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1.  Úvod 

Sport jako součást životního stylu, takto je vnímán mnoha lidmi, ať už staršími, nebo 

mladšími. Mnohdy je sport součástí života jen pro zábavu, pro radost z pohybu, mnohdy jako 

pomocník při udržování fyzické kondice a při řešení zdravotních potíží, mnohdy také jako 

povolání a finanční zdroj. 

Sportovních zařízení určených pro širokou veřejnost stále přibývá a rozšiřuje se také 

nabídka sportů a aktivit, které umožňují.  

Lezení, horolezectví, bouldering jsou sporty dosti specifické. V České republice 

nejsou moc rozšířeny, i když naši lezci z České reprezentace se pravidelně umisťují na 

předních pozicích ve světových závodech. Jejich obliba však roste a to především mezi 

mladými lidmi. To je také důvodem výstavby umělých lezeckých stěn. Protože však 

návštěvnost není tak vysoká jako v jiných víceúčelových zařízeních, a náklady na výstavbu 

jsou velmi vysoké, je potřeba vytvářet příjmy i v jiných, popřípadě příbuzných, 

podnikatelských oblastech. 

 

Cílem bakalářské práce je analyzovat ekonomickou činnost firmy DAP SPORT 

s.r.o. v Hradci Králové a navrhnou opatření ke zlepšení. 

 

V teoretické části budou popsány důležité, základní pojmy, týkající se tématu práce a 

to z oblasti sportu, marketingu a podnikové ekonomiky. Praktická část bude zaměřená na 

popis firmy DAP SPORT s.r.o. a dílčích ekonomických činností, zejména obchodování a 

provoz sportovního zařízení. Použité informace budou získány především z rozhovorů se 

zaměstnanci firmy a z firemních dokumentů, které jsou volně přístupné veřejnosti.  
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2.  Teoretické vymezení pojmů 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, týkající se této práce. Pojmy jsou 

vybrány a popsány tak, aby vytvořily základ pro další kapitoly a věcně objasnili problematiku, 

která je v této práci rozebrána. Jsou to pojmy ze sportovního zaměření a ekonomické oblasti, 

oba tyto okruhy s prací úzce souvisí. 

2.1 Obecné pojmy 

Jako obecné pojmy jsou označeny termíny z oblasti sportu. Jedná se o teoretické 

popsání volného času, sportu, lezení, boulderingu. V textu jsou využity přesné definice, volné 

parafrázování odborných článků i vlastní zkušenosti a vědomosti. 

Volný čas 

Volný čas může být definován několika způsoby, každý jej chápe jinak a každý si také 

pod tímto pojmem představí něco jiného.  

Je možné k volnému času přistupovat jako k době, ve které již jedinec nemá 

povinnosti vůči rodině, práci, škole apod. Může ho tedy strávit jakýmikoliv činnostmi, které 

daného jedince těší a baví. Často se ve volném čase kompenzuje mnohdy jednostranné 

zatížení z vykonávání práce a povinností. Podle toho se také dělí aktivity, konané ve volném 

čase, dle Dumazediera na: 

 Fyzické – to jsou různé sportovní a pohybové aktivity 

 Praktické – zde jsou přiřazovány různé ruční práce, kutilství, zahradničení apod. 

 Kulturně-umělecké – ty zahrnují divadelnictví – aktivně i pasivně, pořádání a 

návštěva jiných kulturních akcí, hra na hudební nástroj, atd. 

 Intelektuální – četba knih, vzdělávací kurzy, např. v cizích jazyků, hraní 

intelektuálních her, luštění křížovek 

 Spojené se sociálními vztahy – posezení s přáteli, rodinou, kolegy apod. 

Díky výše vyjmenovaným aktivitám jedinec rozvíjí svou osobnost, vztahy, učí se a 

posiluje jak fyzickou, tak duševní kondici, zejména pak relaxuje a odreagovává se od 

povinností. Významnou část volného času však v posledních letech zabírá využívání 

počítačové a televizní techniky. Do jisté míry se i těmito prostředky osobnost rozvíjí a určitě 

má i pozitivní vlivy na jedince, avšak nemělo by docházet k rozmachu této skupiny aktivit na 

úkor těch dalších. To však platí o každé skupině.  
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Sportování a pohybové aktivity by měly být součástí programu během volného času a 

to nejen u dětí a mládeže, kde jsou nezastupitelnou složkou v přirozeném vývoji jedince, ale 

také u dospělých a starších lidí. Aktivní pohyb slouží jako prevence mnoha nemocem, udržují 

jedince vitálního a v neposlední řadě je to také způsob socializace a prostředek k 

uspokojování sociálních potřeb. 

Sport 

Sport je v našem chápání spolu s tělesnou výchovou a pohybovou rekreací část tělesné 

kultury. Slovo jako takové vychází z latinského „disportare“ či ze starofrancouzského 

„ledésporter“ a v překladu nabývá významu bavit se, příjemně trávit volný čas.  

Podle úrovně a času stráveném sportováním a tréninkem je možné sport dělit na 

rekreační, výkonnostní a vrcholový. Rekreační sport se vymezuje pouze na fyzické aktivity, 

prováděné ve volném čase, pár hodin týdně bez žádných ambicí na úspěch ve vysokých 

soutěžích. Závody na této úrovni zpravidla nebývají, pokud ano, jedná se pouze o soutěže 

amatérů a pořádání těchto závodů má charakter dobrovolné, zábavné a neregistrované 

společenské události.  

Na výkonnostní úrovni se jedinci již věnují pravidelnějším a cílenějším tréninkům, 

zúčastňují se závodů a často jsou registrováni u některého ze svazů nebo oddílů.  

Pokud se jedinec věnuje sportu denně, pravidelně se účastní závodů ve své kategorii a je za to 

finančně ohodnocen, pak se jedná o vrcholového sportovce. 

To, že je, a také by měl být, sport nedílnou součástí výchovy dětí a mládeže, stejně tak 

součástí života dospělých lidí dokazuje také zájem o podporu sportovních aktivit nejen 

národních organizací, ale také nadnárodních, nevyjímaje Evropskou unii. Ta vydala již roku 

1992 Evropskou chartu sportu, ve které definuje mimo jiné sport jako „všechny formy tělesné 

činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení 

či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení 

výsledků v soutěžích na všech úrovních.“
1
 

Tato listina není jediná, Evropská komise předložila roku 2007 Bílou knihu o sportu, 

ve které se zabývá postavením sportu ve společnosti, v kultuře i ekonomice. Konkrétně pro 

tuto práci je důležitá kapitola o hospodářském rozměru sportu, kde se píše o jeho přínosech v 

                                                      

1
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Evropská charta sportu z roku 

1992 [online]. MŠMT [11.4. 2013]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu ; článek 2 
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ekonomických oblastech, jako je zaměstnanost a hrubý domácí produkt. Sport je 

nezanedbatelná součást, která by se měla více zviditelnit a podpořit. [15; Bílá kniha o sportu] 

Sportování již nějakou dobu není jen o fyzické aktivitě člověka a jeho volném čase, 

sport také významně zasahuje do ekonomiky státu, finančního rozpočtu domácností a firem. 

Některé organizace a společnosti vznikají právě za účelem nabízení sportovního zboží a 

služeb. 

Avšak jak tvrdí docent Novotný:„...transformace českého sportovního prostředí není 

dokončena, a to kvůli nezájmu politických elit a nedostatku politické vůle.“
2
Možná i proto 

není v České republice uspokojivá legislativní podpora vztahů mezi státní správou a sférou 

sportovní, která je nezbytná, pro fungování sportu na dobrovolnické a amatérské úrovni. 

[8;Novotný] 

Lezení 

Lezení je adrenalinový sport, vyžadující nejen fyzickou zdatnost, ale hlavně psychické 

předpoklady, jako je odvaha, odhodlanost, rozhodnost, schopnost věřit i riskovat. 

Lezec není omezen pravidly hry, pouze přírodními zákony, ve smyslu gravitace, tření, 

zvětrávání hornin, vlivy počasí apod. O to je to náročnější na zdravý lidský úsudek a nutnost 

znát určité techniky jak lezení samotného tak samozřejmě i jištění. 

Pojem lezení je často zaměňován se slovem horolezectví, nejedná se však o slova 

zcela stejného významu. Horolezectví je pojem mnohem obecnější a pro účely této práce je 

méně vhodný právě pro svou obecnost.  

Lezení je sportovní aktivita s dlouhou historií, ale jelikož je to sport velmi omezen 

vnějšími podmínkami, geografickou polohou a klimatickými jevy, není mezi veřejností tak 

moc rozšířen. Závody jsou uspořádávány na spoustě úrovních, ale komerčně není o ně takový 

zájem, takže neprobíhají tak masově jako v jiných sportech. Nejvyšší soutěží je mistrovství 

světa, v České republice pak mistrovství České republiky v lezení na obtížnost. Na 

Olympijských hrách tento sport zařazen není, několik let jsou však snahy o zařazení 

sportovního lezení jako kvalifikované disciplíny. 

Lezení je sport nečastěji provozovaný venku na skalách, skalních stěnách a cvičných 

lezeckých stěnách. Velmi obecně se jedná o pohyb nahoru vycházející ze šplhu na položeném, 

kolmém či převislém profilu skály anebo uměle vytvořeném povrchu s upevněnými 

lezeckými chyty. 

                                                      
2
 NOVOTNÝ, Jiří et al. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-666-0.; str. 13 
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Historie lezení 

O lezení je poměrně obtížné najít nějaké historické prameny. Je to velmi specifický 

sport. Je možné však čerpat z pramenů Českého horolezeckého svazu nebo jiných spolků, kde 

se lze dočíst o letech, kdy se skály začaly přejišťovat, tzn. ve které době se navrtávaly železné 

kruhy pro jištění a slaňování, kdy se uskutečnily první výstupy v horách apod. 

Dozajista prvotní myšlenkou aktivního pohybu typu lezení nebyl sportovní zážitek, nýbrž 

nutnost a touha dostat se na místa, kde ještě nikdo nebyl, probádat je a najít nové cesty k 

městům a osadám. 

Nejstarší místa lezení u nás jsou zcela jistě pískovcové oblasti na severu Čech, dokládá 

to i nejstarší horolezecká organizace, která doposud funguje - Lezecký kroužek Prachov, 

1907.  

