ rozpočtu, který je svým charakterem nejbliţší sportovním organizacím na 

úrovni sportovních klubů. Rozpočty města a obcí se řídí metodikou nebo vyhláškou 

schválenou příslušným zastupitelstvem. Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, kterými 

můţe obec výrazně ovlivnit také činnost sportovních organizací na svém území. Rozpočet 

obce se pro sportovní organizace můţe stát významným finančním zdrojem. Příjmy a výdaje 

obce jsou často individuální záleţitostí, související s velikostí obce, geografickou polohou, 

demografickým sloţením i charakterem a rozsahem aktivit probíhajících na jejím území.  

 

Ač je rozpočet obce nejbliţším a nejdostupnějším finančním zdrojem pro sportovní 

organizace, je třeba respektovat, ţe ţádný právní předpis neukládá obci konkrétní povinnost 

finančně podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu na svém území.
15

 

 

3.2.4. Příjmy ze zdrojů ČSTV 
 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) je dobrovolným sdruţením sportovních, 

tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot a jsou – li 

ustavena jako občanská sdruţení. Jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a 

turistiku, sportovní reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a 

                                     
15 DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2002. 121 s. ISBN 80 – 248 – 0130 

– 2. 
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zájmy sdruţených subjektů a poskytovat jim poţadované sluţby. Subjekty sdruţené v ČSTV 

si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.  

 

Regionální a okresní sdružení ČSTV jsou samostatné právní subjekty. Sdruţují se na 

území regionu – okresu. Pro sdruţené tělovýchovné jednoty a sportovní kluby plní 

významnou roli v poskytování a zprostředkování finančních prostředků, pomoci, informací, 

sluţeb atd. jako servisní organizace. 

 

Krajská sdružení zahájila svou činnost v návaznosti na okresní a regionální sdruţení k 1. 

červenci 2001. Jsou organizační součástí ČSTV s právní subjektivitou a pečují o vytváření 

podmínek pro rozvoj sportu v příslušném kraji.
16

 

 

Finanční prostředky ze zdrojů ČSTV mající původ v jeho majetkových účastech jsou: 

 

 trţby z prodeje nadbytečného majetku, majetkových účastí 

 příjmy z podílu na zisku a z dividend, zejména pak prostředky čerpané od akciové 

společnosti Sazka z výnosů jí pořádaných loterií určených podle loterijního zákona 

na podporu tělovýchovy a sportu 

 prostředky získané sportovními asociacemi od komerčních partnerů
17

 

 

3.2.5. Zdroje z fondů Evropské unie 
 

Se vstupem České republiky do Evropské unie se naskýtá moţnost čerpání Strukturálních 

fondů, které jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (například venkovské a 

problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo 

přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a 

pohraniční regiony). 

 

 

 

 

                                     
16 KOSÍK Miloš; PACUT Miroslav. Organizace sportu. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2009. 86 s. ISBN 978 – 

80 – 248 – 2017 - 0 
17 DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2002. 121 s. ISBN 80 – 248 – 0130 

– 2. 
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Existují dva typy strukturálních fondů: 

 

 Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční projekty jako 

například tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora 

začínajícím OSVČ, rozvoj institucí sluţeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích 

programů včetně distančních forem vzdělávání apod. 

 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): je sportovními organizacemi 

nejčastěji vyuţívaný fond k čerpání dotací. Podporovány jsou investiční projekty, 

jako například podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím 

podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů vyuţitelných pro cestovní ruch, 

posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech a podobně.
18

 

 
V rámci cíle Konvergence je pro období 2007 – 2013 připraveno celkem sedm regionálních 

operačních programů (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního 

města Prahy. Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem 

zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů 

pro investory. Kaţdý ROP je řízen samostatně Regionální radou příslušného regionu 

soudrţnosti. 

Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. €. 

 

3.2.6. Bankovní úvěry 
 

Ţadatel o úvěr musí předloţit úplné, prokazatelné a mnohdy velmi detailní materiály. 

Financování sportu ať v českých nebo zahraničních bankách, nepatří do protěţovaných oblastí 

jejich činností, ale ani do předem zatracovaných oborů. Vzhledem k perspektivně sportu a 

tělocvičné rekreace a paralelnímu vývoji všech sluţeb a návazných oborů, se jeví oblast 

financování ve sportu spíše optimisticky, jako nadějná oblast se značně nevyuţitým 

potenciálem. Především je ale nutno podnikatelské aktivity ve sportu dále ve všech směrech 

profesionalizovat.  

 

                                     
18 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU [online], [3. 4. 2010] 
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Ve velké většině úvěrových případů dochází k záměně pojmů podnikatelská strategie a 

podnikatelský záměr. Strategie řeší principální dlouhodobé cíle a je vysoce nadřazena 

podnikatelskému záměru, který bývá kratšího časového rozměru s velmi konkrétními údaji. 

Ve strategii musí být uvedeno základní poslání příslušné akce, sled rozhodnutí a činností, aby 

i v budoucnu byla zachována silná pozice, popřípadě také konkurenční výhoda. Dále musí být 

ve strategii zprůhledněny cíle koncepce a prostředky, jak jich dosáhnout, měla by obsahovat 

analýzu trhu, globálně podchytit okolí, včetně konkurence. Na tuto strategii pak navazuje 

podnikatelský záměr, který musí být velmi konkrétní a podrobný, a který je nedílnou součástí 

podnikatelské strategie.
19

 

 
3.2.7. Finanční zdroje plynoucí z podnikatelské činnosti sportovní organizace 

 

Pojem podnikání je vymezen v obchodním zákoníku těmito znaky: 

 

 soustavnost, pravidelnost nebo opakovatelnost činnosti, 

 samostatnost – ten, kdo podnikatelskou činnost provozuje sám, rozhoduje o jejím 

rozsahu, formě a době a místě výkonu činnosti, 

 podnikatel provozuje podnikatelskou činnost pod vlastním jménem (pod 

obchodním jménem), 

 podnikatel provozuje podnikatelskou činnost na vlastní zodpovědnost, nese 

odpovědnost za porušení závazků i právních předpisů, za případnou škodu i za 

výsledek podnikání, 

 podnikatelská činnost je konána za účelem dosahování zisku. 

 

Výše uvedené znaky jsou důleţité také pro výdělečnou činnost sportovních organizací. 

Většina sportovních klubů si přivydělává (reklamní sluţby, prodej občerstvení, pořádání 

zábavných akcí a podobně) a splňuje první čtyři znaky podnikatelské činnosti. Otázkou 

zůstává poslední znak – dosahování zisku. Sportovní organizace jsou neziskové, vytvořeny za 

jiným účelem, neţ jaký je dosahování zisku. Svou případnou výdělečnou činností sledují 

sportovní organizace dosaţení finanční soběstačností, získání dodatečných finančních zdrojů 

se snahou být co nejméně závislý na dotacích ze státního rozpočtu, nebo jiných veřejných 

                                     
19 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2005. 84 s. ISBN 

80 – 248 – 0827 – 7. 
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rozpočtů. Je třeba opět zdůraznit, ţe stále více občanských sdruţení ve sportu, právě kvůli 

podnikatelské činnosti, vytváří obchodní společnosti.  

 

Nejčastější typy podnikatelské (výdělečné) činnosti sportovních organizací: 

 reklamní sluţby – výdělečná činnost spočívá v „prodeji“ sportu jako prostředku 

pouţívaného k propagaci komerčních subjektů a jejich produktů, 

 pronájmy, nájemní smlouvy, 

 prodej občerstvení, hostinské sluţby, pořádání kulturně – společenských akcí, 

prodej sportovních sluţeb, sportovního zboţí a produktů souvisejících se sportovní 

činností, 

 provoz lyţařských lanových drah a vleků.
20

 

 

3.2.8. Sponzoring a reklama 
 

Sponzorování (sponzoring) představuje významný specifický prostředek k zabezpečení 

dodatečných finančních zdrojů. V oblasti tělovýchovy, sportu a turistiky tělovýchovné 

jednoty, se snaţí tímto způsobem sportovní kluby získávat dostatečné mnoţství finančních 

prostředků pro svou činnost.  

 

Formy sponzorování: 

 sponzorování jednotlivých sportovců, 

 sponzorování sportovních týmů, 

 sponzorování sportovních akcí, 

 sponzorování sportovních klubů. Tato forma nabízí nejširší moţnosti z hlediska 

činností, které lze nabídnout sponzorovi. Tím, ţe například sportovní klub 

disponuje jak sportovci, sportovními druţstvy, svými profesionálními odděleními, 

pořádá sportovní akce atd., jde šířka nabízených protivýkonů do velkého rozmezí. 

