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Abstrakt 

 

Název:  

Finanční plán golfového turnaje Automechanika Golf Cup 2021 

Cíle práce:  

Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu golfového turnaje, který 

je vytvořen na základě přání a požadavků firmy Automechanika, a.s., která je zadavatelem 

turnaje. Podpůrné cíle k dosažení hlavního jsou provedení polo-strukturovaných rozhovorů, 

analýza výroční zprávy z roku 2020, sestavení kompletního plánu a harmonogramu dne. 

Metody:  

Tato práce využívá metodu kvalitativního šetření pomocí rozhovoru, které jsou vedeny se 

zástupkyní firmy Automechanika, a.s. a Sokrates Golf & Country Club. Zjištěné informace 

vyústí do organizace a finančního plánu golfového turnaje. 

Výsledky: 

Výsledky práce ukazují, jak je na tom firma Automechanika, a.s. finančně díky analýze 

výroční zprávy z roku 2020. Díky této analýze je zřejmé, že pořádání golfového turnaje 

nebude pro firmu a její finanční situaci přítěží. Součástí výsledků je rozpis nákladů a výnosů 

na pořádání golfového turnaje Automechanika Golf Cup 2021. Celkové výdaje, které budou 

muset být vynaloženy, představují sumu 205.800,- Kč. Tato částka byla snížena díky 

uzavřeným sponzorským smlouvám a suma celkových výdajů se snížila na 160.800,- Kč.  

Klíčová slova: 

Organizace, management, plánování, sportovní akce, rozpočet, finance. 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:  

Financial plan of the golf tournament Automechanika Golf Cup 2021 

Objective: 

The main objective of this thesis is to construct financial plan of golf tournament which is 

based on the wishes and demands of company Automechanika, a.s. who is the submitter of 

this tournament. Supportive goals for the main objective are: implementation of semi-

structured interview, analysis of annual report of 2020, set up a complete schedule of the 

day. 

Methods: 

This thesis is using qualitative method with the help of interview that are accomplished with 

representative of company Automechanika, a.s. and Sokrates Golf & Country Club. 

Detected information will result to organization and plan of golf tournament. 

Results: 

Results of this thesis shows Financial position of Automechanika, a.s. thanks to analysis of 

annual report 2020. Thanks to this analysis is clear that organazing of a golf tournament 

will not be a problém for this company. Part of results are expenses and revenues roster for 

hosting golf tournament Automechanika Golf Cup 2021. Final amount of expenses is 

205.800,- Kč. This amount was lowered thanks to closing sponsorship contract and the final 

amount reached 160.800,- Kč. 

Key words: 

Organization, management, planning, sports event, budget, finance.  
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1. ÚVOD 

Golf je sport, který je v České republice dynamicky se rozvíjejícím odvětvím s velkým 

růstovým potenciálem. Pro většinu populace je toto sportovní odvětví stálé neobjevené a 

neznámé. V posledních letech golf jako sport pro širokou veřejnost zažívá tzv. pozitivní 

boom a zdaleka už není vnímám jako sport pouze pro bohaté, či „snobský sport“.  

Prostor pro seznámení nových lidí, prostor pro vytvářeních nových obchodních vztahů  

a možnost srovnání golfových dovedností napříč různými věkovými kategoriemi, to jsou 

jedny z hlavních předností tohoto sportu, a i to je zcela jistě důvodem, proč se golf stává 

stále oblíbenějším sportem. Každý aktivní golfista sdílí ten názor, že zásadní předností 

tohoto sportu je hlavně příroda a přirozený pohyb – chůze, to vše na čerstvém vzduchu. 

Často je jako hlavní předností golfu zmiňováno, že golfová hra jako taková utváří osobnost 

člověka, učí ho trpělivosti, pokoře, toleranci a vytrvalosti. Všechny tyto získané dovednosti 

člověk může dále využít i do běžného života a věřím, že aplikace těchto zkušeností do 

každodenního života je díky tomuto sportu snazší. 

Jako v každém závodním sportu si mohou golfisté porovnat své síly a natrénované 

dovednosti při golfovém turnaji. Pořádání takového golfového turnaje obnáší různé 

náležitosti, které organizátor musí zařídit dlouho před termínem dané akce. Je to například 

personální zajištění startérů, rozhodčích, cateringu, organizace doprovodného programu, 

ubytování, a především reklama daného turnaje.  

Pořádání golfových turnajů, je mimo sportovní stránku věci velmi důležité v tom, že se při 

turnajích setkávají důležití obchodní partneři, přátelé i rodina, a mají možnost oficiálního 

prověření svých nabitých golfových dovedností. Souboj, který nabízí vždy jiné podmínky, 

svádí hráč především s hřištěm, potažmo se soupeři. Podmínky na golfovém hřišti jsou 

ojedinělé a jiné každý den, jelikož zde mohou působit přírodní jevy jako je vítr, déšť apod. 

Z hlediska finanční stránky pořádání golfového turnaje je důležité, znát přání a požadavky 

klienta, který turnaj pořádá a těmito přáními se bezpodmínečně řídit. Zásadní informací je 

také rozpočet, dle kterého musí golfový klub naplánovat a diverzifikovat veškeré 

nezbytnosti tak, aby nenastala fáze, kdy bude organizátor potažmo klub v mínusu.  
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Účastník golfového turnaje předpokládá hladký průběh celého turnajového dne, popřípadě 

všech turnajových dnů, je-li turnaj více denní. Celý proces začíná pozváním na turnaj, dále 

aktualizací informací – startovní listina, informace o stravování a startovném, až po příjezd 

do areálu, kde je vše připraveno a zorganizováno. Zásadním faktorem u pořádání sportovní 

akce je pro sportovce občerstvení, hlavně pitný režim, a řádně připravené hřiště. Jinak tomu 

není u golfových turnajů, které jsou náročné hlavně z časového hlediska a je tedy žádoucí 

detailní harmonogram dne a dobrá organizace.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Pořádání nejrůznějších akcí za účelem propagace firmy je běžnou aktivitou, kterou využívá 

většina firem. Ideální kombinací je sportovní akce, na kterou mohou být pozvání stávající 

klienti firmy, dále potenciální zákazníci či hosté z různých odvětví. Základem dobré 

organizace sportovní akce je komunikace a zjištění přání či požadavků zadavatelské firmy, 

aby místo, na kterém bude daná akce probíhat, bylo dokonale připraveno a celá akce 

proběhla bez problémů.  