 

Zde jsou uvedeny některé milníky evropského lezení: 

1862 – založení OEAV (ÖsterreichischerAlpenverein) – rakouský lezecký spolek, fungující 

dodnes, v současnosti kolem 400 tis. členů (i zahraničních) 

1865 – prvovýstup na Matterhorn (E. Whymperem a M. Crozem) 

1870 – první horolezecká organizace u nás – sekce Praha rakouského Alpenvereinu – stále u 

nás existuje sekce OEAV 

19./20. stol. – první vybavení (karabiny, skoby) 

1932 – založeno UIAA (Union Internationale des Associationd’Alpinisme) – mezinárodní 

horolezecká unie (pozn. překlad Alpinisme do češtiny jako horolezectví je nepřesné, 

Alpinisme je mnohem širší pojem, zahrnuje celkově sporty v horách) 

1950 – zdolána Annapúrna, první osmitisícový vrchol (M. Herzoga a L. Lachenala) 

1990 – vyčlenění ČHS (Český horolezecký svaz) z Klubu českých turistů – taktéž funguje 

dodnes, zajišťuje zastřešování a finanční podporu sportovních akcí, přejišťování skal, 

vzdělávání veřejnosti v oblasti lezení a pohybu v horách, pojištění členů. 

Bouldering 

Tato lezecká disciplína v posledních letech nabývá na oblíbenosti. Mimo jiné to může 

být zapříčiněno také tím, že se jedná o materiálově nenáročnou aktivitu a boulderingových 

lezeckých stěn v České republice stále přibývá. Při boulderingu (jako doslovný překlad lze 

použít slovo balvanování.) leze lezec na balvany, jejichž výška je zpravidla od dvou do pěti 

metrů. Leze se bez jištění a v případě neudržení se, odskakuje se a dopadá na zem. Jedná se o 
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úplně stejný princip pohybu, rozdíl je však v tom, že bouldering je většinou silově mnohem 

náročnější, než klasické lezení. „Lezec se během svého výkonu nalézá blízko nad zemí, zbaven 

psychické zátěže ze strachu před pádem, a může se plně snažit o co nejnáročnější lezecký 

pohyb. Leze se buď na vršek balvanu, nebo se balvan oblézá do strany.“
3
 

Člověk se může věnovat jenom boulderingu, existují i čistě boulderingové závody, 

nebo lezec tuto metodu používá k tréninku. Nejvyšší soutěží u nás je mistrovství České 

republiky v boulderingu. 

2.2 Ekonomické pojmy 

 Do ekonomických pojmů jsou zahrnuty pojmy jako obchod, ekonomická činnost, 

podnikání, marketing, swot analýza, definování společnosti s ručením omezeným a její účetní 

výkazy, jsou definovány také pojmy důležité v těchto výkazech. Na konci kapitoly je také 

teoretický popis finančních ukazatelů, kteří jsou dále použiti. 

Obchod 

Věnuje-li se fyzická či právnická osoba prodeji nějakého zboží, pak tuto činnost 

provozuje prostřednictvím velkoobchodu či maloobchodu. Internetový obchod pak může být 

také buďto velkoobchod nebo maloobchod. Při určování, do které skupiny prodejna či podnik 

spadá, je klíčové, zda se prodej uskutečňuje pro další subjekt, který zboží dále prodává, anebo 

se jedná o prodej konečnému spotřebiteli. 

V případě prodeje zboží subjektu, který ho dále distribuuje, se jedná o velkoobchodní 

prodej. Ve většině případů jde o nákupy ve větším množství a v pravidelných intervalech, 

což ale není podmínkou.  

Maloobchodní prodej je pak všechno, co se prodává konečnému spotřebiteli, tedy 

osobě, která zboží nakupuje pro svou vlastní potřebu. Důvod, proč se takto prodej rozlišuje je 

především daňový a také proto, že velkoobchodní odběratelé mají většinou nižší ceny, z 

důvodu nákupu většího množství produktu a třeba také v pravidelných intervalech, což je pro 

prodejce velice výhodné. 

V posledních letech, hlavně díky rozšiřování internetové sítě, se zvedá počet 

internetových obchodů, nebo také tzv. e-shopů. Podnik, který se zabývá prodejem zboží či 

služeb si vytvoří webové stránky, na kterých si může zákazník prohlédnou nabídku a skrz 

                                                      

3
 FRANK, Tomáš a Tomáš KUBLÁK a kol. Horolezecká abeceda. Praha: Epocha, 2009. ISBN 978-80-87027-

35-6.; str. 168 
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které si také produkt objedná. Způsoby platby a doručení jsou různé, většinou si zákazník 

může vybrat z několika možností. Tyto internetové obchody se mohou opět dělit na 

velkoobchodní, či maloobchodní.  

Marketing 

Slovo marketing je převzaté z angličtiny, ale v českém prostředí je již běžně užíváno. 

Vychází z anglického market, čili trh. Není to označení vymezující pouze jeden pojem a v 

češtině nemá úplný ekvivalent, který by vystihl takto široké spektrum činností, které 

marketing tvoří. 

Podle docentky Durdové: „Marketing tvoří jednotný, vzájemně propojený komplex 

činností, jež vedou ve svém konečném důsledku k dobře fungujícímu trhu, k zajištění potřeb a 

požadavků zákazníků a následnému růstu zisků firmy.“
4
 

Nástrojem, který je při tom využíván nejčastěji, je marketingový mix, členěný dle 

E.J.McCartyho na tzv. 4P, což je zkratka čtyř počátečních písmen anglických slov, ze kterých 

se marketingový mix skládá. V angličtině jsou jimi: 

 product 

 price 

 place 

 promotion 

A do češtiny nejběžněji překládaná jako: 

 produkt, výrobek 

 cena produktu v marketingu 

 místo, distribuce 

 marketingová komunikace [2; Durdová] 

Celá oblast marketingu je velice rozsáhlá a zahrnuje spousty metod a technik. Protože 

smyslem práce není zabývat se marketingovou strategií firmy DAP SPORT s.r.o., není nutné 

se více tímto zabývat, pouze je text ještě doplněn o pojetí sportovního marketingu. 

Sportovní marketing 

Jedná se o aplikovanou disciplínu obecného marketingu. Pracuje se zde se stejnými 

prostředky, které však vždy vztáhneme k oblasti sportu.  

                                                      

4
DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-

0827-7.; str. 4 
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Pokud tedy definujeme produkt jako část marketingového mixu v oblasti sportovního 

marketingu, pak se jedná o sportovní výrobek anebo službu spojenou se sportem. Stejně tak je 

tomu u dalších částí marketingového mixu. 

SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy, je možné přehledně určit silné a slabé stránky podniku či 

společnosti, příležitosti pro podnik a hrozby, které jej ohrožují, nebo mohou ohrozit. U 

silných a slabých stránek se vychází z interního prostředí podniku, jedná se tedy o faktory, 

které lze ovlivnit. Naopak příležitosti a hrozby pochází z vnějšího prostředí a společnost je 

změnit nedokáže, příležitosti však může využít ke svému prospěchu, anebo minimalizovat 

riziko, které přináší hrozby. 

Název této analýzy je zkratka složená z počátečních písmen anglických slov: 

 strengths (silné stránky) 

 weaknesses (slabé stránky) 

 opportunities (příležitosti) 

 threats (hrozby) 

Analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym v 60. a 70. letech 20. století při 

výzkumném projektu na Stanfordově univerzitě v Kalifornii. 

U analýzy vnitřního prostředí je třeba se zaměřit na: 

 postavení podniku na trhu 

 personální obsazení 

 technickou a technologickou úroveň 

 financování podniku 

 marketing 

 dodavatele 

 přístup k zákazníkům 

Při analýze vnějšího prostředí se zabýváme: 

 ekonomickými faktory 

 politickou a legislativní situací 

 konkurencí, i tou potencionální 

 kulturními faktory 

 demografickými vlivy 

 technologickým vývojem 
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SWOT analýza je pouze nástroj a prostředek k zamyšlení nad podnikovou situací. Je 

dobré, pokud se na její tvorbě podílí více lidí a není na škodu, když je přizván i externí 

člověk, tedy někdo, kdo podnik může zhodnotit více objektivně. 

Ekonomická činnost 

V běžném hovoru je možné, že se termín ekonomická činnost zaměňuje s termínem 

podnikání, jsou zde však rozdíly, které je nutné akceptovat.  

Ekonomická činnost je pojem mnohem rozsáhlejší, než je tomu v případě pojmu 

podnikání (definice podnikání viz. níže v textu). Ekonomickou činnost může dělat a také dělá 

každá osoba, ať už fyzická anebo právnická. Tato činnost se nijak nevykazuje žádnému 

státnímu orgánu, pokud nekoresponduje s podnikáním. Není to činnost pouze výrobní a 

zisková, je zde zahrnuta také spotřeba zboží a služeb. 

Jinak tomu je, pokud pojem ekonomická činnost rozebíráme v daňové oblasti. U daně 

z přidané hodnoty se dle §5 odst. 2, ekonomickou činností rozumí: „soustavná činnost 

výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby...; … a také se považuje využití hmotného a 

nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně.“
5
 

Každá osoba, která podniká, vyvíjí ekonomickou činnost, avšak ne všechny osoby, 

které se věnují ekonomické činnosti, musí podnikat. 

Podnikání 

Jako definici je možno použít vysvětlení tohoto pojmu pomocí obchodního zákoníku, 

který v §2 odst.1 říká: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“
6
 Jedná se 

o základní definici, podle které se řídí mnoho odvětví, nejen ekonomické. Pro úplnost nutno 

dodat, jak obchodní zákoník definuje dle §2 odst.2 podnikatele. „Podnikatelem podle tohoto 

zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

                                                      

5
MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2012, úplná znění platná k 1.1. 2012. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-

247-4254-0.;  str. 118 
6
MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2012, úplná znění platná k 1.1. 2012. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-

247-4254-0. ;  str.12 
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d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 

předpisu.“
7
 

Podnikat může fyzická i právnická osoba. Oba typy osob mohou podnikat na základě 

živnostenského oprávnění, podnikat začínají až zápisem do živnostenského rejstříku a dále se 

pak řídí dle živnostenského zákona. Obchodní společnosti, tedy právnické osoby, mohou také 

podnikat na základě živnostenského oprávnění, vznikají však až zápisem do obchodního 

rejstříku. 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je typ obchodní společnosti založené za účelem 

podnikání a je tedy právnickou osobou. Pro označení tohoto typu společnosti se běžně užívá 

zkratka s.r.o. nebo spol. s r.o. Veškerá činnost společnosti, také založení a zánik, se řídí dle 

obchodního zákoníku České republiky.  

Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 tis. Kč a ten je tvořen 

vklady společníků, kteří tím i ručí za závazky společnosti, dokud nedojde ke splacení těchto 

vkladů. Po splacení všech částí vkladů všech společníků již tito společníci neručí za 

společnost, viz. § 106, odst. 1 a 2, obchodního zákoníku. Je to také jeden z důvodů, proč je 

s.r.o. častým typem zakládaných obchodních společností. [5; Obchodní zákoník] 

Společnost s ručením omezeným můžeme být založena i jedinou osobou, nejvíce však 

může být padesát společníků. V případě jediného zakladatele, se sepisuje zakladatelská listina 

a ta musí být podepsána u notáře, v případě více společníků se musí sepsat společenská 

smlouva s potřebnými náležitostmi, viz. § 110, odst. 1 a taktéž musí být podepsána u notáře. 

Jednatel, popř. jednatelé podávají návrh na zápis do obchodního rejstříku. [5; Obchodní 

zákoník] 

Podepsáním společenské smlouvy je společnost založena, ale vzniká až zápisem do 

obchodního rejstříku. V době mezi založením a vznikem nemá právní subjektivitu. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Ta je tvořena společníky a každý 

vykonává svá práva v rozsahu uvedeným ve společenské smlouvě, což je zakládající listina. 

Valná hromada volí statutární orgán, tedy volí jednatele, popř. více jednatelů a určuje, v 

jakém rozsahu a jak může jednat za společnost. Vedle valné hromady a statutárního orgánu je 

také dozorčí rada, který kontroluje činnost statutárního orgánu. [5; Obchodní zákoník] 

                                                      
7
MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2012, úplná znění platná k 1.1. 2012. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-

247-4254-0.;  str.12 
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Spol. s r.o. je účetní jednotka, která je dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a 

Českých účetních standardů povinna sestavovat ke konci účetního období účetní závěrku. Ta 

může být sestavena v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Pouze účetní jednotky, které 

nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, ji mohou sestavovat 

ve zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrku tvoří: 

 rozvaha 

 výkaz zisku a ztráty 

 příloha k účetní závěrce – obsahuje doplňující informace k údajům v rozvaze a výkazu 

zisku a ztráty 

Účetní jednotky mohou dále sestavovat: 

 přehled o peněžních tocích 

 přehled o změnách vlastního kapitálu 

a) Rozvaha je jeden z účetních výkazů, které by podnik měl sestavovat, nejčastěji při 

účetní závěrce (řádné i mimořádné), má přesnou strukturu v zákonem předepsané formě a je 

to výkaz, který je veřejně přístupný. „Rozvaha podniku popisuje stav majetku (aktiv) a 

kapitálu (pasiv) vždy k určitému datu. Říkáme, že veličiny v ní obsažené jsou stavové.“
8
 Den, 

ke kterému je rozvaha sestavována je tzv. rozvahový den. 

Všechen majetek ve vlastnictví podniku se nazývá aktiva. A dále se rozlišuje na 

majetek dlouhodobý, který se skládá z hmotného, nehmotného a finančního majetku, a 

majetek oběžný, kde se zahrnují zásoby, pohledávky podniku a krátkodobý finanční majetek. 

[11; Scholleová] 

Zdroje, ze kterých byl tento majetek pořízen jsou kapitálem podniku, nebo-li pasiva. 

Kapitál může být vlastní, což je základní kapitál vložen do podniku, vytvářené fondy ze zisku 

a dále také části zisku ponechané v podniku pro další rozvoj. Nebo může být kapitál formou 

cizích zdrojů, nejběžnější jsou půjčky, úvěry, závazky podniku a rezervy. Cizí zdroje se dělí 

nejčastěji dle doby, po kterou je má podnik k dispozici. Tedy na dlouhodobé, delší než 1 rok, 

krátkodobé a zvlášť potom rezervy. [11; Scholleová] 

Celá rozvaha musí splňovat základní bilanční princip, a to v jakékoliv době, ke které je 

sestavována. Bilanční princip znamená, že aktiva, tedy majetek se musí rovnat pasivům, tedy 

zdrojům, ze kterých pochází. 

                                                      
8
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 

978-80-247-2424-9.; str. 16 
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Je-li rozvaha v plné formě, pak na straně aktiv jsou za popisem položek tři sloupce, 

plus jeden, popisující minulé období. Ty tři sloupce jsou sestaveny v pořadí s názvem brutto, 

korekce, netto. Sloupec brutto obsahuje hodnoty neopotřebovaných (časově a technicky 

neznehodnocených) aktiv, ve sloupci korekce je suma odpisů vztahujících se k danému aktivu 

a ve sloupci netto jsou uvedeny čisté hodnoty aktiv a s touto hodnotou se také pracuje při 

hodnocení podniku. 

b) Výkaz zisku a ztráty je dalším z účetních výkazů, často se užívá také název 

výsledovka, nebo zkratka VZZ. Na rozdíl od rozvahy, se zde využívají veličiny tokové, takže 

je možné sledovat hospodaření podniku za určité období. Samozřejmě je nutné uvést začátek 

a konec období, za které se výkaz sestavuje. Obvykle je to jeden kalendářní rok. Celý výkaz je 

tvořen třemi základními částmi, dílčími výsledky hospodaření z oblasti provozní, finanční a 

mimořádné činnosti. Všechny tři části obsahují výnosy a náklady podniku za dané období. 

[11; Scholleová] 

Paní profesorka Dluhošová říká: „Výkaz zisku a ztráty slouží ke zjišťování výše a 

způsobu tvorby složek výsledku hospodaření. VZZ zahrnuje náklady a výnosy za běžné období. 

Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku a ztráty vyjádřit vztahem: VÝNOSY – NÁKLADY = 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.“
9
 

„Výnos je peněžní vyjádření výsledků hospodaření podniku – nezáleží na tom. Zda 

byla provedena skutečná peněžní transakce (tj. zda za dodaný výrobek nebo odvedenou službu 

bylo skutečně zaplaceno).“
10

 To také znamená, že každý příjem nemusí být výnos, a stejně tak 

nemusí být výnos pro podnik příjmem. Výnos vzniká například vystavením faktury. 

„Náklad je peněžním vyjádřením spotřeby podniku – opět bez závislosti na tom, zda 

skutečně proběhla peněžní transakce.“
11

 

Jsou-li příslušné náklady odečteny od příslušných výnosů, výsledná hodnota se 

označuje jako výsledek hospodaření za sledovanou oblast. Tato hodnota může být kladná, 

nebo záporná. V případě kladných hodnot se jedná o zisk, v opačném případě o ztrátu. Podnik 

může být krátkodobě ve ztrátě, aniž by to mělo kritické důsledky, pokud se však ztráta 

kumuluje v několika obdobích po sobě jdoucích, je to známka špatného hospodaření a pro 

podnik to může být likvidační.  

                                                      
9
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-58-0.; 

str.54 
10

 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 

978-80-247-2424-9.; str.21 
11

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 

978-80-247-2424-9.; str.21 
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 c) Výkaz peněžních toků, nebo-li výkaz cash flow je poslední ze tří externích 

účetních výkazů podniků. Slovo cash znamená v angličtině hotovost, hotové peníze, to také 

naznačuje, s jakými hodnotami výkaz pracuje. „Účelem analýzy cash flow (CF) je objasnit 

hlavní faktory, které ovlivňují příjem, výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti 

k určitému okamžiku. Cash flow je toková veličina vyjadřující rozdíl přítoku a odtoku 

hotovosti za určité období.“
12

 

Celý výkaz je postaven na stavu reálných peněz, tedy hotovosti a bezhotovostních 

prostředků, k určitému okamžiku. Pracuje se na rozdíl od rozvahy s příjmy a výdaji, nikoliv 

výnosy a náklady, které nám umožní zjistit cash flow podniku, nikoliv zisk. Výkaz peněžních 

toků je prostředkem analýzy CF. Příjem je pro podnik množství peněz, které reálně obdrží, 

výdaj je zase naopak množství peněz, které z podniku skutečně odejde. Rozdílem těchto 

hodnot je pak podnikové casf flow. 

Struktura výkazu je rozdělena na tři základní části: CF z provozní činnosti, CF 

z investiční činnosti a CF z finanční činnosti. 

CF je možné zjistit tak, že k počátečnímu stavu peněžních prostředků (hotovostních i 

bezhotovostních) jsou přičteny výsledky tří dílčích částí výkazu, tedy CF z provozní činnosti, 

CFz investiční činnosti a CF z finanční činnosti a tím se získá konečný stav peněžních 

prostředků. 

Výpočty dílčích CF mohou proběhnout dvěma metodami: 

 přímou metodou – „Znamená to provést totální bilanci všech příjmů a výdajů 

(v zásadě platební kalendář), přičemž CF se určí jako rozdíl.“
13

 

 nepřímou metodou – „Pro rozborové účely je výhodnější a přehlednější …, 

výkaz CF je stanoven jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané 

období a přírůstků (úbytků) příslušných položek aktiv a pasiv oproti 

počátečnímu stavu.“
14

 Tato metoda je znázorněna v tabulce 1. 

 

 

 

                                                      

12
DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-58-0.; 

str.56 
13

DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-58-0.; 

str.57 
14

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-58-0.; 

str.57 
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Tab. 1.1 Nepřímý způsob výpočtu cash flow 

Symbol Položka Hodnota 

EAT +   Čistý zisk  

ODP +   Odpisy  

∆ ZAS -   Změna stavu zásob  

∆ POHL +  Změna stavu krátkodobých závazků  

∆ KZAV -   Změna stavu pohledávek   

CFprov =   Cashflow z provozní činnosti  

∆ DA -   Přírůstek dlouhodobých aktiv  

CFinv =   Cashflow z investiční činnosti  

∆ BÚ +   Změna bankovních úvěrů  

∆ NZ +   Změna nerozděleného zisku minulých let   

DIV -    Dividendy  

EA +   Emise akcií  

CFfin =   Cashflow z finanční činnosti  

CFcel =   Cashflow celkem = CFprov + CFinv + CFfin  

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-

58-0.; str.58 

 Všechny tři výkazy jsou navzájem provázené a vzájemné vazby jsou zachyceny v tří-

bilančním systému. To znamená, že každý výkaz obsahuje informaci, která je zároveň 

obsažena i v dalším výkazu. Konkrétně se jedná o tyto vazby: 

 ve výkazu CF je položka Konečný stav peněžních prostředků a zároveň se tato 

informace objevuje v rozvaze
15

 v části oběžných aktiv jako Peněžní prostředky 

 v rozvaze je pak součástí vlastního kapitálu Výsledek hospodaření, který je rovněž 

obsažen v VZZ ve stejné podobě 

Finanční poměrové ukazatele 

Existuje celá řada poměrových ukazatelů používaných při finanční analýze podniku. 