V první řadě můţe klub nabídnout produkty, které vznikají prostřednictvím jeho 

sportovní činnosti: nabídky různých tělovýchovných sluţeb, sportovních akcí, 

rozličné druhy činností a zvláštní akce. Dále pak je třeba vyjasnit, jaké má další 

nabídky, které se nevztahují přímo ke sportu – např. zprostředkovatelské sluţby, 

ubytovací sluţby atd. 

                                     
20 DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2002. 121 s. ISBN 80 – 248 – 0130 

– 2. 
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Sponzorský balíček je písemně dokumentován a doloţen určitou cenou. Jedná se o 

specifikaci rozsahu a úrovně nabízených výkonů sportovního klubu, organizace, za poskytnutí 

finančních prostředků ze strany sponzora. Ceny se mění v závislosti na velikosti organizace, 

akce, rozsahu, zúčastněných sponzorů atd.
21

 

 

Sponzoring, darování a reklama jsou velmi často pouţívané, nikde však nebyla 

vymezena jejich přesná náplň. Často dochází k matení a záměnám, kdy pod označením 

sponzor můţe být označen stejně tak dárce nebo uţivatel reklamní plochy, jako skutečný 

sponzor. Sponzoring balancuje na pomezí reklamy a daru, a lze ho chápat jako právní vztah 

mezi tím, kdo sponzorský příspěvek poskytuje – sponzorem, a tím kdo sponzorský příspěvek 

přijímá a je z toho titulu povinen uvádět jméno či logo sponzora na tiskovinách, oblečení, 

sportovním náčiní, v záhlaví názvů svých akcí apod. Zřetelně zde cítíme odlišnost od 

reklamy, kdy plátce – zadavatel reklamy – sleduje úmysl přímo propagovat své podnikatelské 

aktivity. V případě sponzoringu je účelem spíše vytvořit příznivý obraz podnikatelského 

subjektu na veřejnosti právě ve spojitosti se sportovní akcí. V této době uplatňovaný 

sponzoring má jiţ samozřejmě blíţe k reklamě. Stále se však lze setkat v praxi s případy, kdy 

je sponzoring uplatňován pomocí darů.
22

 

 

3.2.9. Ostatní příjmy 

 
Příjmy z vybraných členských příspěvků, z prodeje vstupného, trţby z ediční činnosti a 

propagace či trţby z umístění. Dále příjmy sportovních klubů plynoucí z odstupného a 

výchovného. Odstupné je finanční odměna (jejíţ výše je daná), za odstoupení svého postavení 

smluvní strany jednoho klubu druhému. Výchovné je vypláceno na základě vnitřních předpisů 

sportovní asociace při schváleném přestupu sportovce minimálně výkonnostní úrovně. Jedná 

se o paušální náhradu za výdaje spojené s výchovou sportovce.
 23

 Ovšem vzhledem ke 

specifikaci sjezdového lyţování a snowboardingu se v těchto sportech výchovné, odstupné ani 

hostování nevyskytuje.  

 

                                     
21 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management v tělesné výchově a sportu. Praha: KU, 2004. ISBN 80 – 246 – 0050 - 1 
22 STARÁ, Gabriela. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802 - 128X.  

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js06/t019/Sponzoring_a_reklama.pdf [online] [23. 3. 2010] 
23 DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2002. 121 s. ISBN 80 – 248 – 0130 

– 2. 
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4. Financování lyžařského areálu SKI Vítkovice Bílá 

 
V této kapitole je uvedena prvotní charakteristika lyţařského areálu SKI Vítkovice Bílá a 

následná analýza financování tohoto střediska. 

 

4.1. SKI Vítkovice Bílá 

 
Lyţařský areál SKI Vítkovice Bílá je v současné době top areálem v Beskydech. V České 

republice patří mezi nejlepších 15 lyţařských středisek, a proto jsem si jej vybral ke svému 

průzkumu.  

 
4.1.1. Obec Bílá 

 

Beskydská obec Bílá leţí v povodí Černé a Bílé, dvou potoků, které jsou od pramenů 

svých četných přítoků hlavními zdrojnicemi řeky Ostravice. Centrum obce i její četné osady 

jsou obklopeny lesy Klokočovské hornatiny s místním označením Zadní hory, která je 

součástí Moravskoslezských Beskyd a soustavy Západních Karpat. Horský charakter počasí 

zdejší oblasti je dán vysokým průměrem ročních sráţek (přes 1000mm). V zimním období je 

proto obvyklá vysoká sněhová pokrývka s ideálními podmínkami pro lyţování. Území 

Beskyd je cenným přírodním komplexem, proto zde byla v roce 1973 vyhlášena Chráněná 

krajinná oblast Beskydy a obec Bílá je v rozsahu celého katastru její součástí. 

 

4.1.2. Vývoj lyžařského areálu SKI Vítkovice Bílá 
 

Vznik areálu je datován k roku 1965, kdy členové lyţařského oddílu při TJ Vítkovice (pod 

patronací mateřského podniku Vítkovické ţelezárny Klementa Gottwalda), ve spolupráci s TJ 

Beskyd Bílá (tělovýchovná jednota obce Bílá), nalezli při hledání lokality na tzv. Zadních 

horách vhodný terén na úbočí kopce Zbojnická pro vytvoření sjezdovky. Začalo se tedy 

s kácením v bezprostřední blízkosti skokanského můstku, na kterém skákal mimo jiné i 

olympijský vítěz Jiří Raška. Po vykácení sjezdovky byl postaven první lyţařský vlek, který 

končil asi 200m nad Bílým potokem.  

 

První velká investice do modernizace byla v roce 1981, kdy stávající vlek nahradil nový 

vlek Tatrapoma slovenské výroby, který patřil mezi první dlouhé vleky moderního typu 
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v Beskydech. Ten vedl jiţ po stejné trase jako dnešní lanová dráha a tím se prodlouţila 

sjezdovka (Závodní) aţ do údolí Bílého potoka. Na tyto investice bylo pouţito financí 

z historicky první čerpané dotace lyţařského areálu (dotace na cestovní ruch). Následující rok 

vznikla rozšířením svaţnice na svoz dřeva nová sjezdovka (Turistická) a po Závodní 

sjezdovce byla rozvedena voda pro umělé zasněţování (ve Vítkovicích spolu s Technickým 

ústavem výzkumným v Bratislavě se vyvíjela kopie amerického sněţného děla Snowstream, 

která ale nikdy nebyla dotaţena k dokonalosti, díky absenci zásadního systému pro vytváření  

umělého sněhu a to mísení vzduchu se sněhem. Sněţná děla proto byla schopna vytvářet 

pouze malé mnoţství sněhu a to aţ při teplotách niţších neţ mínus 10 stupňů Celsia. I přesto 

se jednalo o unikáty). V roce 1990 bylo zaloţeno občanské sdruţení „Sdruţení sportovních 

klubů Vítkovice“ jako reakce na neschopnost podniku (Vítkovice) financovat celý chod TJ. 

V roce 1992 bylo zakoupeno sněţné vozidlo na úpravu sněhu Mulda 120, která byla kopií 

světově známých strojů Kassbohrer. Následující rok TJ Beskyd Bílá na jiţním svahu údolí 

Bílého potoka, vedle hotelu Pokrok, postavila 300m dlouhý vlek TLV 12, který se stal 

součástí současného areálu v roce 1999.  

 

Stále větší nedostatek sněhu v lyţařském areálu a rostoucí nároky zákazníků vedly 

k zajímání se o nové technologie v oblasti zasněţování sjezdových tratí a následný nákup 

prvního sněţného děla (1995), čímţ byla započata nová, moderní éra a prudký rozmach 

lyţařského areálu. V roce 1997 jiţ byly nové rozvody vody na obou sjezdovkách, vystavěn 

byl na místě staré Tatrapomy nový kotvový vlek Doppelmayr a zakoupen byl dětský vlek 

Borer. V roce 1999 byl areál rozšířen o jiţní část. 

 

V roce 2002 se lyţařský oddíl vydal vlastní cestou. Vykoupením vystoupil z SSK 

Vítkovice, osamostatnil se a zaloţeno bylo občanské sdruţení SKI Vítkovice Bílá. Tímto 

vznikla přímá návaznost na finance vydělané v areálu (dříve byly vydělané peníze majetkem 

celého SSK a pouze díky domluvě se mohly vyuţívat k investicím do areálu). V roce 2004 

bylo rozšířeno zázemí areálu o novou provozní budovu s restaurací, pokladnami a toaletami. 