Vzhledem k tomu, že turnaj bude pro firmu Automechanika, a.s. úplně první sportovní akcí 

pořádanou pro jejich klienty, partnery a hosty, budou přípravy, plány a celý průběh  

i výsledek akce pro firmu novou zkušeností. Firma Automechanika, a.s. je oficiálním 

dealerem značky ŠKODA AUTO a hlavním požadavkem pro jejich sportovní akci je 

představení a zakomponování nejnovějšího, plně elektrického automobilu ŠKODA 

ENYAQ iV a dalších modelů do průběhu celého dne, včetně možnosti testovacích jízd.  

2.1 Management sportovní akce 

Při pořádání akce sportovního charakteru se aplikují jednotlivé části managementu. Autoři 

Trenberth a Hassan (2011) definovali management sportovní akce jako různorodou činnost, 

která zahrnuje jednotlivé funkce managementu jako jsou plánování, organizování, vedení  

a kontrolování. S kontrolováním je následně spojený projektový management, marketing, 

komunikace, různá povolení a lobování, proto je každá sportovní akce chápána jako 

produkt.  

2.1.1 Sportovní akce 

Rada Evropy (2007, s. 2) definuje sport jako: „Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou 

provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické 

kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích 

na všech úrovních.“ 

Po definici sportu je důležité definování sportovní akce neboli sportovního eventu: „Akce 

je něco, co se děje nebo je považované za dění či události.“ Tato definice vychází z překladu 

slova event. Další popis sportovní akce uvádí autor Novotný (2010, s. 98) ve své publikaci 
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jako: „Jednorázovou sportovní událost, která může trvat od hodiny až po několik dní, na 

které se uskutečňuje soutěž jednoho nebo více sportovních odvětví. Sportovní akce může být 

zaměřena v soutěži na vítězství nebo jen na počet účastníků. Jedná-li se o více odborovou 

záležitost, tzn. participuje-li více sportovních odvětví a disciplín, hovoří se spíše o hrách 

jako např. olympijské hry, hry britského společenství apod.“ 

V případě AUTOMECHANIKA Golf Cup 2021 se jedná o jednorázovou sportovní událost, 

která trvá několik hodin, jak bylo zmíněno výše. Vzhledem k tomu, že se jedná o golfový 

turnaj, jedná se o soutěž jednoho odvětví.  

2.1.2 Vytvoření sportovní akce a její popis 

Při vytváření sportovní akce je důležité uvědomit si hned několik základních okolností, 

které mohou přímo ovlivnit danou akci a její účel. Prvním bodem je stanovení velikosti  

a významu akce, očekávaný počet účastníků a jejich charakteristika, tedy zda je akce určená 

pro amatérské či profesionální sportovce. Důraz by měl být kladen na výjimečnost akce, 

která přitahuje pozornost jak účastníků, tak sponzorů a může vést k jejich snadnějšímu 

rozhodování. 

Legislativní okolnosti jsou dalším důležitým bodem, kde je nutné zjistit, zda je potřebné 

povolení k pořádání akce či nikoliv, případně kde se toto povolení získává. Na základě 

těchto faktorů by měl být organizátor schopen určit, zda je uspořádání takové akce reálné  

a pokud ano, přichází vytvoření stručného popisu celé akce, který je uveden níže podle 

autorů Van Der Wagen a Carlos (2005, s. 283):  

o název akce, 

o typ akce, 

o místo konání, 

o datum konání, 

o průběh akce, 

o záměr a cíl této akce, 

o Přehled všech kroků potřebných k pořádání akce. 

Myšlenka sportovní akce musí mít nápad, smysl, jedinečnost a originalitu. Prvním krokem 

při vzniku myšlenky pořádání sportovní akce je důsledná, a hlavně dobrá příprava. Na 

problematiku teoretického uspořádání akce existuje více návodů od různých autorů, které 
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se mohou v některých bodech shodovat, ale každý z autorů prezentuje především svůj 

názor. Níže jsou popsány návody dle vybraných autorů.  

ORGANIZOVÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ DLE ČÁSLAVOVÉ 

Dle Čáslavové (2020) je žádoucí rozdělení jednotlivých kroků realizace sportovní akce na 

etapy tak, aby na sebe navazovaly. Autorka uvádí 10 etap a slouží jako návod, který si může 

každý sám upravit dle svých potřeb a předešlých zkušeností, které je dobré vždy uplatňovat.  

o 1. etapa: Současná situace – Zde je nutná analýza současné situace, která s sebou nese 

rozhodnutí o cestě k cíli. V tomto kroku by měl organizátor zjistit, zda je uspořádání 

dané akce nad jeho možnosti či nikoliv.  

o 2. etapa: Budoucí prostředí – Je žádoucí si uvědomit rizika, která akce může skrývat. 

Zároveň je nutná jejich eliminace a počítat s hmotnými i časovými rezervami.  

o 3. etapa: Naše současné možnosti – V této fázi probíhá reálné zhodnocení našich sil  

a zhodnocení slabých stránek.  

o 4. etapa: Možné směry – Zde probíhá určování i několika cílů, které určuje organizátor 

a mohou být později upravovány. Nastává zde riziko, že zvolené cíle mohou mít jiné 

cesty, jak jich dosáhnout, nebo dokonce zcela protichůdné.  

o 5. etapa: Naše cíle – Jedná se o představení cílů včetně jejich struktury, hierarchizace 

nebo optimalizace. 

o 6. etapa: Možné přístupové cesty – Organizátor akce v této fázi musí promyslet veškeré 

cesty, které vedou k úspěchu. Provede tak na základě všech dostupných variant. 

o 7. etapa: Zvolená cesta strategie – Na základě předchozí fáze dochází k výběru 

nejvýhodnější strategie.  

o 8. etapa: Program akce – Po definování cílů a cest organizátor vytvoří celkový plán akce 

včetně rozdělení úkolů, plán akcí, časového harmonogramu aj.  

o 9. etapa: Rozpočet – Rozpočet je zásadní otázkou pro organizování akcí. Na stranu 

příjmů uvedeme veškeré zdroje příjmu, na stranu druhou veškeré výdaje. Rozpočet by 

měl být zpravidla vyrovnaný.  

o 10. etapa: Přehled na kontrola – Velmi důležité je celou akci kontrolovat, abychom 

předešli problémům. Pokud by se nějaký problém vyskytl, je nutný rychlý zásah  

a řešení.  
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Tento návod je srozumitelný a promyšlený již od začátku. Je zde kladen důraz na 

uvědomění si situace, ve které se nacházíme, dále veškerých cílů, rizik a možností, které 

jako organizátoři sportovní akce máme k dispozici a se kterými musíme pracovat.  