Paní profesorka Dluhošová ve své publikaci Finanční řízení a rozhodování podniku uvádí až 

desítky ukazatelů, přičemž některé se od sebe liší jen drobnými modifikacemi.  

 

                                                      
15

 Musí se však jednat o rozvahu sestavenou na konci účetního období, nikoliv na začátku. 
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Pro lepší orientaci se ukazatelé rozdělují do několika základních oblastí, jako jsou: 

 ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 ukazatele rentability 

 ukazatele likvidity 

 ukazatele aktivity (obratu) 

 ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu 

Není vždy možné použít pro finanční analýzu všechny ukazatele. Některé firmy 

nevykazují veličiny, které se při výpočtech užívají anebo je užití ukazatele nevhodné 

z důvodu oblasti, ve které podnik podniká a právní formy. Níže v textu jsou popsány ti 

ukazatelé, kteří budou použiti při finanční analýze firmy DAP SPORT s.r.o. ve čtvrté kapitole 

této práce.  

Ukazatel rentability aktiv – ROA (Return on Assets) 

Tento ukazatel je považován za základní měřítko rentability. V poměru je totiž zisk 

s celkovými aktivy, které byly a jsou investovány do podnikání bez ohledu na to, zda jsou 

financovány z vlastních či cizích zdrojů. ROA by mělo mít trend zvyšování v čase. EBIT je 

zisk před zdaněním a zaplacením nákladových úroků, A jsou aktiva podniku. [1; Dluhošová] 

    
    

 
 

 (2.1) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

ROE vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů a jejich zhodnocení v zisku. Žádoucí je, aby 

tento ukazatel v čase rostl, příčin růstu může být několik. „Jsou jimi větší vytvořený zisk 

společnosti, pokles úrokové míry cizího kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu na 

celkovém kapitálu a kombinace předchozích důvodů. Poklesne-li ukazatel rentability proto, že 

došlo ke zvýšení podílu VK na celkových zdrojích z důvodu kumulace nerozděleného zisku 

z minulých let, signalizuje to chybnou investiční politiku.“
16

 EAT je zisk po zdanění a VK je 

zkratka vlastního kapitálu. 

    
   

  
 

(2.2) 

                                                      
16

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-58-0.; 

str.78 
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Ukazatel rentability tržeb – ROS (Return on Sales) 

Jedním z běžně sledovaných ukazatelů je právě ROS, který slouží především 

k mezipodnikovému srovnání a srovnání v čase. Udává, kolik peněžních jednotek zisku 

připadá na jednu peněžní jednotku tržeb. Opět je zde žádoucí růst hodnoty ukazatele v čase. 

Jeho nízká úroveň signalizuje chybné řízení firmy, naopak vysoká úroveň značí i vysokou 

úroveň podniku. Namísto hodnoty EBIT, může být použita i hodnota EBT či EAT. Je to 

výhodnější pro vnitropodnikové srovnání. EBT je zisk před zdaněním, T jsou tržby. [1; 

Dluhošová] 

    
    

 
 

(2.3) 

Obrátka celkových aktiv - OA 

Ukazatel obratu celkových aktiv měří intenzitu využití majetku podniku. Používá se 

především pro mezipodnikové srovnání. Je žádoucí zvyšující se hodnota ukazatele v čase. 

Čím vyšší hodnotu má, tím je využití majetku podniku efektivnější. Záleží však na striktuře 

majetku, dlouhodobý majetek má menší rychlost obratu než krátkodobý. [1; Dluhošová] 

   
 

 
 

(2.4) 

Doba obratu zásob - OZ 

 Pro každý podnik může být výhodnější jiná hodnota tohoto ukazatele, obecně 

však lze říci, že čím je hodnota nižší, tím je přeměna zásob na peněžní prostředky rychlejší a 

je to tedy ekonomičtější pro podnik. Výsledná hodnota udává počet dní, za kolik je podnik 

schopný zásoby prodat. Z jsou zásoby a dT jsou denní tržby. [1; Dluhošová] 

   
 

           
 

(2.5) 
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Majetkový koeficient – MK 

Tento ukazatel je známý také pod názvem finanční páka. Je jedním z ukazatelů 

zadluženosti podniku. Cílem finančního řízení podniku je dosáhnout optimálního zadlužení, 

tedy poměru mezi vlastními a cizími zdroji financování. U MK je žádoucí stabilní hodnota 

v čase. [1; Dluhošová] 

   
 

  
 

(2.6) 

Daňová redukce - DR 

Tímto ukazatelem je zjišťován vliv daní na podnik. Pokud je ukazatel roven nule, pak 

to znamená, že podnik neplatí daň z příjmu právnických osob. Nejčastějším důvodem může 

být ztrátový výsledek hospodaření, tedy podnik netvoří zisk. 

   
   

   
 

(2.7) 
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3. Charakteristika DAP SPORTU s.r.o. 

Ve třetí kapitole jsou uvedeny základní informace o firmě DAP SPORT s.r.o., 

především pak popis firmy samotné, její historie, cíle do budoucnosti, oblasti, ve kterých 

podniká a s tím související sportovní zařízení. Dále pak marketing, formy reklamy, jenž 

využívá a základní účetní výkazy, které jsou součástí účetní závěrky. Použité výkazy jsou za 

poslední tři dostupné účetní období. 

3.1 Základní údaje 

Firma DAP SPORT s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. května 2006 a 

k tomuto dni také začala provozovat svou podnikatelskou činnost. Sídlo firmy od založení až 

do současnosti se nezměnilo a je na ulici Blodkova 256/76 v Hradci Králové v České 

republice, poštovní směrovací číslo je 500 06. DAP SPORT s.r.o. provozuje svou činnost také 

na adrese Brněnská 302, Hradec Králové, PSČ 500 09, kde se nachází prodejna s 

outdoorovým vybavením, půjčovna, lezecká a boulderingová stěna, restaurace. Firma nemá 

do posud žádné jiné tuzemské ani zahraniční pobočky.  

Webové stránky, na kterých se firma prezentuje, jsou dvoje. Jedny slouží především 

zájemcům o lezení a návštěvníkům lezecké stěny, to jsou www.stenahk.cz. Na druhých je 

provozován internetový obchod, www.dapsport.cz.  

Firmu zakládali dva spolumajitelé, Michal Cholasta a jeho bratr ing. Martin Cholasta. 

Jednatelem je pouze Michal Cholasta. 

3.2 Popis lezecké a boulderingové stěny 

 lezecká stěna 

Je to typ sportovního zařízení, kde je umístěna vertikální profilovaná stěna, po které je 

možno lézt. Existují různé typy materiálů, struktur, profilů, povrchových úprav a samozřejmě 

nesčetná množství lezeckých chytů, které se nejčastěji upevňují k lezecké stěně pomocí 

imbusových šroubů různých šíří i délek, vždy záleží na daném chytu a způsobu možnosti 

upevnění do stěny. Dalším typem je přišroubování chytů na pevno pomocí obyčejným šroubů, 

tento typ se však používá nejčastěji pro malé chyty popřípadě pro vícenásobné uchycení chytu 

nebo fixaci v dané pozici tak, aby nedocházelo k otočení chytu při zatížení v jedné části. K 

tomu však musí být chyty uzpůsobeny a výrobce ve většině případů doporučí způsob 

bezpečného ukotvení chytu na umělou lezeckou stěnu. 
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Materiály použité na povrch lezecké stěny jsou nejčastěji dřevěná překližka, laminát, 

beton. Na konstrukci dřevo nebo ocel. Lezení může probíhat na lezecké stěně dvojím 

způsobem (z hlediska bezpečnosti). Buď jsou jistící lana fixně pověšena do kotvící karabiny 

nahoře na stěně nebo jsou na lezecké stěně umístěny jistící prvky typu nýt, borhák s fixní 

expreskou (typ karabiny) a lezec je nucen tyto prvky využít k postupovému jištění. 

 boulderingová stěna 

Můžeme říci, že je to jistá odnož lezecké stěny. Je zde však velký rozdíl v profilech 

stěny a především výšce stěny. Boulderingové stěny jsou nejčastěji vysoké do 6 metrů výšky, 

není tedy nutné mít k lezení jistící lano. Bezpečí dopadu je zde vyřešeno díky hrubým 

žíněnkám, boulderingovým matracím či jiným měkkým dopadištěm. Konstrukce stěny se 

jinak vůbec neliší od konstrukce lezecké stěny, která je popsána výše v textu. 

Lezecká stěna se díky své velikosti řadí mezi ty největší lezecké stěny v České 

republice. Velikost plochy určené k lezení s lanem je 600 m2 a velikost plochy pro bouldering 

je více než 200m2. 

Plocha lezecké stěny je rozdělena do několika sektorů, které se liší stupněm sklonu a 

typem profilu. Stupně sklonů jsou různé, od kolmých přes mírně převislé až velmi převislé a 

je zde také část stropu uzpůsobená k lezení. Jedna z částí je specifická svým profilem, který 

věrně připomíná profil skály. Lezec tedy využívá nejen chyty, ke svému postupu nahoru, ale 

také samotnou strukturu stěny. V další části jsou vybudovány 2 lezecké spáry. Nachází se zde 

i jedna netradiční část, průhledná lezecká stěna, skrz kterou je výhled z chodby na celý 

lezecký prostor. Jeden kout lezecké stěny je uzpůsoben pro lezení dětí. 

Boulderová stěna má stejně jako stěna pro lezení s lanem různé obtížnosti převisů a 

strop, vše je však pouze v nízkých výškách a místo dopadiště je zabezpečeno hrubou 

žíněnkou. I zde je jedna netradičnost, profil stěny ve tvaru krápníku. V prostoru 

boulderingové stěny je také umístěn campusboard, což je dřevěná deska s lištami určená k 

tréninku síly. 
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3.3 Ekonomické činnosti 

Při založení firmy DAP SPORT s.r.o. se samozřejmě nevěnovali všem činnostem, jako 

v současnosti. Postupem času přidávali a rozšiřovali svou nabídku zboží a služeb. Reagovali 

tím na změny ale především mezery v nabídkách zboží a služeb u sebe a samozřejmě také u 

konkurence. 