Navíc byla provedena rozsáhlá modernizace jiţního svahu, kde byl vystavěn nový kotvový 

vlek v délce asi 700m (svým zalomením, v České republice unikát). Vystavěna byla nová 

sjezdovka s kompletním osvětlením (tehdy nejdelší osvětlený svah v Beskydech), s rozvody 

vody a elektřiny pro zasněţování. Dále přibyly k areálu dva technicky upravované okruhy pro 

běţecké lyţování v celkové délce 50 km.  
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Zatím poslední etapa rozvoje lyţařského areálu začala v roce 2005, kdy vznikl nový zákon 

na odvody daní pro občanská sdruţení a reakcí na to bylo zaloţení obchodní společnosti „SKI 

Bílá sluţby s.r.o.“, která je nyní provozovatelem lyţařského areálu, pronajatého od 

občanského sdruţení. Největší investicí této etapy byla výstavba nové 4 – sedačkové lanové 

dráhy (2006), na místě kotvového vleku na severní straně. Byl zakoupen také nový stroj na 

úpravu sjezdovek Kassbohrer PB 600W, který je nejmodernějším na trhu. V loňském roce  

 

byla vykácena nová sjezdovka a postaven nový kotvový vlek „Javořina“.  

 

Dnešní podobu lyţařského areálu můţeme vidět na panoramatické mapě vytvořené 

společností Sitour zobrazené na obrázku 3.1 

 

Obr. 3.1 Panoramatická mapa lyţařského areálu SKI Vítkovice Bílá
24

  

 

 

 

                                     
24 http://www.skibila.cz/index.php?id=ski-areal [online], [12. 3. 2010] 
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4.2. Financování 

 
Jiţ z názvu této práce je jasné, ţe základem je analýza a průzkum financování. Tato 

problematika získávání peněţních prostředků je jednou z hlavních činností managementu 

areálu. 

 

4.2.1. Hlavní příjem 
 

Hlavním a samozřejmě nejdůleţitějším příjmem lyţařského areálu SKI Vítkovice Bílá je 

jako u naprosté většiny lyţařských areálů provoz lanových drah a vleků. K sezóně 2009 – 

2010 byly na Bílé v provozu: 

 

 lanová dráha „Zbojník“, 900m, 2400 osob za hodinu 

 kotvový vlek „Javořina“, 780m, 1060 osob za hodinu 

 kotvový vlek „Jih“, 700m, 1050 osob za hodinu 

 teleskopický vlek TLV 12, 350m, 600 osob za hodinu 

 dětský vlek Borer a dětský pojízdný koberec Sun Kid (jsou součástí lyţařské 

školy, proto z nich neplyne areálu přímý výdělek). 

 

Celková přepravní kapacita areálu tudíţ je 5110 osob za hodinu. Počty průchodů turnikety 

a návštěvnost areálu za poslední tři roky je uvedena v tabulce 3.1 

 

 Průchody turnikety Návštěvnost 

2007 – 2008 1326602 98491 

2008 – 2009 1441019 110176 

2009 - 2010 1541741 111544 

Tabulka 3.1 Počty průchodů turnikety a návštěvnost areálu za poslední tři roky 

 

Z tabulky 3.1 můţeme vysledovat, ţe průchody turnikety se rok co rok zvyšují přibliţně o 

100 000 průchodů ročně. Naopak návštěvnost vzrostla mezi sezónami 2007 – 2008 a 2008 – 

2009 o více neţ 10 000 lyţařů, ale mezi sezónami 2008 – 2009 a 2009 – 2010 uţ pouze o 

1000 návštěvníků. V poslední sezóně tedy navštívilo areál pouze o 1000 lyţařů více, ale počty 

sjetých jízd se zvýšily o 100 000 oproti předchozí sezóně. Tento fakt je způsoben výstavbou 

nového kotvového vleku „Javořina“ před sezónou, který navýšil přepravní kapacitu o skoro 7 
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a půl tisíce lidí za den, čímţ se zkrátily čekací doby a zvýšila spokojenost zákazníků 

především v hlavní sezóně, kdy je návštěvnost nejvyšší. 

 

4.2.2. Sponzoring a reklama 
 

Kromě příjmů z provozů lyţařských vleků a lanovek plyne areálu nezanedbatelná částka 

také z reklamy a sponzoringu. V lyţařském areálu na Bílé je generálním reklamním partnerem 

společnost Sitour. Spolupráce začala v roce 2001, kdy společnost Sitour nabídla lyţařskému 

areálu zařazení do jednotného informačního systému českých lyţařských středisek, coţ 

umoţňuje podávání nejaktuálnějších informací pro širokou veřejnost přes média. Tento 

informační systém zahrnuje webovou prezentaci, aktuální informace na nejznámějších 

českých televizních stanicích, jednotné značení sjezdových tratí podle České technické normy 

ČSN 018027 (značení a zabezpečení v lyţařském středisku) a zpracování panoramatické  

mapy (dále pouţívané na velkém bilboardu při vstupu do areálu, na propagačních mapkách 

areálu atd., viz obr. 3.1). Areál za tyto sluţby poskytuje společnosti Sitour reklamní plochy, 

které si společnost následně sama pronajímá firmám. 

 

Největším projektem fungujícím přes společnost Sitour je spolupráce s třetí největší 

evropskou energetickou skupinou RWE. RWE – energie českého lyţování je jedinečný 

projekt na podporu rozvoje rekreačního lyţování. Společnosti skupiny RWE jej zahájily 

v České republice v roce 2005 a kaţdým rokem přispívají ke zvyšování bezpečnosti lyţařů, 

lepší orientaci na sjezdovkách a širšímu servisu pro všechny návštěvníky lyţařských 

středisek. Tento projekt byl v sezóně 2009 – 2010 partnerem bezpečnosti v šestnácti 

lyţařských areálech v Čechách i na Moravě.
25

 

 

Lyţařský areál obdrţí od energetického giganta RWE přes společnost Sitour ročně okolo 

400 000 Kč za umístění reklamních předmětů a pronájem reklamních ploch po celém areálu 

(viz. tabulka 3.2). 

                                     
25 http://www.rwe.cz/cs/rwe-energie-ceskeho-lyzovani/ [online], [23. 4. 2010] 
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Tabulka 3.2 Seznam a počty reklamních předmětů a ploch společnosti RWE
26

 

 

Druhým velkým projektem realizovaným přes společnost Sitour je pronájem zadních stran 

opěradel lanové dráhy. V poslední sezóně se jednalo zhruba o padesát sedaček a suma, kterou 

areál vyinkasoval, se pohybovala kolem 100 000 Kč. 

 

Poslední spoluprácí se společností Sitour je pronájem 5 menších bilboardů, na kterých se 

střídá reklama podle právě dohodnutých smluv mezi Sitourem a ostatními firmami. Areál za 

pronájem těchto reklamních ploch obdrţí kaţdý rok předem dohodnutou novinku pro 

modernizaci informovanosti návštěvníků z dílny právě společnosti Sitour (v loňském roce se 

jednalo o světelnou tabuli zobrazující sjezdovky, vleky a lanovky které jsou či nejsou 

v provozu a elektronické informační panely nad pokladnami). 

 

Reklamní plochy, které jsou přímo pronajímány areálem (ne přes reklamního partnera), je 

moţno umístit po celém areálu a cena za jejich pronájem se řídí dle systémových směrnic 

vydaných SKI – Bílá sluţby s.r.o. pro sponzorskou a reklamní činnost v areálu SKI Bílá.  