ORGANIZOVÁNÍ SPROTOVNÍCH AKCÍ DLE SOLOMONA 

Tak jako předchozí autorka, Solomon (2002) uvádí několik kroků, kterými by se měl 

organizátor sportovní akce řídit. Tyto kroky jsou následující: 

o Uvědomit si, proč by měla být daná akce uspořádána. Pokud existuje motivace 

k organizování a pořádání akce, je to první krok k úspěchu. Z jakých důvodu se konají 

sportovní akce? Například podpora závodníka (který se vrací po zranění zpět), nebo 

snaha vytvoření největší akce (turnaj The King of the Beach Invitation). 

o Určit si hlavní cíl akce a informovat potenciální účastníky a další organizátory pomocí 

krátké zprávy.  

o Zjistit, zda budou mít účastníci nějaké zvláštní potřeby.  

o Zajistit si povolení na pořádání akce, je-li potřeba.  

o Učinit rozhodnutí, zda sportovní akci vytvořit novou nebo odkoupit již existující – 

odkoupení s sebou nese výhody v podobě zachování dobrého jména akce, zachování 

historie, či možnosti získaní sponzorů. Při vytvoření nové akce jsou nejdůležitější 

finanční zdroje a analýza trhu.  

o Sestavit organizační tým.  

o Rozeslat oficiální pozvánky včetně představení a přiblížení akce. 

o Mít promyšlený charakter akce – image, závodníky a diváky. Solomon (2002) uvádí, že 

klíčem k úspěchu akce je přátelské a lidské chování ke všem účastníkům. Je tedy jasné, 

že péče o závodníky je organizátorovou prioritou.  

o Vytvořit přibližný rozpočet.  

V případě návodu zmíněného výše shledávám absenci přesného rozpočtu a harmonogramu 

dané akce, které jsou uvedeny v návodu Čáslavové (2020) a jsou to dle mého názoru zásadní 

kroky. Naopak priorita potřeb a přání závodníků je plusem tohoto návodu, které 

v předešlém zmíněny nebyly.  

Výše zmíněné návody a postupy mají některé věci společné, avšak nejsou zcela totožné. 

Především se to odvíjí od podmínek a zdrojů, které organizátor má k dispozici a taky od 
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prostředí, ve kterém má daná akce probíhat. Je taky třeba promyslet fakt, že žádná akce 

nemůže být totožná jako ta druhá, každá má svá specifika a dopady, se kterými je třeba 

pracovat individuálně. Proto tedy nelze jednoznačně říct, že je jeden postup s jednotlivými 

kroky lepší než ten druhý či naopak. Na sportovní akci AUTOMECHANIKA Golf Cup 

2021 bude čerpáno z doporučení autora Solomona, jelikož tato doporučení nejlépe 

odpovídají charakteru akce. Primární důvod pořádání této akce je vytvoření neformálního 

setkání pro stávající klienty firmy Automechanika, a.s. a oslovení klientů nových pomocí 

testovacích jízd nejnovějších modelů Škoda.  

2.2 Finanční zdroje sportovní akce 

Durdová (2002) ve své publikaci uvádí, že na začátku 21.století byl problém zajištění 

dostatečného množství financí pro úspěšnou organizace a bezproblémový chod akce. Jako 

velice významný faktor uvádí popularitu a oblíbenost daného sportu, množství kontaktů  

a popularitu manažera. Hokejové a fotbalové týmy získávají podporu snadněji právě kvůli 

popularitě sportu a ostatní, rozvíjející se sporty jdou stranou. Region, ve kterém sportovní 

akce probíhá, hraje také významnou roli při získávání finančních prostředků.  

S ohledem na dvacet let starou myšlenku výše co se týká problému se zajištěním 

dostatečného množství financí, tento problém přetrvává i dnes. Velké až mezinárodní akce 

jsou pro sponzory atraktivní z hlediska zviditelnění či propagace firmy, důležitým faktorem 

je však oblíbenost a sledovanost sportu v daném regionu či zemi. Pokud jsou akce 

soukromého charakteru, opatření vnějších zdrojů je velmi obtížné. Na tento typ akcí jsou 

organizátoři schopni získat prostředky maximálně od partnerů klubu či firmy, která 

sportovní akci pořádá.  

Prioritou organizace je především opatření zdrojů, které jsou nejjednodušeji dosažitelné  

a nesou s sebou minimální komplikace při využití. Zásadními zdroji jsou hlavně ty vnější, 

tzv. cizí zdroje, které představují nejdůležitější část rozpočtů většiny sportovních událostí. 

Cílem pořádání sportovní akce je bezpochyby sehnat tolik finančních prostředků, aby 

pokryly veškeré náklady na organizaci.  
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Možnosti podpory financování sportovních událostí či akcí jsou následující: 

o Dotace – představuje poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu. Je poskytnuta 

fyzickým či právnickým osobám a její definici lze najít v zákoně č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech. Dle Pražské tělovýchovné unie (dále jen PTU) je dotace 

druh podpory, kterou příjemce obdrží přímo od Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále jen MŠMT) nebo od územních orgánů, jímž jsou kraje a obce.  

o Granty – představují účelové prostředky, které jsou obvykle získávány na základě 

předloženého projektu a jedná se o příspěvek na veřejně prospěšný účel. Nejčastěji 

bývají podporovány kulturní, sportovní, vědecké či výzkumné projekty.  

o Bezúplatná plnění (dary) – mohou být poskytnuté:  

o od právnických osob, kde hodnota bezúplatného plnění musí splňovat minimální 

částku 2.000 Kč. PO mohou v úhrnu odečíst maximálně 10 % ze základu daně 

sníženého o odčitatelné položky a ztrátu z minulých let.  

o od fyzických osob, kde hodnota bezúplatného plnění musí splňovat minimální 

částku 1.000 Kč nebo 2 % ze základu daně. FO mohou v úhrnu odečíst nejvýše 

15 % ze základu daně.  

o Příspěvky – PTU zmiňuje, že příspěvky jsou jakékoliv jiné formy podpory. Pokud 

Česká unie sportu příjme dotaci, kterou dále poskytne sportovnímu klubu či 

tělovýchovné jednotě, jedná se o příspěvek.  

o Prodej vstupenek – představuje poměrně výrazný zdroj u divácky atraktivních sportu 

jako je hokej či fotbal. Příjem z tohoto zdroje podléhá zdanění, a proto většina klubů 

využívá možnosti dobrovolného vstupného, které nepodléhá zdanění a spadá do 

kategorie darů.  

o Startovné – je zpravidla využíváno na pokrytí nákladu, které jsou spojeny s daným 

závodem.  

o Sponzorské příspěvky – Firma nabídne klubu finanční nebo materiální podporu, za 

kterou očekává kompenzaci. Jedna se tedy o sponzoring, který je formou protislužby. 