DAP SPORT s.r.o. se zabývá těmito činnostmi: 

 maloobchodní činnost 

 velkoobchodní činnost 

 provoz lezecké stěny 

 provoz boulderingové stěny 

 půjčovna outdoorového vybavení 

 e-shop 

 provoz horo oddílu HO SPIDER PIGS 

 vedení zájmových kroužků pro děti 

 vedení lezeckých kurzů pro veřejnost 

 pronájem restaurace  

3.4 Historie 

Firma hned po založení, k zápisu do obchodního rejstříku došlo 30. května 2006, 

začala vyrábět volnočasové kalhoty a zároveň se vše připravovalo a chystalo na výstavbu 

lezecké stěny. Ta, spolu s prodejnou outdoorového vybavení je v provozu až od roku 2008. 

Později, až kolem roku 2011 se začalo s rozšiřováním sortimentu oblečení vlastní značky o 

trička a šátky. Na prodejně a v internetovém obchodě je zboží značek: Corazon, DAP SPORT, 

Doldy, No limits, Pinguin, Primus, Salewa, Storm, X-iont, Yate. 

3.5 Cíle firmy DAP SPORT s.r.o. 

Hlavním cíle všech obchodních společností je vytvářet zisk, mít určité postavení na 

trhu a být konkurenceschopní. Nejinak je tomu také v případě firmy DAP SPORT s.r.o. Z 

důvodu širokého spektra ekonomické činnosti jsou tyto cíle vytyčeny do pilířů. 

1. K ekonomickým cílům patří zejména zvýšení finančního obratu, s čímž také souvisí 

dosáhnutí a dlouhodobé udržení kladného výsledku hospodaření. Dále se do tohoto 

pilíře řadí lepší zviditelnění na trhu zboží a služeb. 
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2. V oblasti provozu lezecké stěny je to především rozšíření velikosti lezeckého prostoru, 

konkrétně lezecké plochy a zvýšení návštěvnosti. 

3. V sekci výroby, maloobchodní a velkoobchodní činnosti se jedná o tvorbu 

ucelenějšího portfolia výrobků, se specializací na výrobky určené a používané k 

provozování lezení, práci ve výškách a také lezeckého oblečení.  

4. K dalším cílům se řadí prestiž, kterou by chtěli nabízet. S tím je úzce spojeno přední 

postavení v nabízení a pořádání nejen lezeckých kurzů pro veřejnost. Dále se také stát 

renomovaným školícím centrem. 

3.6 Marketing 

Prostředí firmy a její činnost je pro sponzory velkou příležitostí. Proto i firma DAP 

SPORT s.r.o. spolupracuje s výrobci lezeckého zboží a oblečení v tom smyslu, že jim nabízí 

možnost reklamy jak v prostorách lezeckého areálu, tak přímou propagací zaměstnanců firmy. 

Sponzorské firmy na oplátku podporují činnost firmy DAP SPORT s.r.o. tím, že poskytují 

zboží do půjčovny, sponzorují závody nebo opatří zaměstnancům pracovní oděvy. U 

materiálního sponzoringu se jedná především o dodavatele zboží, které firma prodává přes 

svůj maloobchod i velkoobchod. Mediálními partnery je rádio Beat a Neocart. U rádia Beat 

funguje sponzoring formou bartru.
17

  

Placenou reklamu na billboardech, v novinách, v prostředcích MHD a podobně firma 

nevyužívá. Má pouze vlastní letáčky, které byly jednu dobu rozdávány veřejnosti, v současné 

době slouží spíše jako informační a nějaký čas měli také reklamu na internetovém portálu 

lezec.cz, což jsou webové stránky pro lezeckou veřejnost.  

Kromě podpory obchodních společností, spolupracují také s městem Hradec Králové, 

které přispívá ze svých grantových programů na podporu práce s mládeží. Většinou se jedná o 

podporu lezeckých závodů pro děti, tato činnost však zisková není, město hradí pouze 

oprávněně vynaložené náklady, které musí být řádně podloženy, v případě peněžního 

zůstatku, je firma povinna tento zůstatek vrátit městu.  

  

                                                      
17

 Jedná se o typ reklamy, kdy zúčastněné subjekty si dělají reklamu navzájem. Konkrétně v případě firmy DAP 

SPORT s.r.o. a rádia Beat dochází k propagaci firmy v rámci vysílání rádia a naopak v prostorách lezecké stěny 

a obchodu jsou odkazy na rádio Beat. 
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3.7 Rozvaha 

Jak již bylo popsáno v druhé kapitole, jedná se o účetní výkaz. Je sestavován vždy k 

určitému datu. Poslední dostupná rozvaha firmy DAP SPORT s.r.o. je ze dne 10.3. 2012,  

která je sestavena k rozvahovému dni 31.12. 2011. Účetní výkazy za rok 2012 jsou dostupné 

až během května roku 2013. 

Zkrácená forma rozvah za poslední tři dostupné období je v tab. 1.4, údaje jsou 

v tisících Kč. 

TAB.3.1 Zkrácená forma rozvah  

Rozvahová položka 

Netto hodnota běžného období 

2011 2010 2009 

Aktiva celkem 28 848 30 137 32 061 

Dlouhodobý hmotný majetek 21 724 21 768 20 968 

Oběžná aktiva 6 124 7 369 10 093 

Zásoby 4 346 5 027 5 404 

Krátkodobý finanční majetek 858 1 375 2 929 

Pasiva celkem 28 848 30 137 32 061 

Vlastní kapitál -11 811 -9 364 -7 522 

Výsledek hospodaření minulých let -10 564 -8 722 -5 086 

Cizí zdroje 40 510 39 363 39 444 

Dlouhodobé závazky 31 954 31 583 31 157 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů firmy DAP SPORT s.r.o. 

Níže v textu jsou hlavní položky rozvahy podrobněji rozebrány. 

Základní princip tyto výkazy splňují, celková aktiva se rovnají celkovým pasivům. Za 

poslední tři roky je možné sledovat úbytek na straně aktiv především v položkách oběžných 

aktiv a zásob. Vyrovnaná pasiva zapříčiňuje především kumulace ztrát z minulých let. 

 Nejvýznamnější položkou aktiv je dlouhodobý hmotný majetek, který představuje 

budovu, konstrukci a opláštění lezecké i boulderingové stěny. Hodnota tohoto majetku je 

v rozvaze každoročně upravována o odpisy. Z oběžných aktiv to jsou pak zásoby, které tvoří 
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zboží na prodejnách a ve skladě. Zásoby jsou drženy rok od roku v nižší hodnotě, nejspíše 

z důvodu poklesu prodeje. Bylo by neekonomické mít velké zásoby zboží, pokud jeho prodej 

klesá. Za krátkodobý finanční majetek jsou považovány především peněžní prostředky na 

účtu v bance.  

 Pasiva se rok od roku snižují, stejně jako aktiva, avšak u pasiv je to způsobeno 

dlouhodobou a stálou kumulací ztrát z minulých období. Tím se stále snižuje vlastní kapitál a 

aktiva jsou hrazena stále z větší části z cizích zdrojů. Což znamená stále větší zadlužování 

firmy. To potvrzuje právě zvyšování dlouhodobých závazků.  

3.8 Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz je sestavován ve stejném datu a ke konci stejného období, jako rozvaha. 

Vybrané položky VZZ za poslední tři dostupná období jsou uvedeny v tabulce 3.2. Hodnoty 

jsou v tisících Kč. 

Tab. 3.2 Zkrácená forma výsledovek 

Položka 

Hodnota v běžném období 

2011 2010 2009 

Obchodní marže 742 1 537 1 274 

Osobní náklady 2 514 2 725 2 109 

Provozní výsledek hospodaření -2 354 -1 824 -3 615 

Finanční výsledek hospodaření 46 -18 -21 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
-2 308 -1 842 -3 636 

Výsledek hospodaření za účetní období -2 447 -1 842 -3 636 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů firmy DAP SPORT s.r.o. 

 Jelikož se snižují tržby za prodej zboží, pak celkem nevyhnutelně dochází také ke 

snižování hodnoty u položky obchodní marže. Je to pochopitelné, prodejce nemůže zvyšovat 

marži, jinak by se zboží stalo zcela neprodejným. 

 Osobní náklady, do kterých se započítávají mzdy zaměstnancům a jednatele, 

nepeněžní části zaměstnaneckých odměn, především firemní automobily a telefonní mobily, 

odvody na sociálním a zdravotním pojištění apod., se po sledované období výrazně nemění.  
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 Provozní výsledek se zjišťuje sečtením vstupujících položek, jako například obchodní 

marže, osobní náklady, výkony a k nim příslušné náklady, daně a poplatky aj. Každoročně 

záporný výsledek je způsoben především vysokými osobními náklady a vysokou výkonovou 

spotřebou. Tento výsledek může zvyšovat více méně jen obchodní marže (ta má však snižující 

se tendence) a výkony, což jsou zejména zisky z provozu lezecké stěny. 

 Finanční výsledek hospodaření je ovlivněn zejména výnosovými a nákladovými 

úroky. V roce 2011, poprvé od založení firmy, výnosové úroky převýšily nákladové. 

Znamená to, že úroky z naspořených finančních prostředků byly vyšší, než úroky zaplacené 

na cizím kapitálu. 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost je součtem provozního výsledku a finančního 

výsledku. Po přičtení ještě mimořádného výsledku hospodaření se zjistí výsledek hospodaření 

za účetní období. Při finanční analýze bude dále použit také pod názvem EAT. 
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4.  Rozbor ekonomické činnosti 

V následující kapitole jsou popsány všechny činnosti, které, ať už jsou ziskové či 

nikoliv, firma DAP SPORT s.r.o. provozuje a kterými se zabývá. Mezi nejdůležitější patří 

obchodní činnost a provoz sportovního zařízení. Dále je v kapitole je aplikována SWOT 

analýza a výpočet finančních ukazatelů. 

4.1 Popis ekonomických činností 

 maloobchodní činnost 

 velkoobchodní činnost 

 provoz lezecké stěny 

 provoz boulderingové stěny 

 půjčovna outdoorového vybavení 

 e-shop 

 provoz horo oddílu HO SPIDER PIGS 

 vedení zájmových kroužků pro děti 

 vedení lezeckých kurzů pro veřejnost 

 restaurace  

Stejně jako jiné společnosti s ručením omezeným, i firma DAP SPORT s.r.o. vznikla 

za účelem podnikání. Jelikož se však věnuje i neziskové činnosti, jsou její aktivity nazvány 

jako ekonomická činnost. Dále v textu jsou jednotlivé činnosti popsány podrobněji. 

Její roční rozpočet je zhruba 3 mil. Kč, z toho se hradí zejména energie, výplaty, další 

provozní náklady. 

Internetové stránky jsou www.stenahk.cz., zde si návštěvník může přečíst informace o 

lezecké stěně, boulderingové stěně, prodejně i půjčovně. Také o kurzech a dalších nabídkách 

firmy DAP SPORT s.r.o. Internetový obchod má pak vlastní webové stránky. 