 

 

                                     
26

 Systémová směrnice reklamní a marketingové činnosti v areálu SKI Bílá 

Typ média Specifikace Kusů 

Reklamní boardy 2B – Info o projektu RWE Bílá - centrální pokladna 1 

Reklamní boardy 2B – Info o projektu RWE Jih - provozní budova 1 

Reklamní boardy 4B Zbojník - 4 sedačka - spodní stanice  1 

Reklamní boardy 4B poma D - jih - spodní - u nástupu 1 

Reklamní boardy 4B kotva C - jih - spodní - čelo 1 

Reklamní pásy 250 na panorama mapách Jižní svahy - spodní stanice 1 

Reklamní pásy 250 na panorama mapách Sever - 4 sedačka - spodní stanice 1 

Hodinové rámy poma D - jih - spodní - nástup 1 

Hodinové rámy kotva C - jih - spodní - nástup 1 

Hodinové rámy Zbojník - 4 sedačka - spodní - nástup 1 

Reklamní vlajky Zbojník - 4 sedačka 5 

Reklamní vlajky Sever - centrum střediska 5 

Reklamní vlajky Jih - kotva - nástup 5 

Držáky na kapesníčky Jih - kotva - nástup 1 

Držáky na kapesníčky Bílá - pokladna 1 

Držáky na kapesníčky Zbojník - 4 sedačka - nástup 1 

Značení sjezdových tratí Bílá - sjezdové tratě 30 

Sloupy LD, LV Zbojník - 4 sedačka - sloupy LD 7 

Sloupy LD, LV Jih - kotva - sloupy LV 8 

Logo na oblečení logo na oblečení 1 

CELKEM   74 



36 

 

V těchto směrnicích nalezneme následující údaje: 

 

 základní jednotkou je 1 x 1m a cena za tuto jednotku je 10 000 Kč bez DPH. 

 

Základní sazba: 

 dojezdové plochy sjezdovek – kovové plůtky, 1 x 1m, 10 000 Kč, 

 budovy v místě nástupů lanovky a vleků, 1 x 1m, 10 000 Kč, 

 konstrukce vleku – vratné kolo, 1 x 1m, 10 000 Kč, 

 budova na parkovišti, 1 x 1m, 10 000 Kč, 

 trasa vleku, 1 x 1m, 10 000 Kč. 

 

Sníţená sazba: 

 trasa sjezdovek – startovací budky, 1 x 1m, 5 000 Kč, 

 mobilní stavby (budky, start, aj.), 1 x 1m, 5 000 Kč.
27

 

 

Finance získávané za pronájem těchto reklamních ploch se rovnají přibliţně sumě 250 000 

Kč za rok. 

 

Nezanedbatelným partnerem lyţařského areálu je také společnost Husky, která 

spolupracuje s 29 lyţařskými středisky po celé České republice. V současné době, podle 

aktuální smlouvy, společnost dodává do areálu co dva roky zimní oblečení pro obsluhu a 

zaměstnance lyţařského střediska v celkové hodnotě 180 000 Kč. Protisluţbou areálu je 

pronájem asi 15 metrů čtverečních reklamních ploch a pouţívání zimních bund a zimních 

kalhot s velkými logy výrobce na viditelných místech.  

 

Pokud bychom chtěli po finanční stránce shrnout předešlou kapitolu, tak po sečtení všech 

částek, které areál inkasuje se pohybuje příjem někde kolem hodnoty 900 000 Kč ročně.  

 

4.2.3. Pronájmy 
 

Lyţařskému areálu plynou z pronájmů vzhledem k jeho obratu pouze zanedbatelné částky, 

ale pro úplnost by bylo chybou si je zde neshrnout. 

                                     
27

 VÝKONNÝ VÝBOR SKI VÍTKOVICE BÍLÁ. Systémové směrnice reklamní a marketingové činnosti 

v areálu SKI Bílá. Ostrava, 2010. 
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Pronájmy prostor v provozní budově 

Areál pronajímá prostory provozní budovy, kterou má ve vlastnictví. Pronájem se týká: 

 

 restaurace Bi – Fi, cca. 100 000 Kč, 25 000 Kč terasa před restaurací a 25 000 Kč 

pokoj pro obsluhu, 

 ski servis a půjčovna, cca. 25 000 Kč servis a 25 000 Kč pokoj pro obsluhu. 

 

Ostatní pronájmy 

Lyţařský areál pronajímá lyţařské škole Sun Ski dětský vlek Borer, sněţné dělo a 

elektrický proud. Cena tohoto pronájmu činí cca. 100 000 Kč. 

 

4.2.4. Dotace 
 

Od vstupu České republiky do Evropské unie se dotace staly nedílnou součástí a finanční 

pomocí při rozvoji a modernizacích nejen lyţařských areálů. Uţ jenom z částky 716, 09 mil. 

€, která je určena na rozvoj Moravskoslezského regionu v letech 2007 – 2013 je jasné, ţe 

finance čerpané z tohoto fondu budou (po úspěšné ţádosti) nedílnou součástí veškerých 

větších investic. Při podcenění či malém zájmu o tyto finance dochází k velké ztrátě 

v konkurenčním boji oproti areálům, kde je na tyto finance kladen velký důraz a jiţ od 

samého počátku jsou čerpány v maximální moţné míře. 

 

Lyţařský areál SKI Vítkovice Bílá byl v tomto směru vţdy na pomyslné špici. Veškeré 

moţné dotace byly čerpány ještě mnohem dříve, neţ Česká republika vstoupila do Evropské 

unie. Teprve od roku 2004 se však začalo jednat o částky do té doby nepředstavitelných výší. 

 

První velká dotace v lyţařském areálu byla čerpána ihned v roce 2004. Jednalo se tehdy o 

nákup stroje na zasněţování (víceúčelový svahový traktor Reform Metrac) a sněţných děl.  

Od roku 2005 areál čerpá pravidelně kaţdý rok dotaci Evropské unie na značení a úpravu 

běţeckých tratí. Tato podpora je kaţdý rok (s výjimkou roku 2008 kdy činila 70%) 48% 

z částky, kterou je potřeba na úpravu a značení vynaloţit. Druhou pravidelnou dotací je 

čerpání financí na zabezpečení závodů (bezpečnostní ploty, pořadatelé, stravné, cestovné, 

ubytování, náklady na časomíru). 
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 Největší částka, kterou areál od Evropské unie obdrţel, bylo v roce 2006 zhruba 24 mil. 

Kč, coţ bylo 40% z historicky nejvyšší jednorázové investice do modernizace areálu, 

výstavby nové čtyř – sedačkové lanové dráhy. V tomtéţ roce byla areálu schválená dotace 

taky na osvětlení a zasněţování (rozvody vody, výstavby hydrantů) nově budované 

sjezdovky.   

Zatím poslední vyuţití grantu Evropské unie bylo v létě 2009, kdy areál získal dotaci 40% 

z celkové částky 10 mil. Kč, na výstavbu nového kotvového vleku „Javořina“ a úpravu a 

rozšíření stávajících sjezdových tratí, právě kolem tohoto vleku. 

 

Areál SKI Vítkovice Bílá, jak uţ jsem zmínil, patří mezi špičku, co se čerpání financí 

z Evropských fondů týče. Úspěšnost ţádostí o obdrţení dotací je, jak jsem zjistil, 100%. Je to 

způsobeno hlavně tím, ţe pokud není projekt dokonale připraven a není jisté, ţe ţádost bude 

úspěšná, k jejímu podání vůbec nedojde. 

 

4.2.5. Propagace lyžařského areálu 
 

Finance vloţené do propagace lyţařského areálu jsou velice důleţitou součástí 

financování střediska a jejich investice by měla přinést určitou návratnost ať uţ 

v krátkodobém či dlouhodobém období. Tato návratnost je velice těţce měřitelná, a proto je 

otázkou kolik financí je vhodné do propagace investovat. 

 

V lyţařském areálu SKI Vítkovice Bílá se částka vyhrazená na propagaci pohybuje někde 

kolem 650 000 Kč. Tato suma zahrnuje: 

 

 kamera, kaţdé ráno na veřejnoprávní televizi přenáší ţivě několik desítek vteřin 

trvající šot z lyţařského areálu s aktuálními informacemi. Na internetu se záběry 

z této kamery přenášejí non – stop 24 hodin denně. Poplatek za „pronájem“ této 

kamery činí 270 000 Kč na půl roku. 

 V kapitole 3.2.2 jiţ byla zmíněna spolupráce se společností Sitour. Areál však 

doplácí 140 000 Kč ročně za propagaci ve smlouvě nezahrnutou, jako například 

tisk broţur „TOP 40 lyţařských středisek v ČR“ nebo různé aktuální informace 

objevující se na internetu (http://www.holidayinfo.cz/). 

 Za tisk vlastních propagačních materiálů (mapky lyţařského areálu) se platí 

ročně přibliţně 35 000 Kč. 
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 V minulých letech lyţařský areál SKI Vítkovice Bílá vlastnil více bilboardů. Dnes 

se jiţ jedná pouze o jeden větší bilboard při vjezdu do areálu, který vyjde ročně 

přibliţně na 50 000 Kč. 