Většinou firma očekává například uvedení jména firmy v názvu akce či soutěže, nebo 

umístění loga na veřejných místech či na dresech. Tyto podmínky stanovuje smlouva, 

která je nutností při sponzoringu a musí ji schválit obě strany. 

o Prodej merchandisingu – Jako to bylo u vstupného, i tento zdroj je spjatý převážně 

s těmi nejpopulárnějšími sporty. I u méně oblíbených sportů dochází k prodeji 

předmětů, avšak příjmy z nich nejsou tak veliké.  
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2.2.1 Sponzoring  

Jahodová et al. (2010, s. 130) popisuje sponzoring jako: „vztah mezi poskytovatelem 

financí, zdrojů či služeb a jedincem, akcí či organizací, které na oplátku nabízejí práva  

a asociace, jež mohou být komerčně využity.“ Tato autorka jasně popisuje sponzorský vztah 

jako vztah mezi dvěma stranami, kdy jedna strana poskytne předem dohodnutou věc a druhá 

strana poskytne takovou protislužbu, aby byly obě strany uspokojeny. 

Sponzorský vztah je nutno podložit smlouvou, ve které je nezbytné definovat předmět 

sponzoringu a podmínky, za kterých bude vzájemná spolupráce probíhat. V této spolupráci 

funguje základní princip poskytnutí prostředků sponzorovanému a sponzor mu záhy 

poskytne protislužbu, na které jsou předem dohodnuti. Základem této spolupráce je 

oboustranný prospěch.  

SPORTOVNÍ SPONZORING 

Na úvod bude uvedena definice od autorky Čáslavové (2020, s. 167), co to vlastně 

sponzoring je: „Sponzorování představuje významný specifický prostředek k zabezpečení 

dostatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména kulturních, vědeckých, 

charitativních a dalších aktivit v různých sférách.“ Autorka (Čáslavová, 2020) dále uvádí, 

že výjimkou ze sponzoringu nejsou ani tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, 

dále spolky, kluby a také jednotlivci. Všechny tyto skupiny usilují o získání finančních 

prostředků pro jejich činnost.  

Sportovní sponzoring představuje partnerský vztah mezi sportem a hospodářstvím a tento 

vztah musí být podložen vzájemným respektem zájmů obou stran. Mezi nejčastější 

sponzorské dary patří peněžní prostředky, služby či různé materiální prostředky. Tyto dary 

jsou poskytovány jak sportovním organizacím, tak fyzickým osobám a nejčastěji plynou 

tyto dary do oblasti sportovní, sociální nebo kulturní. Jak již bylo zmíněno výše, sponzor 

za svou podporu očekává jistou protislužbu a ty většinou zahrnují propagaci jména či loga 

firmy a probíhá například formou reklamy na dresech sportovců (Novotný, 2000). 

HLAVNÍ CÍLE SPONZORA 

Nejčastějšími důvody vedoucí podniky ke sponzoringu je především snaha o zvýšení 

povědomí o dané firmě, výrobku nebo službě. Sponzoři si sport vybírají pro dosažení svých 
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marketingových cílů, a to díky tomu, že je sport velmi oblíbený u široké veřejnosti. Sport 

je univerzální disciplínou a nejsou v něm zřejmé takové rozdíly, jako v jednotlivých 

náboženstvích nebo kulturách zemí, a proto sport v současné době ovlivňuje téměř 50 % 

světové populace. To následně vysvětluje, proč je přes 70 % sponzorských aktivit 

směřováno právě do sportu (Novotný, 2000). Díky oblíbenosti sportu a směřování 

sponzorských aktivit do sportu je spousta projektů realizovatelných. Bez těchto prostředků 

by zcela jistě většina sportovních událostí nebylo možné uspořádat. 

Karlíček et al. (2011, s. 143) uvádí následující: „Spojením s vhodnou entitou může značka 

převzít asociaci, kterou u cílové skupiny tato entita vyvolá. Tím může být posílena i vnímaná 

kvalita značky a její preference. Podobně jako je tomu u reklamy, sponzoring představuje 

stejně efektivní nástroj ke zvyšování povědomí o značce, protože dokáže zasáhnout velké 

masy spotřebitelů.“ Z výše zmíněných definic vyplývá, že sponzoring pomáhá 

sponzorovanému subjektu uskutečnit svoji sportovní akci či projekt, a naopak sponzorovi 

pomáhá naplnit jeho komunikační cíle. 

FORMY SPONZOROVÁNÍ 

Autorka Černá et al. (2007) dělí obecný sponzoring podle zaměření následovně: 

o osob (sportovců, umělců), 

o skupin (sdružení umělců, hudebních skupin, divadelních souborů), 

o organizací (muzeí, galerií, divadel, orchestrů), 

o událostí a akcí (vernisáží, koncertů, sportovních akcí, divadelních představení). 

Čáslavová (2020) rozlišuje několik forem sponzorování přímo ve sportu: 

o sponzorování jednotlivých sportovců – nejvíce rozšířené ve vrcholovém sportu 

o sponzorování sportovních týmu – u nás rozšířená i ve výkonnostním sportu 

o sponzorování sportovních akcí – zde je využíváno velké množství reklamních 

možností, např. na vstupenkách či výsledkových tabulích 

o sponzorování sportovních klubů – tato forma má nejširší možnosti z hlediska 

protislužby sponzorovi 

o sponzorování ligových soutěží – v posledních letech velmi využívaná možnost 

v ligových soutěžích, kde firmy mají své označení v názvu soutěže 
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Z výše uvedených dělení lze říci, že sponzoring může být dělen do několika odvětví na 

nespočet skupin. Výše zmíněné definice uvádí jak sponzoring obecný, tak přímo konkrétní 

formy sponzorování ve sportu. Konkrétně sponzorování sportovní akce, což je součástí této 

práce. Vzhledem k povaze golfového turnaje AUTOMECHANIKA Golf Cup 2021, který 

je pouze pro pozvané hosty a nebudou k dispozici žádné vstupenky k prodeji či výsledkové 

tabule, bude reklamní plnění pro sponzory přizpůsobené charakteru této akce.  