4.1.1 Maloobchodní činnost 

Maloobchodní činnost se tedy provozuje na prodejně na ulici Brněnská v Hradci 

Králové. Prodává se zboží výše uvedených značek a jedná se především o produktové řady 

volnočasového oblečení, sportovního oblečení, oděvních doplňků, batohů, lezeckého 

vybavení, vybavení a potřeby do přírody, spacáků a karimatek.  
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Přímo na prodejně je všechno zboží, které firma nabízí, je to tedy větší sortiment než na 

internetovém obchodě. 

Cena prodávaného zboží se stanovuje na základě nákupní zboží a přičtené marže 

maloobchodníka. Firma DAP SPORT s.r.o. dodržuje doporučené prodejní ceny výrobců, 

takže nákupní cenu navyšuje pouze o marži, kterou dodavatel doporučuje. Marži snižují jak 

slevy, které firma nabízí pro své stálé zákazníky anebo pro držitele daných karet a členů 

spolků, tak také slevy při výprodejích ať už starších kolekcí nebo sezónního zboží. Na výši 

marže má vliv několik faktorů, především dodavatel a typ zboží. Procentuelně se jedná o 30% 

- 100% nákupní ceny. 

Stálí zákazníci a členové klubu Hedvábná stezka mohou využívat slevu ve výši 10% 

na každý nákup, členové oddílu HO SpiderPigs a držitelé půlročních a časově delších 

permanentek na vstup na lezeckou stěnu mohou využívat slevu 20% na každý nákup. Jiné 

slevy poskytovány nejsou a to ani pro držitele karty ISIC, tedy studenty, což bývá obvyklé. 

Zastoupení jednotlivých značek na prodejně je zobrazeno v grafu 4.1. Produkty firmy 

DAP SPORT s.r.o. zaujímají pouze 5% celkově prodávaného zboží. V položce ostatní zboží 

jsou výrobky firem X-iont, Storm, Salewa a dalších, jejichž zastoupení je menší než 6% každé 

značky. 

Graf 4.1 – Množstevní zastoupení prodávaných značek 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.2 Velkoobchodní činnost 

Velkoobchodní činnost spočívá v distribuci produktů značek DAP SPORT, Storm, X-

iont, Doldy, No limit, Primus a Corazon dalším podnikatelským subjektům k prodeji a jiným 

účelům. DAP SPORT s.r.o. je jejich oficiální dealer pro Českou republiku, takže zásobuje 
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ostatní subjekty (v tomto případě se nejedná o konečné spotřebitele) jejich výrobky. Tento typ 

obchodu provozuje prostřednictvím přímých kontaktů odběratelů anebo přes webové stránky 

svého internetového obchodu. 

Ve srovnání (viz graf 4.2) s maloobchodním prodejem se přes velkoobchod prodá 

druhově méně, ale množstevně více zboží, obchodní marže je zde řádově v procentech, proto 

při srovnání tržeb z maloobchodu a velkoobchodu jsou výraznější ty maloobchodní. 

Graf 4.2 – Porovnání prodeje přes maloobchod a velkoobchod 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.3 Provoz lezecké a boulderingové stěny 

Provoz lezecké a boulderingové stěny spočívá v mnoha souvislých a paralelně 

probíhajících činnostech. V této práci nejsou rozebrány přípravné práce ani samotná výstavba, 

nýbrž pouze provoz a udržování. Z těch běžných činností, které probíhají denně, měsíčně či 

jen několikrát do roka to jsou hlavně přítomnost personálu, nutná k pouštění lidí, vybírání 

vstupního poplatku, podávání informací zákazníkům, obsluha prodejny, kontrola bezpečnosti, 

obsluha a regulace, osvětlení, vytápění, zajišťování úklidu a hygienické bezpečnosti. 

Návštěvnost se samozřejmě během roku vyvíjí. Přes zimu a v chladnějším období je 

návštěvnost větší, než přes léto, kdy dochází k menšímu zájmu, jelikož mnoho lidí využívá 

možnosti lezení venku na skalách či na venkovních lezeckých stěnách.  
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Průměrná denní návštěvnost přepočítaná na celý rok může být okolo 50 lidí. Pokud by 

byla počítána zvlášť letní a zimní sezóna, pak přes léto konec jara a začátek podzimu je 

návštěvnost zhruba 20 lidí denně, ve zbytku roku, tedy konec podzimu, zima a začátkem jara, 

to může být i kolem 100 lidí denně. Pokud je však v letním období velmi špatné počasí (prší), 

anebo naopak v zimním období, když je velmi hezky (hodně sněhu, slunečno) pak je 

návštěvnost přibližně 40 lidí. Ovšem jak již bylo napsáno, počet návštěvníků velmi závisí na 

počasí i sezóně. 

Vstupné 

Provoz lezecké a boulderingové stěny je jednou z podnikatelských činností, to 

znamená, že vstup pro veřejnost je zpoplatněný. 

Jednotné vstupné na lezeckou stěnu není, jsou zvýhodněny buď dopolední hodiny, děti anebo 

možnost zakoupení permanentky či zvýhodněné množství vstupů. 

 

Vstupné platí na 3 hodiny a není možné přerušit pobyt na stěně odchodem mimo objekt.  

Základní vstupné do 14:30 70 Kč 

Základní vstupné po 14:30 100 Kč 

Dětské vstupné pro děti do 90 cm výšky zdarma 

Dětské vstupné pro děti do 130 cm výšky  50% ze základního vstupného 

Půlroční permanentka 3 700 Kč 

Půlroční permanentka pro studenty 3 400 Kč 

Zakoupení 10ti vstupů + 2 vstupy zdarma 1 000 Kč 

Zakoupení 10ti vstupů pro studenty + 3 vstupy zdarma 1 000 Kč 

Slevu 50 % na základní vstupné mají také studenti vysokých škol, pokud přijdou v rámci 

výuky na vysoké škole. 

V prostorách lezecké stěny i boulderingové stěny musí být zajištěno osvětlení, 

odvětrávání, vytápění. Prostor lezecké stěny je vytápěn prostřednictvím podlahového topení, 

je zde klimatizace a nasvícení všech lezeckých ploch. Vše je nastaveno automaticky, avšak 

personál musí vše ještě přizpůsobovat každodenním podmínkám. 

Úklidová činnost je nezbytná a nutná pro celý areál. Z důvodu používání specifických 

pomůcek k lezení (práškové magnesium, které vysušuje ruce a zabraňuje proklouznutí 
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uchopeného chytu) je v lezeckých prostorách výrazně zvýšená prašnost. Dalším důvodem je 

znečišťování podlah ve vstupním prostoru, prostoru prodejny a šatnách. 

Jelikož firma DAP SPORT s.r.o. nezaměstnává přímo osoby pro tuto činnost, stará se 

o úklid nynější personál v rámci své pracovní doby. Je to určitě dobrý způsob, jak snížit 

mzdové náklady na personál a pokud se úklidová činnost přímo nekříží s hlavní náplní práce 

jednotlivých osob a není při tom nějakým způsobem porušen zákon nebo hygienické předpisy, 

pak není důvod zvyšovat mzdové náklady z důvodu uzavření dalšího pracovněprávního 

vztahu s osobou, jejíž náplní práce by byl pouze úklid lezeckého areálu. 

Jako u každého nejen sportovního zařízení a areálu je nutné zabezpečit celý areál proti 

vloupání z venku a také zajistit bezpečnost uvnitř, to znamená bezpečné únikové cesty, 

neumisťování předmětů do veřejných prostor, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost 

zákazníků a personálu, mít zajištěny veškeré potřebné kontroly a revize. U lezeckých a 

boulderingových stěn je ovšem nutné zajistit také bezpečnost při využívání. To znamená mít 

bezpečnou výzbroj a výstroj užívanou k lezecké činnosti (to jsou zejména lana, bezpečnostní 

postroje, karabiny, expresky, jistící pomůcky) a také zajistit bezpečnost při pohybu na stěně a 

pod ní. To zahrnuje vnitřní konstrukci stěny, chyty, nýty potřebné k jištění. Nákladnou 

položkou jsou zde lezecké chyty, ty z důvodu opotřebení praskají a lámou se. 

Kromě výměny technických pomůcek a zařízení z důvodu bezpečnosti je také nutné 

občas vyměnit a pozměnit chyty na stěně, profil a strukturu stěny. Jedná se tedy o technické 

zhodnocení. Nejčastěji se jedná o výměnu lezeckých chytů z důvodu inovace a změny. 

Lezecké chyty se objednávají většinou jednou za rok v hodnotě 20 tis. až 30 tis. Kč. 

Některé chyty jsou na lezeckou a boulderingovou stěnu doplňovány namísto zničených a 

opotřebených chytů, jiné nahradí ty stávající z důvodu obměny a zatraktivnění lezecké 

plochy. Nahrazené chyty, které jsou stále v dobrém technickém stavu se očistí a uloží do 

skladu k dalšímu použití. 

Personál 

Ačkoliv majitelé jsou dva, jednatelem firmy je pouze jeden z majitelů. Dále je ve 

firmě zaměstnáno 6 osob, externí účetní a jeden instruktor, který není stálým zaměstnancem. 

Viz obr. 4.1. Celý provoz firmy je rozdělen do 4 úseků – maloobchod, kurzy a provoz 

objektu, další úsek je velkoobchod, pak IT, PR a provoz stěny, posledním oborem je 

marketing a reklama., takže 4 zaměstnanci jsou řídícími osobami svého oboru a další jsou mu 

pouze nápomocni. Zbývající dva zaměstnanci dělají vše další pro provoz objektu a firmy. 
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Obr. 4.1 Personální struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování  

Mzdy 

Všech šest zaměstnanců pracuje u firmy na hlavní pracovní poměr. To znamená, že 

všichni také pobírají měsíční mzdu. Výše fixní části mzdy je stanovena na výši minimální 

mzdy v České republice, ta činí 8 000 Kč. Součástí smluvního ujednání je také pohyblivá část 

mzdy, která se odvíjí od více faktorů, které se dají shrnout do jediného. Pokud se firmě daří 

dobře a pohybuje se v kladných hodnotách, jsou mzdy zaměstnancům příslušně zvýšeny o 

pohyblivou část, u které není sazba smluvně sjednána.  

 Ve výkazu zisku a ztráty je položka Osobní náklady, ta obsahuje mzdy zaměstnanců, 

jednatele jak v peněžní formě, tak i pracovní odměnu ve formě nepeněžní, to jsou bonusy, 

které zaměstnanci mohou využívat, např. služební telefon, auto, oblečení. Tato položka také 

zahrnuje výplatu sociálního a zdravotního pojištění. 