 Aktuální informace a sněhové zpravodajství z lyţařského areálu vysílá na svých 

vlnách rádio Čas. Smlouva s tímto rádiem je řešena zápočtem, kdy areál za svou 

propagaci pronajímá rádiu reklamní plochy v hodnotě 50 000 Kč. 

 Za propagaci v tisku obětuje ze svých financí středisko ročně něco kolem 40 000 

Kč (například noviny Beskydského informačního centra). 

 Prezentace a zveřejňování na internetových stránkách (mimo stránky řadící se 

pod společnost Sitour) cca. 10 000 Kč. (Například http://beskydyonline.cz/). 

 Mimo území České republiky se informace ještě objevují na polském webu 

http://www.narty.pl/ a v jednom polském lyţařském měsíčníku. Tato propagace 

vyjde areál na 650 €. 
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5. Srovnání financování SKI Vítkovice Bílá s jinými areály v ČR 

 
V předchozí kapitole bylo analyzováno financování lyţařského areálu SKI Vítkovice Bílá. 

Tyto získané poznatky jsou pouţity v této kapitole, kdy je srovnávám s financováním druhých 

areálů. 

 
5.1. Seznámení se srovnávanými areály 

 
Charakteristika jednotlivých areálů je uvedena v následující části bakalářské práce. K jiţ 

rozebíranému lyţařskému středisku na Bílé byly vybrány areály SKI Mosty u Jablunkova a 

SKI Pustevny, které patří ke špičce nabízející sluţby v Beskydech. 

 
5.1.1. Ski areál Mosty u Jablunkova 
 

Ski areál Mosty u Jablunkova je unikátní areál v České republice, se zaměřením na 

celoroční volnočasové aktivity. V zimní sezóně jsou nabízeny 3 upravované sjezdovky o 

celkové délce 2 100 m., umělé zasněţování, osvětlení sjezdových tratí, snowpark, lyţařská 

škola, 44 km. upravovaných běţeckých tratí, značkový ski servis, stanoviště horské sluţby a 

bobová dráha s celoročním provozem. Byť má středisko ve svém názvu slovo „Ski“, nabídka 

letních aktivit jiţ zimu převyšuje. Nabízena je bobová dráha, lanové centrum, dětské lanové 

centrum, lezecké stěny, bungee trampolíny, dětské trampolíny, dětský zábavní park, sjezd na 

horských koloběţkách, sjezd na laně – „Gorolszus“ apod.
28

 

 

5.1.2. Lyžařské středisko Pustevny 
 

Lyţařské středisko Pustevny se nachází asi 5 km od Frenštátu pod Radhoštěm. Z obce 

Ráztoka vede do areálu sedačková lanová dráha. Své jméno Pustevny dostaly díky 

poustevníkům, kteří zde pobývali. Lidé, zejména příznivci Pohorské jednoty Radhošť, brzy 

objevili, v čem spočívá krása tohoto půbavného kraje a začali zde budovat turistické chaty a 

útulny.  

V dnešní době se jedná o oblíbený cíl návštěvníků jak v zimním období, kdy areál nabízí 

sjezdové a běţecké tratě, tak i v období letním, ve kterém k návštěvě areálu lákají například 

stavby architekta Dušana Jurkoviče (v roce 1996 získaly statut národní kulturní památky), 

                                     
28 http://www.skimosty.cz/leto/nabidka.php [online], [16. 4. 2010] 
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socha pohanského boha úrody, pohostinnosti, plodnosti, slunce, války, řemesel a obchodu 

Radegasta, či sousoší a kaple svatého Cyrila a Metoděje.
29

 

 

5.2. Srovnání základních parametrů a statistik provozů lyžařských lanovek 

a vleků 
 

Největší příjmy lyţařských areálů, jak jiţ bylo zmíněno výše, plynou z provozu 

lyţařských vleků a lanových drah. Proto není od věci si srovnat, co mohou námi sledované 

areály svým návštěvníkům nabídnout. 

 

5.2.1. Srovnání sjezdových tratí 
 

Mezi hlavní odlišnosti jednotlivých areálů patří nabídka a skladba sjezdových tratí. 

V našich končinách platí, ţe čím více kilometrů, tím lépe, ale zainteresovaní lyţaři si vybírají 

také podle skladby, tzn. podle počtů kilometrů modrých, červených nebo černých sjezdovek. 

 V tabulce 4.1 jsou znázorněny počty sjezdových tratí podle jejich obtíţností 

v jednotlivých lyţařských areálech, jejich délka a převýšení (údaj v závorce). 

 

 Modré, (lehké) Červené, (střední) Černé, (obtíţné) Celkem 

Bílá 4, 3550m, (562m) 2, 2000m, (500m) 0 6, 5550m, (1062m) 

Mosty 1, 270m, (60m) 3, 1830m, (430m) 0 4, 2100m, (490m) 

Pustevny 3, 855m, (160m) 3, 1890m, (441m) 1, 390m, (140m) 7, 3135m, (741m) 

Tabulka 4.1 Počty, délky, obtíţnosti a převýšení sjezdových tratí v jednotlivých areálech 

 

                                     
29 http://www.skialpin.cz/ [online], [16. 4. 2010] 
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Graf 4.1 Grafické znázornění tabulky 4.1 

Z tabulky 4.1 a grafu 4.1 můţeme vyčíst následující: 

 

 nejvíce kilometrů sjezdových tratí nabízí s náskokem SKI Vítkovice Bílá, rozdíl 

mezi druhým a třetím jiţ tak markantní není, ale i přesto mají navrch Pustevny. 

 Počty kilometrů červených (středně obtíţných) sjezdových tratí jsou ve všech 

zkoumaných areálech přibliţně stejné. 

 Velký rozdíl je také u nabízených modrých (lehce obtíţných) sjezdovek, kde Bílá 

ostatní areály doslova válcuje a zde vzniká právě největší rozdíl mezi tímto 

areálem a konkurencí. 

 Černá sjezdovka je pouze jedna na Pustevnách, ale se svou délkou necelých 400m, 

pouze doplňuje hlavní nabídku sjezdových tratí v tomto areálu. 

 

5.2.2. Srovnání lanových drah a vleků 
 

Při srovnávání lanových drah a vleků je nejpodstatnějším údajem přepravní kapacita. Čím 

více zákazníků je schopen areál během hodiny odbavit, tím by teoreticky měly být kratší 

čekací doby. Důleţitým faktorem, je také pohodlnost, kterou zaručují lanové dráhy oproti 

vlekům.  

V tabulce 4.2 jsou znázorněny počty lanovek a vleků v jednotlivých areálech, jejich délka 

a přepravní kapacita. 
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 Lanové dráhy Vleky Celkem 

Bílá 1, 900m, 2400 os/h 3, 1830m, 2710 os/h 2730m, 5110 os/h 

Mosty 0 4, 2050m, 2630 os/h 2050m, 2630 os/h 

Pustevny 1, 1637m, 900 os/h 6, 2900m, 3600 os/h 4537m, 4500 os/h 

Tabulka 4.2 Počty, délky a přepravní kapacity lanovek a vleků v jednotlivých areálech 

 

5.2.3. Srovnání cen jízdného 
 

Nezanedbatelným, a velice důleţitým faktorem při výběru zákazníka, do kterého 

lyţařského areálu se vydá je cena jízdného. Cena musí odpovídat kvalitě a sluţbám daného 

areálu, musí být přijatelná pro zákazníka a dostatečná pro financování provozu samotného 

střediska.  

V tabulce 4.3 jsou zobrazeny průměrné ceny základních typů jízdenek, jednotlivých 

lyţařských areálů jak pro děti tak pro dospělé. 

 

 Bílá Mosty Pustevny 

 Dospělý Dětský Dospělý Dětský Dospělý Dětský 

2 hodiny 250 Kč 180 Kč 170 Kč 125 Kč 173 Kč 118 Kč 

4 hodiny 340 Kč 260 Kč 240 Kč 175 Kč 260 Kč 175 Kč 

1 den 437 Kč 337 Kč 335 Kč 235 Kč 380 Kč 242 Kč 

5 dní 1300 Kč 983 Kč 1105 Kč 780 Kč 1227 Kč 770 Kč 

Večerní (3h) 300 Kč  220 Kč 210 Kč 155 Kč    

1 jízda (lanovka) 50 Kč 50 Kč   60 Kč 35 Kč 

Tabulka 4.3 Ceny vybraného jízdného v jednotlivých lyţařských areálech 
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Graf 4.2 Grafické znázornění cen dospělého jízdného 

 

Z tabulky 4.3 a grafů 4.2 a 4.3, lze vyčíst následující: 

 

 ceny jízdného v lyţařském areálu SKI Vítkovice Bílá jsou vyšší neţ ve zbylých 

dvou areálech. Tento fakt lze přičíst více neţ dvojnásobné délce nabízených 

sjezdových tratí oproti Mostům a skoro dvojnásobné oproti Pustevnám. 