2.3 Finanční plán 

„Finanční plán podniku dnes patří k základním řídícím instrumentům firmy, na jejichž 

základě management řídí a následně vyhodnocuje její činnost. Při finančním plánování se 

zvažují možnosti financování a zhodnocování kapitálu do budoucnosti a posuzují se 

důsledky, jak se tyto možnosti projeví v hospodaření podniku.“ (MM Spektrum, 2009)  

Finanční plány by měl zpracovávat každý podnik, bez ohledu na jeho velikost. Kislingerová 

(2010) poukazuje na to, jaký vliv mají finanční plány na finanční zdraví  

a udržitelnost podniků. Dále tvrdí, že „finanční plánování by mělo vytvářet předpoklad pro 

zajištění finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability podniku.“ 

Finanční plánování dále definuje Růčková (2011) jako soubor činností, jejíchž výsledkem 

je předpověď efektů do budoucna, zahrnující finanční a investiční rozhodnutí. Právě tato 

předpověď bývá pojmenována jako finanční plán. Další možná perspektiva říká, že jde  

o kvalifikovanou činnost, která je specificky zaměřená a jejímž výstupem je návrh řešení. 

Toto řešení zabezpečuje žádoucí výnosy a finanční stabilitu firmy v určitém daném 

časovém období, v případě této diplomové práce definujeme toto období jako sportovní 

akci.  

Podle Růčkové a Roubíčkové (2012) zahrnuje finanční plánování následující:  

o Stanovení konkrétních finančních cílů společnosti, která obsahuje také analýzu 

proveditelnosti strategických cílů, 

o Analýzu rozdílů mezi skutečným a očekávaným stavem. V této analýze je nutno 

identifikovat vzájemné vztahy a relace mezi jednotlivými součástmi podniku,  

o Soubor opatření nutných k dosažení stanovených cílů, jehož součástí je mimo jiné 

snaha o identifikaci všech eventuálních možností, které mohou vést k naplnění 
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stanovených cílů a zároveň také zajistí celkovou efektivnost a případně růst hodnoty 

podniku.  

V publikaci od autorky Kislingerové (2010) je uveden rámec o čtyř krocích, který je 

aplikovaný napříč podniky a rozhoduje o míře budoucího úspěchu. Několik základních 

kroků k finančnímu plánování jsou následující: 

1) Analýza finančních a investičních možností, které má podnik k dispozici 

2) Promítnutí budoucích důsledků současných rozhodnutí s cílem vyhnout se případným 

překvapením 

3) Zvolení určitých alternativ, které jsou následně včleněny do konečného finančního 

plánu 

4) Měření výsledné výkonnosti finančního plánu v porovnání s cíli stanovenými plánem 

Výše uvedené univerzální kroky mohou být použity jak pro strategické, tak i taktické 

plánování. Strategické plány naplňují dlouhodobé fungování podniku, a především účel 

jeho vzniku. Taktické naopak naplňují strategii v jednotlivých krocích a aktivitách a jsou 

spíše krátkodobějšího charakteru.  

Finanční plány mohou být rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé finanční 

plánování je takové, které zahrnuje plánování s časovým horizontem několika málo měsíců, 

maximálně jeden rok, a naopak to dlouhodobé bývá uplatňováno v časovém horizontu dvou 

až pěti let. Krátkodobé plánování především souvisí s plánováním toku peněžních příjmů  

a výdajů a s běžnou hospodářskou činností. Na plánování dlouhých a objemnějších 

finančních potřeb je koncentrováno plánování dlouhodobé. Dlouhodobý plán sestavuje 

společnost tehdy, realizuje více finančně nákladných projektů naráz a slouží tedy ke 

kontrole dopadů prováděných projektů na finanční toky společnosti (Růčková, Roubíčková, 

2012, s. 159). 

Finanční plán rozebraný v této diplomové práci má charakter krátkodobého plánu, jelikož 

spadá do horizontu několika měsíců. Od počátku myšlenky pořádání golfového turnaje, 

následné plánování, komunikace s klubem, organizování, až po samotné uskutečnění 

turnaje uběhne přibližně osm měsíců.  
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Podstata krátkodobých plánu spočívá v porovnání příjmů a výdajů, které se očekávají 

v horizontu krátkého období. Rovnice pro výpočet příjmu a výdajů dle Kislingerové (2010) 

jsou uvedeny níže. 

Příjmy = peněžní příjmy + zvýšení pohledávek + snížení dluhu 

Výdaje = peněžní výdaje + snížení pohledávek + zvýšení dluhu 

V případě že jsou výdaje vyšší než příjmy, vykazuje firma nedostatek finančních zdrojů, 

které bude muset zajistit jinou cestou jako například úvěrem, navýšením prodejů či 

snížením nákladů. 

 2.3.1 Analýza rentability 

Podle Kislingerové a Hnilici (2008) ukazatel rentability představuje jeden 

z nejsledovanějších ukazatelů a to proto, že informuje o efektu, jakého bylo dosaženo 

vloženým kapitálem. U finanční analýzy ziskových firem se nejčastěji pracuje s rentabilitou 

tržeb, výnosů nebo spotřebovaných nákladů. U neziskových firem naopak Kraftová (2002) 

tvrdí, že rentabilita představuje jeden z nejdiskutovanějších ukazatelů, jelikož tyto 

organizace nesledují primárně zisk, ale vyrovnanost nákladů a výnosů.  

Ukazatel rentability nákladů poměřuje tzv. užitný efekt se vstupy (náklady), které byly na 

jeho produkci vynaloženy. Čím vyšší hodnota ukazatele rentability nákladů hospodářské 

činnosti, tím je účinnější využití vynaložených prostředků (Otrusinová a Kubíčková, 2011).  

Níže je uveden vzorec na výpočet rentability nákladů hospodářské činnosti: 

RNDČ = HVDČ / NDČ * 100. 