4.1.4 Půjčovna outdoorového vybavení 

Půjčovna vybavení je vedena od samého počátku podnikání, tedy od roku 2008. Od té 

doby došlo samozřejmě k pravidelnému obměňování a rozšiřování půjčovaného zboží. Díky 

provozu maloobchodu a velkoobchodu mají zboží k dispozici bez větších problémů, takže si 

mohou jen určit, jaké vybavení chtějí mít k zapůjčení a tyto jednotlivé kusy zboží samozřejmě 

vyřadit z prodeje a mít určené pouze k zapůjčení. Náklady s provozem půjčovny jsou takřka 
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nulové, nepočítáme-li cenu zboží určeného pro tyto účely. Půjčovna je přímo umístěna v 

areálu provozovny, tedy na Brněnské 302 a obsluhu zajišťují přítomní zaměstnanci. 

Věci možné k zapůjčení se dělí na dvě skupiny, buď si je klient půjčí pouze na 

lezeckou stěnu v době návštěvy anebo je možné si materiál zapůjčit na delší dobu s možností 

úplně zboží odnést a vrátit až ve smluvně ujednané době. V tomto případě je samozřejmě 

nutné počítat s úhradou zálohy. V obou případech majitelem půjčeného zboží je stále firma 

DAP SPORT s.r.o a půjčení uskutečňuje na základě smlouvy.  

 

V současné době firma DAP SPORT s.r.o. nabízí k zapůjčení tento materiál:  

Na lezeckou stěnu – karabiny, jistící set, lanové smyce, lana, lezecké boty, zátěžová 

vesta, sedací nebo celotělové úvazky, cepíny s helmou. U těchto věcí zapůjčených pouze na 

dobu strávenou na lezecké stěně a v prostoru stěny je cena půjčení v rozmezí 10 až 50 Kč. 

Materiál na půjčení ven – lezecký materiál (lezečky, přilba, myšky, cepíny), 

skialpinistický materiál (lyže, boty, pásy, mačky na lyže, lavinový přístroj a sonda), dále 

sněžnice, stan, ferratový set, dětský sportovní kočárek TFK. Cena se pohybuje v rozmezí 15 

až 120 Kč na den a vratná záloha v rozmezí 500 až 7 000 Kč. 

Podle odhadu zaměstnanců je o materiál k zapůjčení velký zájem. Zhruba každý druhý 

klient této nabídky využije. 

4.1.5 Internetový obchod 

Pro větší konkurenceschopnost a rozšíření nabídky služeb spustila firma DAP SPORT 

s.r.o. roku 2012 také velkoobchodní e-shop, což je internetový obchod, kde nabízí produkty, 

které mají i na své prodejně u lezecké stěny. Je zde však menší sortiment než přímo na 

prodejně a to z důvodu, že všechny produkty vystavené na webových stránkách obchodu lze 

zakoupit za velkoobchodní, ceny, kdežto na prodejně u lezecké stěny je i zboží, které firma 

prodává pouze za maloobchodní ceny. Zboží je zde prodáváno jak obchodníkům za 

velkoobchodní ceny, kteří je dále prodávají konečnému zákazníku,
18

 tak také přímo 

koncovému spotřebiteli za maloobchodní ceny. Na internetových stránkách jsou však uvedeny 

pouze maloobchodní ceny, přístup k velkoobchodní nabídce zařizují zaměstnanci po 

kontaktování obchodníkem. 

                                                      
18

 Princip prodeje je stejný jako na B2B trzích, z anglického business to business. Tedy prodej obchodníka 

dalšímu obchodníkovi za lepší ceny, něž koncovému zákazníkovi. 
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Webové stránky obchodu jsou www.dapsport.cz, zboží je rozřazeno dle výrobce, což 

není úplně tradiční. Zákazník si může vytvořit vlastní účet a po registraci si prohlédnout své 

objednávky.  

4.1.6 Kroužek, oddíl, kurzy 

Lezeckými kurzy pro veřejnost se firma zabývá již od roku 2008. Nabízí množství 

kurzů vedenými nejen instruktory, kteří jsou přímo zaměstnanci firmy DAP SPORT s.r.o., ale 

také v rámci spolupráce s horským vůdcem. Jedná se o kurzy na lezecké stěně, na skalách, 

ferratový kurz, lezení v horách a také skialpinistické kurzy. 

Od října 2010 také při lezecké stěně začal fungovat lezecký oddíl HO Spiderpigs. Stát 

se členem tohoto oddílu může kdokoliv z široké veřejnosti.  

Vstupní členský poplatek ve výši 7 500 Kč totiž zahrnuje: 

 osmihodinový kurz lezení na umělé stěně 

 jeden den lezení s instruktorem na skalách 

 celoroční permanentku na lezeckou stěnu i boulderingovou stěnu 

 členství v Českém horolezeckém svazu (ČHS) 

 slevu 20% na všechny nákupy v prodejně u lezecké stěny 

V současné době je zhruba 17 členů v oddíle. 

Ve stejné době, jako lezecký oddíl, začaly také fungovat kroužky pro děti a mládež ve 

věku od 5 do 16 let. Pro velký zájem musely být otevřeny čtyři termíny – v úterý, dva ve 

středu, ve čtvrtek. 

Každý kroužek je omezen počtem přihlášených účastníků, maximálně může v jeden 

termín chodit 12 dětí. Kroužek trvá 1,5 hodiny. 

Cena kroužku je na jeden školní rok, od začátku října do konce května, viz. Tab 4.1. 

Tab. 4.1 Cena kroužků 

 
Za 1 kroužek týdně Za 2 kroužky týdně Za 3 kroužky týdně 

Roční cena 2 750 Kč 4 900 Kč 6 500 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů firmy DAP SPORT s.r.o. 

Pro školní rok 2012/2013 je obsazenost kroužků velmi dobrá. Ve všech čtyřech 

termínech je deset až sedmnáct dětí, to znamená celkem zhruba 50 dětí pro tento školní rok. 
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Firma DAP SPORT s.r.o. také nabízí akreditované vzdělání v oboru instruktor lezení 

na umělých stěnách, instruktor skalního lezení a průvodcovská činnost horská. Všechny tyto 

kurzy jsou akreditovány ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

(MŠMT) a po úspěšném absolvování tohoto kurzu je možné získat v tomto oboru 

živnostenský list.  

Popis nabízených akreditovaných kurzů: 

 Kurz instruktora lezení na umělých stěnách probíhá ve dvou blocích, celkem 60 hodin. 

Cena je 3 950 Kč.  

 Kurz instruktora skalního lezení probíhá ve čtyřech blocích, celkem 150 hodin. Cena 

tohoto kurzu je 7 900 Kč. 

 Kurz průvodcovské činnosti horské je taktéž ve čtyřech blocích, celkem 155 hodin. 

Cena je 11 500 Kč. 

I o tyto kurzy je velký zájem. Do budoucna by firma chtěla svou nabídku 

akreditovaných kurzů rozšířit. Avšak získat akreditační licenci u MŠMT je velmi obtížné a 

daný subjekt musí splňovat jistá kritéria stanovená Ministerstvem. 

4.1.7 Pronájem restaurace 

V areálu firmy na Brněnské ulici je také prostor vyhrazený pro provoz restaurace. Ta 

zde funguje, ovšem přímý provoz nespadá pod firmu DAP SPORT s.r.o., ta je pouze 

vlastníkem, restauraci celoročně pronajímá. Do nájemní smlouvy spadá jak prostor restaurace, 

tak také vybavení. Pokud tedy chce pronajímatel nějakou designovou nebo konstrukční 

změnu, musí mít schválení od vedení firmy. Provozní záležitosti však spadají do kompetencí 

pronajímatele. Prosperita restaurace je však v zájmu obou stran. 

Měsíční nájem je zhruba 30 tis. Kč, včetně daně z pronájmu. Ročně má tedy firma 

DAP SPORT s.r.o. příjem přibližně 340 tis. Kč z pronájmu restaurace. 
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4.2 SWOT analýza 

U SWOT analýzy se řídíme čtyřmi základními oblastmi a celé vnitřní i vnější prostředí 

firmy se snažíme do těchto čtyř skupin rozdělit. Obrázek 4.2 dále v textu popisuje význam 

jednotlivých oblastí pro společnost podle počtu bodů z každé oblasti. 

silné stránky – různorodá činnost, jediná lezecká stěna v Hradci Králové, vyškolený personál 

 

slabé stránky – malý prodej oblečení kvůli vystavěnému obchodnímu centru v blízkosti, 

slabosti v organizaci práce, nedokonalý webový obchod – řazení jen dle značek 

 

příležitosti – oslovení škol, firem pro firemní akce, nalákat i nesportovce, zapojení se do 

celostátních seriálových závodů, roste zájem veřejnosti o lezecký sport, roste obliba v nošení 

sportovního oblečení 

 

hrozby – výstavba nové stěny, příznivá sezóna pro lezení venku, otevření dalších obchodů a 

e-shopů se sportovním zbožím, změna v legislativě, především pak v normách a směrnicích 

týkajících se provozu lezeckých stěn 

 

Obr. 4.2 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

silné 
stránky 

slabé 
stránky 

příležitosti hrozby 
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4.3 Finanční analýza 

V této práci je použita horizontální analýza pomocí některých ukazatelů aktivity, 

rentability a zadluženosti. Jsou sledovány poslední tři roky podnikání, za které jsou dostupné 

účetní výkazy. Jedná se o roky 2009, 2010 a 2011. 

Výpočet jednotlivých ukazatelů vychází z hodnot získaných z účetních výkazů, viz 

tab. 1.2, která obsahu pouze údaje nutné pro výpočet. Hodnoty v tab. 4.2 jsou v tisících Kč. 

Tab. 4.2 Vybrané položky z účetních výkazů 

 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 

Aktiva celkem 28 848 30 137 32 061 

Zásoby 4 346 5 027 5 404 

Vlastní kapitál -11 811 -9 364 -7 522 

Tržby 4 451 5 986 5 480 

Výsledek hospodaření za účetní období -2 447 -1 842 -3 636 

Výsledek hospodaření před zdaněním -2 447 -1 842 -3 636 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů firmy DAP SPORT s.r.o. 

 

V následující tabulce 4.3 jsou vypočtené hodnoty daných ukazatelů. 