 Ceny levnějších variant dospělých jízdenek jsou na Pustevnách i v Mostech na 

srovnatelné úrovni, u draţších, na delší dobu, lze vypozorovat větší sniţování 

cen na Pustevnách oproti Mostům. 

 Dětské jízdné je v Mostech a na Pustevnách srovnatelné neţ u kratších 

časových jízdenek, tak i u jízdného na více dní. 
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Graf 4.3 Grafické znázornění cen dětského jízdného 

 

5.2.4. Srovnání cen jízdného v závislosti na délkách nabízených sjezdových tratí 
 

Pokud budeme chtít být objektivnější a do průzkumu cen zahrneme také délky nabízených 

sjezdovek, které jsou zákazníkovi k dispozici, musíme si znázornit poměr cen k délkám právě 

nabízených sjezdovek. V tabulce 4.4 jsou znázorněny sumy u jednotlivých typů jízdného, 

které zákazník zaplatí za kaţdý kilometr sjezdových tratí nabízených v tom daném areálu. 

 

 Bílá Mosty Pustevny 

 Dospělý Dětský Dospělý Dětský Dospělý Dětský 

2 hodiny 45 Kč 32 Kč 81 Kč 60 Kč 55 Kč 38 Kč 

4 hodiny 61 Kč 47 Kč 114 Kč 83 Kč 83 Kč 56 Kč 

1 den 79 Kč 61 Kč 160 Kč 112 Kč 121 Kč 77 Kč 

5 dní 234 Kč 177 Kč 526 Kč 371 Kč 391 Kč 246 Kč 

Večerní (3h) 171 Kč 126 Kč 100 Kč 74 Kč   

Tabulka 4.4 Poměr cen jízdného a kilometrů nabízených sjezdových tratí 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2 hodiny 4 hodiny 1 den 5 dní Večerní

Bílá dětský

Mosty dětský

Pustevny dětský



46 

 

 

 Graf 4.4 Grafické znázornění cen dospělého jízdného za jeden kilometr sjezdovek 

 

 

 Graf 4.5 Grafické znázornění cen dětského jízdného za jeden kilometr sjezdovek 
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Z tabulky 4.4 a grafů 4.4 a 4.5 můţeme vyčíst následující: 

 

 při zohlednění nabízených kilometrů sjezdových tratí se Bílá z pozice nejdraţšího 

střediska přesunula aţ na samý chvost, jako středisko, které zákazníkovi nabízí 

nejlevněji jeden kilometr sjezdových tratí (výjimku tvoří večerní lyţování). 

 Ski areál Mosty se vzhledem ke svým pouhým dvěma kilometrům sjezdových tratí 

dostal do pozice areálu nejdraţšího (výjimkou je opět večerní lyţování). U 

některých typů jízdného se cena za jeden kilometr sjezdovky dostává skoro ke 

dvojnásobku ceny, kterou si za kilometr účtuje Bílá. 

 Jediný typ jízdného ve kterém Mosty vynikají, je večerní lyţování, kde je zase pro 

změnu kilometr nabízený v mostech skoro o polovinu levnější neţ kilometr 

nabízený na Bílé. Pustevny večerní lyţování neprovozují. 

 

5.3. Srovnání ostatních složek příjmů areálů 

 
V předchozí kapitole jsme si detailněji rozebrali zdroje hlavního příjmu lyţařských areálů, 

kterým je zimní provoz lyţařských lanovek a vleků. V této kapitole si rozebereme a 

porovnáme ostatní příjmy, jako je letní provoz areálu, sponzoring a reklama či pronájmy. 

 

5.3.1. Letní provoz areálů 
 

Asi největší rozdíl v příjmech areálů je jejich letní provoz. Na Bílé a na Pustevnách jsou 

v létě v provozu sedačkové lanovky. V Mostech u Jablunkova absenci sedačkové lanovky 

velice dobře zastupuje letní bobová dráha. 

 

Nejlépe zpracovanou programovou nabídku letního provozu má SKI areál Mosty u 

Jablunkova. Kromě jiţ zmíněné letní bobové dráhy, svým návštěvníkům nabízí širokou škálu 

i dalších atrakcí. Jedna jízda na bobové dráze stojí 55 Kč, coţ je srovnatelné s jednou jízdou 

na lanové dráze jak na Bílé (50 Kč), tak na Pustevnách (60 Kč). Ostatní atrakce, které 

nabízejí, jsou: 

 

 lanové centrum – 505m dlouhé, s 47 překáţkami a třemi okruhy. Jeden vstup 160 

Kč, 

 dětské lanové centrum – délka 25m, s 6 překáţkami, vstup zdarma. 
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 Lezecké stěny – celková rozloha 110m čtverečních, výška 7,5m, 10min. 60 Kč. 

 Horské koloběţky – pro pohon nahoru je pouţíváno klasického vleku. Sjez dolů 30 

Kč – jedna jízda. 

 Bungee trampolíny – celek tří trampolín, 45 Kč – 5 min. 

 Dětské trampolíny – celek osmi trampolín, 30 Kč – 5 min. 

 Dětský zábavní park – komplex 21 atrakcí ze dřeva, vstup zdarma. 

 Gorolszus – nejdelší sjezd na laně v České republice, sklon 7,5%, jedna jízda 40 

Kč. 

 Střelba z luku – 10 střel 40 Kč. 

 Aerotrim – kosmický trenaţér, jeden vstup 40 Kč. 

 Lyţařský trenaţér – jeden vstup 40 Kč. 

 Rodeo – trenaţér jízdy na divokém býku, jeden vstup 30 Kč. 

 Bike park, paintball, 3x stolní hokej, trenaţér basketbalu, automat měření síly kopu 

do míče, měření síly úderu pěstí, měření síly úderu gumovým kladivem, trenaţér 

autíčka pro nejmenší. 

 

Všechny tyto atrakce, ale samozřejmě hlavně letní bobová dráha zajišťují areálu letní 

výnos přesahující polovinu výnosu za zimní období. Poměr výdělku mezi létem a zimou byl 

v loňské sezóně 65% zima / 35% léto.  

 

Ve SKI areálu Pustevny je celoročně v provozu sedačková lanová dráha. V létě lákají 

Pustevny návštěvníky na budovy z 19. století, nacházející se u horní stanice lanovky, 

procházku po hřebeni na horu Radhošť nebo prohlídku sochy boha Radegasta či kaple Sv. 

Cyrila a Metoděje. Tyto atrakce dokáţou v létě přilákat velmi významný počet návštěvníků a 

proto je poměr mezi výnosy lyţařského areálu takřka 50%zima / 50% léto. 

 

Lyţařský areál SKI Vítkovice Bílá v tomto ohledu nabízí návštěvníkům ze všech 

srovnávaných středisek nejméně. V létě je zde v provozu sedačková lanová dráha, ale chybí 

zde atrakce, které by dokázaly nalákat zákazníky k návštěvě. Proto má lyţařský areál na Bílé 

největší nepoměr příjmů mezi letní a zimní sezónou. Vedení areálu chystá kroky, které by 

přilákaly návštěvníky i v letních měsících. V tomto směru se hovoří do budoucna o výstavbě 

lanového parku či pořízení letní bobové dráhy. 
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V grafech 4.6, 4.7 a 4.8 je znázorněn poměr příjmů v letní a zimní sezóně v jednotlivých 

lyţařských areálech. Z těchto grafů je jasně zřejmé, jak jsou příjmy v areálech rozděleny. 

 

 

Graf 4.6 Poměr příjmů v letní a zimní sezóně v areálu SKI Vítkovice Bílá 

 

 
Graf 4.7 Poměr příjmů v letní a zimní sezóně v areálu SKI Mosty u Jablunkova 

 

 

Graf 4.8 Poměr příjmů v letní a zimní sezóně v areálu SKI Pustevny 
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5.3.2. Reklama a sponzoring 
 

SKI Vítkovice Bílá a SKI areál Pustevny mají svého generálního reklamního partnera, 

kterým je společnost Sitour. Ski areál Mosty u Jablunkova ţádného generálního partnera 

nemá. Společným partnerem všech tří areálů je společnost Husky. Spoluprací s energetickým 

gigantem RWE se můţe pochlubit pouze areál na Bílé. Všechny tři areály nabízejí k pronájmu 

plochy na umístění reklamy na viditelných místech. Ceny za pronájem těchto ploch jsou 

zobrazeny v tabulce 4.5. 