HVDČ – hospodářský výsledek hospodářské činnosti 

NDČ – náklady hospodářské činnosti 
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2.4   Základní nástroje finančního plánování 

V této kapitole budou představeny hlavní nástroje finančního plánování a řízení podniku 

poskytují podstatné informace o stavu firmy z odlišných úhlů pohledu a těmito nástroji jsou: 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow. 

Finanční řízení by mělo být vedeno tak, aby bylo úspěšné. Proto se každý finanční manažer 

musí perfektně orientovat v účetnictví, ve kterém hrají rozhodující roli účetní výkazy a také 

v rozvaze podniku, jeho výkazech zisků a ztrát a ve výkazu o toku peněz neboli cash-flow. 

V účetních výkazech je uvedeno, jakým majetkem podnik disponuje, jaké zdroje 

financování jsou čerpány a jaké jsou aktuální náklady a výnosy – tedy zda dosahuje zisku 

či vykazuje ztrátu. Výkaz cash-flow naopak podává informace o výplatách podílů na zisku, 

investiční činnosti, inkasu peněz od odběratelů a také o tom, jaká je okamžitá schopnost 

podniku pokrýt své závazky vůči různým subjektům. Níže budou jednotlivé části podrobně 

charakterizovány. 

2.4.1 Rozvaha 

Klíčovým výkazem ve výkazech účetnictví je právě rozvaha, která uvádí výsledky veškeré 

činnosti podniku. Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. je rozvaha podstatnou součástí 

účetní závěrky obsahující přesně stanovenou formu a rozsah a je klíčová pro sestavení 

kvalitního finančního plánu.  

Veškeré ekonomické zdroje, u kterých se předpokládá přínos budoucího ekonomického 

užitku, nazýváme aktiva. Aktiva mohou být děleny dle délky očekávaného užívání, užitku 

a likvidity a bývají mnohokrát nazývány jako majetek. Naopak pasiva představují strukturu 

kapitálu, stupeň zadlužení a likvidity podniku. Pasiva se dále dělí na cizí zdroje (úvěry či 

dotace) a zdroje vlastní. Všechna rozhodnutí manažerů včetně investičních rozhodnutí 

v podobě aktiv a také typy zdrojů, které byly využity na nákup majetku v podobě pasiv jsou 

v rozvaze důkladně doloženy.  

Podle Kislingerové (2010) údaje zjištěné z rozvahy definují stav ekonomické veličiny jako 

je stav majetku a zdrojů podniku k určitému datu. Dle této autorky jsou tyto ukazatele 

nazývány jako stavové či okamžikové. Rozvaha tak poskytuje okamžitý náhled na stav aktiv 

a pasiv v podniku. Základní složky rozvahy jsou zobrazeny v obrázku 1.  
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Obrázek 1: Rozvaha 

 

Zdroj: Kislingerová, 2010, vlastní zpracování 

Díky výkazům je možné tyto okamžité a stavové situace porovnat ve dvou po sobě jdoucích 

období a výsledek nám ukáže, jak se finance v podniku vyvíjí. Následně mohou být přijata 

rozhodnutí, která zajistí růst a prosperitu společnosti (Synek, 2011). Na vývoj 

ekonomického subjektu lze tedy nahlížet i z pohledu dynamického, a ne pouze statického. 

Rozvaha je tedy především nositelem informací o finančně majetkové struktuře a díky 

rozvaze lze zjistit tzv. finanční zdraví podniku, které je podstatné pro potenciální investory 

a věřitele.  

Rozvaha se sestavuje při zakládání podniku, změně právní formy, ke konci účetního období 

nebo průběžně pro sumarizaci dopadů či klíčových rozhodnutí finančních manažerů 

podniku.  

2.4.2 Výkaz zisku a ztrát 

Kislingerová (2010) uvádí, že ve výkazu zisku a ztrát je zobrazena úspěšnost hospodářských 

aktivit podniku a na rozdíl od statické rozvahy, která zobrazuje stav v daném okamžiku, 

výsledovka (výkaz zisku a ztrát) odráží hospodářskou výkonnost za určitý časový interval. 

Zachycuje dvě veličiny zobrazené níže: 

a) výnosy, které byly dosažené podnikatelskou činností za určité období  
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b) náklady, které byly spojeny s vytvořením výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení 

nemuselo dojít ve stejném období 

Výkaz tedy není záznamem skutečné peněžní hotovosti získané hospodařením podniku  

a ani není záznamem o skutečných příjmech a výdajích. Podnik vykazuje zisk v případě, že 

výnosy v daném účetním období překročily náklady vynaložené na jeho tvorbu. V opačném 

případě, tedy pokud náklady přesahují získané výnosy, vykazuje podnik ztrátu. Výkaz zisku 

a ztrát je nutné připravovat povinně každý rok při účetní závěrce. Pokud jsou podniky 

střední velikosti, připravují výkaz zisku a ztrát měsíčně. Ve finanční analýze jsou uváděny 

formy zisku podle účelu, pro který je analýza připravována a formy zisku jsou následující: 

o EBT – zisk před zdaněním 

o EBIT – zisk před úroky a zdaněním 

o EBITDA – zisk před úroky, odpisy a zdaněním 

o EAT – zisk po zdanění 

2.4.3  Cash flow 

Výkaz o tocích peněz je praktický, jelikož se jedná o manažerský pohled na tok peněz ve 

společnost, avšak není povinnou složkou účetní závěrky. Pohled na účetní výkazy se může 

zdát ziskový, ale zároveň může být platebně neschopný, což může způsobit pozastavení 

výkonnosti a následně i ziskovosti.  

Jestliže výnosy a náklady ukazují stav nezávislý na časovém horizontu, je důležité sledovat 

a promyslet schopnost podniku naplnit závazky v reálném čase. Je nezbytné sledovat příjmy 

a výdaje, které byly realizovány v minulých obdobích a jaké jsou očekávány v období 

následujícím, tedy očekávány pohyb reálných peněžních toků. Pro výpočet se nejčastěji 

uplatňuje metoda nepřímého výpočtu, ale existuje i metoda přímého výpočtu.  

Přímá metoda neposkytuje veškeré informace, jelikož pracuje jen s pohybem peněz účtů 

pokladen a běžných bankovních účtů. Konečný stav peněžních prostředků je podle přímé 

metody odvozen od počátečního stavu a upraven o příjmy a výdaje za určité období. Naopak 

metoda nepřímá využívá rozvahy a výkazu zisku a ztrát a vychází tak z celkového 

hospodaření podniku. Tato metoda je doplněna o náklady, které nepředstavují výdaje 

(odpisy, výnosy, které nejsou peněžními příjmy – rezervy). Tato metoda popisuje konečný 
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stav jako počáteční, nicméně zohledňuje cash flow z provozní, dlouhodobé a finanční 

činnosti (Palovchyk, 2019).  