 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 

ROA -8,5% -6,1% -11,3% 

ROE 20,7% 19,7% 48,3% 

ROS -55% -30,8% -66,4% 

OA 0,154 0,199 0,171 

OZ 351 302 355 

MK -2,442 -3,218 -4,262 

DR 1 1 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Interpretace výsledků: 

Ukazatel ROA má minusové hodnoty. Nejedná se tedy o ziskovost aktiv, nýbrž o 

skutečnost, že aktiva za dané situace nejsou rentabilní, takže nepřináší zisk. 

Oproti tomu ROE má klesající charakter, nejspíše z důvodu kumulace ztrát minulých 

období, které ovlivňují záporné a klesající hodnoty vlastního kapitálu. 
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ROS se z roku 2009 na 2010 zvýšil, avšak výpočet z poslední účetní závěrky ukázal 

pokles hodnoty. Tento ukazatel souvisí i s obrátkou zásob. Pokud jsou zásoby drženy moc 

dlouho, ztrácí na hodnotě a jsou pak většinou prodávány za nižší cenu, tím se snižuje příjem 

v podobě obchodní marže. 

OA je velice nízké, což značí málo efektivní využívání majetku podniku. 

Z výsledných hodnot lze říct, že 1 Kč aktiv vytvoří necelé 0,2 Kč tržeb. Opět to úzce souvisí 

s ukazatelem OZ, avšak do těchto aktiv se řadí i dlouhodobý majetek a i tento majetek musí 

být z nějakých zdrojů financován. To znamená, že tržby by měli pokrýt také náklady na 

prostor prodejny apod. 

Doba obratu zásob vypočtená pomocí ukazatele OZ značí velice dlouhé období mezi 

nakoupením zboží a prodáním. Trvá téměř celý rok, než se zásoby prodají, což je velmi 

dlouhé období. I když se nejedná o zboží s určeným datem spotřeby, je velmi neekonomické 

nakoupit zboží a být schopen ho prodat až za rok. 

  U majetkového koeficientu (MK) se doporučuje stabilní hodnota. Ve třech 

sledovaných obdobích hodnota koeficientu rychle klesá, což je způsobeno opět kumulací ztrát 

a zároveň poklesem aktiv.  

Výsledek daňové redukce (DR) po spočtení předchozích ukazatelů není překvapující. 

Pokud podnik vykazuje ztrátu, nedochází k placení daní z příjmu podnikatelských osob. 
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5.  Shrnutí výsledků a doporučení ke zlepšení 

 Ve většině případů jsou výstavby umělých lezeckých stěn hrazeny z finančních 

prostředků, měst, státu popřípadě velkých svazů a asociací, nebo velkých, často nadnárodních 

podniků, kteří to pojmou buď jako sponzoring, dar, nebo reklamu. Výstavba je totiž velmi 

nákladná a pro malý podnikatelský subjekt, občanské sdružení nebo jednotlivce takřka 

nereálná.  

 V takovýchto případech se však jedná o výstavbu velké lezecké stěny, která má stovky 

čtverečných metrů lezecké plochy. Těchto stěn je v České republice pár desítek. Naopak 

menší, lezecké stěny pouze lokálního významu jsou více běžné, často ve vlastnictví 

občanského sdružení. Tyto menší stěny však většinou nejsou budovány za účelem zisku a 

provozu pro veřejnost. 

 Bratři Michal a Martin Cholastové si byli vědomy, že návratnost počátečních vkladů 

při vybudování lezeckého centra je velmi dlouhá. Firma podniká už sedmým rokem, pátým 

rokem provozuje lezeckou stěnu, to je pořád krátká doba na to, aby se splatil cizí kapitál, 

vložený do výstavby. Pokud by se firma věnovala pouze provozu stěny, pak by se ztrátou 

hospodařila zcela určitě velmi dlouho. Věnuje se však i jiným činnostem, a pokud i u těch 

nedochází k zisku, pak je to problém. 

Důvod tak velkého komplexu je, že chtěli vybudovat takové centrum, kde bude 

nabídka lezeckých služeb kompletní a tím pádem vybudování jiné lezecké stěny pro veřejnost 

by bylo pro dalšího podnikatele nevýhodné.  

Dále v textu jsou grafy popisující v posledních třech letech podíly obchodní marže, 

výkonů, což je zisk z provozu lezecké a boulderingové stěny, a ostatních provozních výnosů, 

což jsou zejména zisky za pronájem restaurace, na výnosy. U výkonů a ostatních provozních 

výnosů nejsou částky sníženy o příslušné náklady. Je to z toho důvodu, že provoz lezecké 

stěny je v současnosti neziskový a grafy 5.1, 5.2 a 5.3 mají poukázat na vliv hlavních činností 

na tvorbě výnosů. 

V roce 2011 byl výnos ze tří hlavních činností ve výši 2 364tis. Kč. Skokově se snížily 

tržby za prodej zboží, což značí výrazné oslabení obchodní marže na výnosech. Hodnota 

výkonů je relativně stálá po celá tři sledovaná období. Naopak došlo k výraznému růstu 

výnosů z pronájmu restaurace.  
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Graf 5.1 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Rok 2010 byl relativně nejlepší ze tří sledovaných období. Výnosy byly ve výši 

2 819tis. Kč, přestože výnosy z pronájmu restaurace nebyly žádné a výkony byly zhruba ve 

stejné výši jako v roce 2011. V tomto roce byly zisky z prodeje zboží nejvyšší od začátku 

podnikání. 

Graf 5.2 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Sledované výnosy byly i v roce 2009 srovnatelné, tedy ve výši 2 475tis. Kč. Pronájem 

restaurace v tomto roce započal, výkony byly o něco nižší než v letech 2011 a 2010 a i 

v tomto roce byly výnosy z obchodní marže velmi dobré. 

Graf 5.3 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Doporučení ke zlepšení 

Obecně lze doporučit lepší komunikaci mezi zaměstnanci navzájem, ale také mezi 

zaměstnanci a vedením firmy. Hlavně z důvodu, aby nevznikali zbytečné časové prodlevy, 

aby se ekonomicky a pružně reagovalo na poptávky zákazníků a vytvářela se nabídka zboží a 

služeb tak, aby tyto produkty byly prodejné v co možná nejkratším čase a nejširší veřejnosti. 

Na základě vypočtených ukazatelů byla zjištěna velmi dlouhá doba mezi nákupem a 

prodejem zboží. Může to být způsobeno malým zájmem zákazníků, anebo tím, že 

potencionální zákazníci o nabídce vůbec nevědí. Pro firmu by mohlo být přínosem vytvoření 

ankety, ve které by se dotazovali obyvatelů Hradce Králové, zda vědí o produktové nabídce 

firmy a co nejčastěji nakupují, popřípadě, jakým aktivitám se věnují ve volném čase. Získané 

informace by mohly vést ke zlepšení marketingové strategie a k přizpůsobení nabídce zboží 

tak, aby více vyhovovala poptávce. 

Zlepšení nabídky zboží ovlivní také internetový obchod. Jisté nedostatky jsou ale také 

na webových stránkách e-shopu, které nejsou uživatelsky moc příjemné. Atraktivnější vzhled 

webových stránek, přidání možnosti vyhledávání produktů dle různých kritérií, možnost 

zákazníka dotázat se na produkt, to jsou věci, které uživatel na těchto stránkách postrádá. 

Návštěvnost lezecké stěny přes zimní období je dobrá. Během letního období je 

z důvodů uvedených ve čtvrté kapitole nižší. Zde vzniká příležitost pro oslovení škol a 

zájmových sdružení s cílem přilákat je do lezeckého centra, vytvořit jim cenovou i 

programovou nabídku. Na začátku i konci školního roku školy vyhledávají zpestření pro své 

žáky, firma opět může nabídnou atraktivní program.  

Celé lezecké centrum má velký potenciál jak v nabídce zboží, tak služeb. Při 

realizacích programů pro školy a firmy se může využívat nabídky občerstvení v místní 

restauraci. To opět zvětší náskok před konkurenčními nabídkami. 
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6.  Závěr 

Všechny informace o firmě DAP SPORT s.r.o., použité v této práci, byly získávány 

konzultací se zaměstnanci firmy, z veřejných firemních dokumentů a oficiálních webových 

stránek. Při zpracovávání podkladů byly využity také vlastní zkušenosti z oblasti provozu 

lezecké stěny, vedení lezeckých kurzů a prodeje sportovního zboží. 

 V teoretické části byly popsány důležité pojmy týkající se jak lezeckého sportu, tak 

podnikání, obchodní společnosti a potřebných finančních ukazatelů, kteří byli použiti ve 

finanční analýze. Praktická část obsahovala jak popis společnosti, její postavení na trhu i cíle, 

kterých by chtěla dosáhnout, tak i popis jednotlivých ekonomických činností, kterými se 

zabývá, především tedy provoz lezecké a boulderingové stěny a prodej outdoorového zboží. 

Na konci byla také použita SWOT analýza a vypočteni vybraní finanční ukazatelé. 

 Cíl práce byl splněn, byla zpracována finanční analýza, ve které bylo cílem zjistit 

především rentabilitu, tedy ziskovost, různých položek vstupujících do účetních výkazů firmy, 

doby obratu zejména zásob a na základě zjištěných výsledků byly doporučeny návrhy ke 

zlepšení. 

 Celá analýza a rozbor ekonomické činnosti neprokázaly dobrou finanční situaci firmy 

DAP SPORT s.r.o. K přihlédnutí prozatím krátkého působení na trhu a velmi specifické 

oblasti, ve které firma podniká, však zjištěné výsledky nebyly špatné. Naopak SWOT analýza 

poukázala na velké množství příležitostí, které by firma měla využít ve svůj prospěch a 

konkurenceschopnost.  

 Určitě mohu doporučit další finanční analýzu, zaměřenou na jednotlivé podnikatelské 

činnosti zvlášť, především pak prodej outdoorového zboží. S tím souvisí také průzkum trhu, 

zejména v okolí Hradce Králové, kde firma působí, aby mohlo dojít ke sladění nabídky firmy 

a poptávky zákazníků. Dále také zlepšení firemní komunikace a oslovení škol, zájmových 

sdružení a podnikatelských subjektů k návštěvě lezeckého centra. 
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Seznam zkratek 

CF – cash flow 

ČHS – Český horolezecký svaz 

dT – denní tržby 

DR – daňová redukce 

EAT – zisk po zdanění 

EBIT – zisk před zdaněním a odečtením nákladových úroků 

EBT – zisk před zdaněním 

MK – majetkový koeficient 

MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

VZZ – výkaz zisku a ztráty 
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Logo společnosti 

 

 

Fotografie lezecké stěny 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografie boulderingové stěny 

 

 

 