 

 Základní sazba za m2/rok Vedlejší sazba za m2/rok 

SKI Vítkovice Bílá 10 000 Kč 5 000 Kč 

SKI areál Mosty u Jablunkova 5 000 Kč Dohodou 

SKI areál Pustevny 6 600 Kč Dohodou 

Tabulka 4.5 Paušální ceny za pronájem reklamních ploch v jednotlivých areálech 

 

V následujícím grafu 4.9 je znázorněn poměr ceny reklamy za m2 k počtu návštěvníků 

areálu za rok, tudíţ teoretický počet osob, kteří přijdou s reklamou do kontaktu. 

 

 

Graf 4.9 Cena za 1m2 reklamní plochy vystavené 1000 návštěvníkům. 
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Z grafu 4.9 jasně vyplývá, ţe pořízení reklamy je nejnákladnější v lyţařském areálu SKI 

Vítkovice Bílá, zbylé dva areály jsou téměř na polovině sumy a částky za pronájem jsou 

téměř stejné. 

 

Areály uvedly následující údaje při dotazu na procentuální část příjmu plynoucí středisku 

z reklamy: 

 

 SKI Vítkovice Bílá 3% 

 SKI areál Mosty u Jablunkova 1,5% 

 SKI areál Pustevny 1% 

 

Tato  převaha areálu Bílá, je převáţně dána spoluprací s energetickou skupinou RWE. 

 

5.3.3. Pronájmy 
 

Finance získávané areály za pronájmy většinou plynou z pronájmu prostor pro hostinské 

sluţby (bufety, restaurace), lyţařské školy (pozemky, technika) nebo ski servisy. Lyţařské 

areály uvedly následující údaje o významu příjmu z pronájmu z celkových příjmů: 

 

 SKI Vítkovice Bílá 1% z celkového příjmu 

 SKI areál Mosty u Jablunkova 0,6% z celkového příjmu 

 SKI areál Pustevny 1% 

 

Z výše uvedeného je vidět ţe příjmy areálů z pronájmů jsou velice podobné ve vztahu 

k jejich celkovému příjmu. Niţší procento v areálu Mosty je způsobeno tím, ţe areál 

nepronajímá ţádné hostinské zařízení. 

 

5.3.4. Investice 
 

Propagace areálů 

Propagace je nedílnou součástí financování areálů a investice do propagace má veliký vliv 

na celkové výnosy středisek svou návratností. Nejvíce finančních prostředků vynakládají 

areály na Bílé a na Pustevnách za on - line kamery vysílající kaţdé ráno několik desítek vteřin 

dlouhý on – line spot na veřejnoprávní televizi. Na Pustevnách je pronájem této kamery 
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celoroční a stojí zhruba 550 000 Kč ročně. Ve SKI areálu na Bílé je kamera v pronájmu pouze 

v zimě a proto cena za pronájem je asi poloviční. Celková suma vydaná na propagaci je ve 

SKI Vítkovice Bílá asi 650 000 Kč ročně, ve SKI areálu Pustevny se hlavně díky celoročnímu 

pronájmu on – line kamery vyšplhala na částku kolem 850 000 Kč ročně.  

 

SKI areál Mosty u Jablunkova se vydal trochu jinou cestou. Kvůli světové ekonomické 

krizi byli nuceni sníţit rozpočet, proto i finance určené na propagaci. V loňském roce tato 

částka nepřesáhla 200 000 Kč. I přesto v tomto areálu povaţují stále propagaci za velice 

důleţitou. Chybějící finance nahrazují spoustou akcí pro veřejnost, které dokáţou přilákat 

pozornost médií. Těmito akcemi jsou veřejné závody, zdokonalovací lyţařské kurzy či 

tradiční soutěţ o nejsilnějšího muţe okolí, na které jsou zvány televizní a rozhlasové štáby 

nebo novináři. Areál se hodně zaměřuje na děti, a proto je spousta akcí zaměřováno právě na 

ně. Významnou „úsporou“ v tomto směru je také absence on – line kamery.  

 

Investice do modernizace a rozvoje 

Pro udrţení se v neustálém konkurenčním popředí lyţařských areálů v Beskydech je třeba 

jít s dobou, rozšiřovat areály, modernizovat a nabízet návštěvníkům stále více moţností jak 

aktivně či pasivně trávit svůj volný čas.   

 

V lyţařském areálu SKI Vítkovice Bílá jsou tyto investice na kaţdoročním pořádku. 

Samozřejmě výše a rozsah těchto investicí se odvíjí od aktuální finanční situace. Areál na Bílé 

také velice aktivně vyuţívá podpory z fondů Evropské unie. Od vstupu do České republiky do 

EU ţádalo lyţařské středisko o podporu větších projektů 4x. Všechny tyto ţádosti byly 

úspěšné a odhadem mohly areálu přispět k modernizaci částkou aţ 35 mil. Kč. Do budoucna 

se počítá s dalšími investicemi v řádech desítek miliónů korun, ať uţ je to modernizace 

rozvodů vody a elektřiny na Závodní sjezdovce, stavba nové provozní budovy nebo 

skupování okolních pozemků pro budoucí rozšiřování areálu. Samozřejmostí budou podané 

ţádosti o dotace z fondů EU na veškeré projekty. 

 

SKI areál Mosty u Jablunkova se díky investicím do rozvoje a modernizace za posledních 

sedmi let změnil k nepoznání. Z chátrajícího areálu patřícímu TJ Sokol se stal areál 

prosperující v soukromém vlastnictví a velkými plány do budoucna. Se strukturálními fondy 

EU zde umějí taky velice dobře pracovat. Ţádost na větší projekty podávali jiţ čtyřikrát                          
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a vţdy byli úspěšní. Do budoucna plánují rozvoj jak letního tak zimního provozu. Na příští 

letní sezóny se plánuje ještě jedna bobová dráha, velké parkoviště v bezprostřední blízkosti 

sjezdovek, a pozemky pro hotel, penziony a restaurace. Pro zimní sezóny se rýsuje výstavba 

nové sedačkové lanové dráhy a nové sjezdovky. 

 

SKI areál Pustevny je v ohledech investic do rozvoje a modernizace nejvíce pozadu. 

Ročně ve středisku neproinvestují více neţ 1,5 mil. Kč. Práce s ţádostmi o dotace ze 

strukturálních fondů EU se zde nedaří. Poprvé ţádali v roce 2004, naposledy předloni, ale 

vţdy byly jejich ţádosti zamítnuty nebo se dostali do pořadí jako třináctí náhradníci. Zkoušeli 

vyuţít také sluţeb firmy specializované právě na podávání těchto ţádostí, ale opět bez 

úspěchu. Tyto finance poté areálu chybí a na změnách a modernizacích střediska to je znát. 

Provoz a investice provádějí na Pustevnách bez vyuţívání úvěrů, coţ by na Bílé a v Mostech 

bylo nepřípustné a nerealizovatelné. Velké plány do budoucna zde nemají, a proto jediná 

známá investice do modernizace je vyhranění oněch 1,5 mil. Kč na rekonstrukce toalet. 
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6. Shrnutí výsledků šetření, návrhy, doporučení 

 
V mé práci jsem porovnával analýzy financování tří lyţařských areálů, patřící ke špičce ve 

svém oboru v Beskydech. Areály jsou srovnatelné ale i přesto se jejich obraty dají vyjádřit 

přibliţně jako poměr 6:4:3, Bílá, Mosty, Pustevny.  