Výkaz cash flow se dělí na tři části, které se využívají právě k výše zmíněné nepřímé metodě 

vykazování toku peněz (Šteker a Otrusinová, 2011).  

o Cash flow z provozní činnosti – příjmy a výdaje při běžné činnosti podniku 

o Cash flow z investiční činnosti – příjmy a výdaje spojené s pořízením či prodejem 

dlouhodobého majetku 

o Cash flow z finanční činnosti – přírůstek či úbytek dlouhodobého kapitálu 

Nepřímá metoda výpočtu Cash Flow: 

Čistý zisk + náklady neznamenající peněžní výdaje (např. odpisy) – výnosy neznamenající 

peněžní příjmy = Cash flow (Synek, 2002) 

Tento klasický způsob výpočtu je spíše na ústupu a k řízení cash flow je často využíván 

Excel, který kvalitu informací nijak nezhodnocuje. Sledování cash flow je důležité při 

rozhodování finančních manažerů a při finančním řízení především u nových firem,  

u kterých může být finanční základna nejistá. Dle velikosti firmy je třeba cash flow 

monitorovat denně, týdně, či měsíčně.  

2.5 Rozpočet sportovní akce 

Rozpočet je rozdělen na část příjmovou a část výdajovou. Příjmová část rozpočtu zahrnuje 

například příjmy od sponzorů, startovné, příjmy z prodeje vstupenek nebo různé dotace  

a granty. Výdajová část rozpočtu zahrnuje veškeré organizátorovi výdaje, které se musí 

uskutečnit, aby mohla být akce zrealizována. Do této části zahrnujeme výdaje jako jsou 

pronájmy nebo mzdy. 

Sestavování rozpočtu je jedna z nejpodstatnějších činnosti při organizaci sportovní akce, 

kde je řešena kalkulace předpokládaných příjmů i výdajů. Při sestavování předběžného 

rozpočtu či finančního plánu, je vhodné zahrnout velké množství položek jak na straně 

příjmové, tak i na výdajové. Během příprav sportovní akce se rozpočet neustále mění,  

a proto je nutné jej aktualizovat. Solomon (2002) popisuje, že základem pro stanovení 
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správného rozpočtu je průběžná kontrola a aktualizace. Proto se předběžný rozpočet  

a výsledný rozpočet může lišit.  

Solomon (2002) uvádí, že při sestavování rozpočtu je lepší začít s částí výdajovou, jelikož 

její složky jsou více předvídatelné. Po sestavení výdajové části je patrné množství 

finančních prostředků, které budou pro realizaci dané sportovní akce potřeba. Výdajová 

stránka je rozdělena do následujících 6 kategorií: 

o Základní a administrativní výdaje, které zahrnují výdaje, bez kterých by akce nemohla 

existovat. Patří sem například pronájmy, nákup vybavení či odměny. 

o Výdaje, které souvisí s účastníky a jsou spojeny s pobytem závodníku, s prize money 

nebo také s občerstvením a cestovními náklady.  

o Provozní výdaje zahrnují, jak napovídá název, výdaje na provoz, jako je osvětlení, 

elektřina či hudební doprovod.  

o Výdaje za služby jsou podobné základním výdajům, až na to, že výdaje uvedené 

v prvním bodě jsou pro akci životně důležité. Bez této skupiny by se akce obejít mohla, 

avšak díky ní se zlepšuje organizační stránka. Spadá sem například výdaj za 

bezpečnostní agenturu.  

o Výdaje za televizní produkci. 

o Výdaje spojené s marketingem a prodejem jsou zvláštní tím, že na základě těchto výdajů 

se později mohou tvořit potenciální příjmy. Například z prodeje merchandisingu, 

výdajů na reklamu a public relations, díky kterým se může zvýšit počet návštěvníků. 

Stránka příjmová je vytvořena jako druhá, tedy po vytvoření stránky výdajové. Známe 

předběžné ceny jednotlivých položek a je tedy možné nastavit si cenovou politiku směrem 

ven. Solomon (2002) na stranu příjmů uvádí: 

o Příjmy od sponzorů – titul hlavní nebo oficiální sponzor. 

o Příjmy z prodeje vstupenek. 

o Příjmy z prodeje merchandisingu a programu. 

o Příjmy z prodeje televizních práv. 

o Ostatní příjmy. 
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Novotný (2011) uvádí, že s potvrzením programu akce musí být vytvořen rozpočet 

obsahující veškeré výdaje. Pokud se jedná o akci vytvořenou na míru pro klienta, je 

nezbytné rozpočet nejprve potvrdit a až poté může dojít k realizaci celé akce.  

Synek (2011) zdůrazňuje fakt, že je nezbytné sledovat stav hotovostních prostředků. Tyto 

prostředky se mohou pohybovat v pokladně, v bance, ve směnkách nebo šecích. Tento 

výrok souvisí se Solomonem (2002) který upozorňuje na důležitost sledování reálného toku 

peněz neboli cash flow. Je tedy důležité sledovat, jak peníze budou přicházet a odcházet. 

Při pořádání golfového turnaje v areálu Sokrates Golf & Country Club je třeba prvně znát 

výdajovou stránku, a to především cenu za pronájem hřiště, hrací poplatky za každého 

hráče, odměny personálu a cenu cateringu. Dle zhodnocení těchto základních výdajů, může 

firma Automechanika, a.s. dále rozvíjet výdajovou složku na různé doplňkové aktivity pro 

klienty, jako je například golfová akademie včetně trenéra pro doprovod hráčů nebo večerní 

program. 

2.6 Analýza konkurence 

Analýza konkurence je důležitou součástí při vytváření podnikatelského záměru, také při 

zkoumání trhu již fungujících společností, ale také při pořádání sportovní akce. Pro 

organizátora je nezbytné vědět, proč je vhodné pořádání dané akce právě na tomto či jiném 

místě, jaké z toho plynou výhody či nevýhody jak pro účastníky, tak pro organizátory. 