 

V lyţařském areálu SKI Vítkovice Bílá nalezneme nejkvalitnější nabídku, co se zimní 

sezóny týče. Rezervy by se daly nalézt převáţně v nabídce letních aktivit, kde areál výrazně 

pokulhává za zbylými středisky. V tomto směru se uvaţuje o výstavbě letní bobové dráhy či 

lanového parku, limitující jsou ovšem finance (25 mil. Kč – bobová dráha). Proto bych 

doporučil vyzkoušet nějakou jinou letní atrakci, která patří k levnějším na pořízení (například 

sjezd na visutém laně) a ukázala by vedení, jestli si lidé v létě cestu na Bílou najdou. Na Bílé 

nalezneme v zimní sezóně také nejdraţší jízdné, které je ovšem kompenzováno jiţ výše 

zmíněnou nabídkou sjezdových tratí a při přepočtu na kilometry jsem zjistil, ţe za jeden 

kilometr upravené sjezdové tratě zaplatí zákazník nejméně právě na Bílé. Velkou výhodou 

areálu na Bílé je také velké parkoviště zdarma, v bezprostřední blízkosti lanové dráhy. 

V dnešní době totiţ lyţař – zákazník hledá komfort a trmácení se ze vzdálenějších parkovišť 

s celou výbavou k tomu nepatří. 

 

SKI areál Mosty u Jablunkova se odlišuje převáţně svou právní formou, kdy jej vlastní 

soukromý vlastník, oproti občanským sdruţením Bílé a Pusteven. Velkou výhodou tohoto 

areálu vidím v jeho letním provozu, převáţně bobové dráze. Vedení se zde vydalo cestou 

investic do letního provozu a svou nabídkou, myslím, dokáţou oslovit širokou veřejnost. 

Další výhodu vidím v dostupnosti, díky výstavbě hlavního tahu na Slovensko, vedoucího 

v bezprostřední blízkosti dojezdu sjezdových tratí. Hlavními nevýhodami lyţařského areálu 

jsou omezené ubytovací kapacity v samotných Mostech u Jablunkova (tady ale tlačí pata 

většinu lyţařských středisek v Beskydech), nízko a západně poloţené sjezdovky a absence 

sedačkové lanovky (na kterou zákazníci v dnešní době velice dobře slyší) která je ovšem 

v plánech dalšího rozšiřování areálu.  

 

SKI areál Pustevny je nádherný svou přírodou a svými památkami na vrcholu. Proto také 

tento areál protínají všechna tři pásma CHKO Beskydy a modernizace či dokonce rozšiřování 

areálu vede (nebo spíše nevede) přes sloţitá jednání a dohadování. Největší rezervy tohoto 

areálu vidím hlavně v malých investicích do modernizace a špatné zacházení s dotacemi 
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z evropských strukturálních fondů. Zatím nulová úspěšnost ţádostí o tyto finance, brzdí areál 

v dalším rozvoji, čímţ ztrácí v konkurenčním boji. Určitou nevýhodu vytváří také vzdálenější 

parkoviště a méně udrţovaná, někdy i nesjízdná, příjezdová cesta z druhé strany areálu. 

Nevýhoda vzdáleného parkoviště je sice eliminována přibliţovacím vláčkem, ten má ale 

jistou kapacitu a k naprosté spokojenosti zákazníků to nestačí. 
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7. Závěr 

 
Cílem práce bylo přiblíţení systému financování lyţařských areálů v České republice. 

Zkoumány byly tři areály leţící v Beskydech, které jsou si navzájem podobné, patřící 

k lepšímu průměru u nás.  

 

Největší rozdíly byly odhaleny ve vyuţívání potenciálů areálů v letní sezóně. Pokud se 

v bezprostřední blízkosti střediska nachází jakékoli atrakce samy o sobě tak významné, ţe 

dokáţou klientelu přilákat, má vedení areálu z více neţ půlky vyhráno a návštěvnost bude i 

v letních měsících vysoká. Při správně zvolené strategii investic do letních atrakcí vábících 

zákazníky, lze i na zelené louce vytvořit podmínky zaručující vytíţenost areálu a příliv 

nemalých financí z letního provozu.  

 

Největší překáţkou při modernizacích a rozšiřování areálů jsou, jak se dalo očekávat, 

finance a také polohy zasahující na území CHKO Beskydy.  

 

V oblasti reklamy jsem očekával, ţe při průměrné denní návštěvnosti areálů kolem 1000 

zákazníků bude mnohem větší zájem o reklamní plochy pronajímané ve střediscích.  

 

Překvapil mě naopak přístup dvou ze tří středisek k dotacím poskytovaným z fondů 

Evropské unie. V tomto směru se nedá vedení nic vytknout. Třetí středisko naopak v tomto 

čerpání financí zaostává, coţ brzdí jeho rozvoj a začíná ztrácet v konkurenčním boji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Seznam použité literatury 
 

Literární zdroje 

 
BUCHTOVÁ, Jana; STIBOR Miroslav. Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku. 1. 

přepracované vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 1998. 137 s. ISBN 80–7078–567-5 

 

ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management v tělesné výchově a sportu. Praha: KU, 2004. ISBN 80–

246–0050-1 

 

DURDOVÁ Irena, I Sociálně - ekonomické aspekty sportu. Ostrava: VŠB - TUO 2004 s. 32 

ISBN 80–7329–075-8 

 

DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2002. 121 s. ISBN 

80–248–0130–2. 

 

DURDOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury. 1. vyd. Ostrava: VŠB – 

TUO, 1999. 60 s. ISBN 80–7078–691–4. 

 

DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 

2005. 84 s. ISBN 80–248–0827–7.  

 

KOSÍK Miloš; PACUT Miroslav. Organizace sportu. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2009. 86 

s. ISBN 978–80–248–2017-0 

 

REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a řízení. 1. 

vyd. Praha: Ekopress, 2001. 177 s. ISBN 80–86119–41–6. 

 

SALOMON, L. M., ANHEIER, H. K. Definding of the Nonprofit Sector. A Gross National 

Analysis. Manchester University Press, 1997 podle: ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se 

řekne nezisková organizace : příručka pro zastupitele krajů, měst a obcí. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2002. 130s. ISBN 80-210-3031-3. 

 



58 

 

STARÁ, Gabriela. Příjmy sportovních organizací. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 

1802 - 128X.   

 

ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace : příručka pro zastupitele 

krajů, měst a obcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 130s. ISBN 80-210-

3031-3. 

 

VÝKONNÝ VÝBOR SKI VÍTKOVICE BÍLÁ. Systémové směrnice reklamní a marketingové 

činnosti v areálu SKI Bílá. Ostrava, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Internetové zdroje 

 

 
Příjmy sportovních organizací [online].[cit. 2010-4-6]. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js06/t019/Sponzoring_a_reklama.pdf  

 

Zaloţení občanského sdruţení [online].[cit. 2010-4-5]. Dostupné z: 

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554 

 

Zaloţení a vznik společnosti s ručením omezeným [online].[cit. 2010-3-22]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-

zalozeni-vznik-opu/1000818/46132/#b2 

 

RWE energie českého lyţování [online].[cit. 2010-4-4]. Dostupné na: 

http://www.rwe.cz/cs/rwe-energie-ceskeho-lyzovani/  

 

SKI areál Pustevny [online].[cit. 2010-4-16]. Dostupné na: 

http://www.skialpin.cz/ 

 

SKI Vítkovice Bílá [online].[cit. 2010-4-16]. Dostupné na: 

http://www.skibila.cz/index.php?id=ski-areal  

 

SKI areal Mosty u Jablunkova [online].[cit. 2010-4-16] 

http://www.skimosty.cz/leto/nabidka.php  

 

Strukturální fondy EU [online].[cit. 2010-4-3] 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Seznam zkratek 

 
apod. - a podobně 

atd. - a tak dále 

č. - číslo 

ČSN - Česká státní norma 

ČSTV - Český svaz tělesné výchovy 

ERDF -  Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF - Evropský sociální fond  

EU - Evropská unie 

Kč - korun českých 

kol. - kolektiv  

KU - Karlova univerzita 

m - metr 

mil. - milion 

mld. - miliarda 

mm - milimetr 

obr. - obrázek 

odst. - odstavec 

OSVČ - Osoba samostatně výdělečně činná 

ROP - regionální operační program 

s. - strana  

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

Sb. - Sbírky 

SSK - sdruţení sportovních klubů 

TJ - tělovýchovná jednota 

tj. - to je 

tzn. - to znamená 

VŠB – TUO - Vysoká škola Báňská – technická univerzita Ostrava 

vyd. - vydání 

  

 

 

 



61 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

  

Prohlašuji, ţe  

- jsem byl seznámen s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a náboţenských obřadů, v 

rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – školní dílo;  

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 odst.3);  

- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována  

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO;  

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu  

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny 

(aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne 7. 5. 2010 

 

 

Jan Vrzgula 

Jméno a příjmení studenta 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Janovice 481 

Janovice 

739 11 