Blažková (2007, str. 61) uvádí, že tato analýza vypovídá především o: 

o Pochopení jejích konkurenčních výhod či nevýhod oproti konkurentům. 

o Pochopení minulých, současných, a především budoucích strategií konkurentů. 

o Předpovědi, jak konkurenti pravděpodobně zareagují na marketingová rozhodnutí. 

o Definici takových strategií, pomocí kterých firma dosáhne konkurenční výhody 

v budoucnu. 

o Předpovědi návratnosti, která se očekává z budoucích investic. 

o Uvědomění si příležitostí a hrozeb daného podniku. 

Jakubíková (2013, str. 276) rozlišuje typy jednotlivých konkurentů na přímé konkurenty, 

nepřímé konkurenty a totální konkurenci. U přímých konkurentů se jedná o firmy, které 

poskytují stejné nebo velmi podobné služby a u nepřímých konkurentů firmy poskytují 
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služby, které jsou možné substituovat službami jiných firem. V případě totální konkurence 

se jedná o nepředvídanou nabídku i poptávku a faktory vnějšího prostředí.  

Autoři Kotler a Keller (2007, str. 384) ve své publikaci uvádí, že konkurence představuje 

všechny skutečné a potenciální nabídky, které proti sobě soupeří a mohlo by nastat jejich 

případné nahrazení na trhu. Dělení konkurenční úrovně dle výše zmíněných autorů je 

následující:  

o Konkurence v rámci značky – výrobce produkuje v rámci jedné značky více produktů 

či služeb pro stejnou skupinu zákazníků, s podobnými cenami.  

o Konkurenční výrobky v rámci výrobkové třídy – představují alternativní produkty, 

které jsou zákazníkům k dispozici.  

o Konkurenční značky v rámci výrobkové formy – firma považuje za své konkurenty 

všechny firmy nabízející stejný produkt.  

o Konkurenční výrobkové třídy v rámci potřeby – zákazníci kupují a využívají produkty 

(služby) k uspokojení svých potřeb. 

Z hlediska organizace golfového turnaje pro soukromou firmu je výše zmíněný první bod 

podstatný kvůli tomu, co jsou jednotlivé resorty schopny a ochotny nabídnout. Určité služby 

poskytnuté nad rámec či jako bonus mohou ovlivnit organizátorovo rozhodnutí pro pořádání 

turnaje právě v jejich resortu. Tyto služby mohou být například poskytnutí ubytovacích 

služeb, jelikož ne každý golfový resort disponuje dostatečně velkým ubytovacím zařízením, 

nebo poskytnutí cateringu pro hráče přímo na hřišti. Standartní catering při golfovém turnaji 

je především před startem a po skončení turnaje, občerstvení při hře je zcela jistě velkou 

výhodou.  

2.7 Cíle sportovní akce 

Důležitým rozhodnutím při pořádání sportovní akce je určení smyslu a důvodu pořádání. 

Spousta autorů se shoduje na tom, že prvním krokem pro úspěšné uspořádání sportovní akce 

je stanovení jejich cílů. Cíle sportovních událostí a akcí lze podle autora Mastermana (2014) 

rozdělit na cíle: 

o Ekonomické, 

o Politické,  
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o Sociální, 

o Kulturní, 

o Týkající se životního prostředí, 

o Jiné.  

Nejčastějším cílem golfového turnaje je cíl sportovní a kulturní, potažmo politický. Je vždy 

třeba jasně definovat, zdali má turnaj povahu závodního turnaje, tedy kde soutěží 

výkonnostní hráči a jejich cílem je získání co nejvíce bodů do světového žebříčku, nebo má 

turnaj povahu přátelskou, kde soutěží rekreační golfisti s cílem zabavit se a potkat se 

s různými lidmi.  

Watt (2003) uvádí, že je potřeba si stanovit hlubší smysl pořádání akce, se kterým bude 

ztotožněn tým pořadatelů, účastníků a ideálně i diváků. Proto Masterman (2014) navrhuje, 

aby stanovené cíle byly tzv. „SMART“ (z anglického překladu znamená chytré) a mají níže 

uvedené vlastnosti:  

o Specific = specifické 

o Measurable = meřitelné 

o Achievable = dosažitelné 

o Realistic = reálné 

o Timely = včasné 
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3. CÍLE A ÚKOLY 

Tato diplomová práce má jako hlavní cíl sestavit finanční plán, který je vytvořen  

a přizpůsoben přáním a požadavkům firmy Automechanika a.s., která je zadavatelem 

soukromého golfového turnaje v areálu Sokrates Golf & Country Clubu.  

K dílčím cílům práce patří: 

o příprava a zakomponování do programu dne testovací jízdy spadající pod akci 

„Launch Event ENYAQ iV“, která je součástí marketingové kampaně firmy 

Automechanika, a.s. pro rok 2021. 

o sestavení a představení kompletního harmonogramu dne včetně doprovodného 

programu pro hosty. 

Tato práce obnáší následující úkoly: 

o Studium literatury, která je zaměřena na organizaci sportovních akcí a finančního 

plánování. 

o Získání veškerých informací a požadavků firmy Automechanika, a.s.  

o Provedení polo-strukturovaného rozhovoru se zástupkyní firmy Automechanika, 

a.s. 

o Provedení polo-strukturovaného rozhovoru se zástupkyní golfového resortu 

Sokrates Golf & Country Club. 

o Komunikace s golfovým resortem ohledně plánů a organizace golfového turnaje. 

o Komunikace týkající se nákladů na akci s golfovým resortem. 

o Vytvoření finančního plánu, organizace a sestavení harmonogramu dne. 
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4. METODIKA PRÁCE 

V diplomové práci je proveden polo-strukturovaný rozhovor se zástupkyní resortu Sokrates 

Golf & Country Club, která poskytne veškeré potřebné informace pro pořádání golfového 

turnaje a také cenné rady, pro hladký průběh a úspěšnost akce pro obě strany. Své přání  

a požadavky ze strany zadávající firmy sdělí zástupkyně společnosti Automechanika, a.s. 

Gavora (2010, s. 79) uvádí: „Někdy výzkumník nemůže uskutečnit náhodný výběr. Potom 

může udělat záměrný výběr.“ Právě záměrný výběr bude aplikován v této diplomové práci. 

4.1 Kvalitativní rozhovor 

Vymětal (2008, s. 122) uvádí, že rozhovor je ve všech aplikovaných variantách dynamický 

proces, při kterém dochází ke sdělování informací, myšlenek a podnětů od jedné osoby 

směrem k druhé osobě nebo menší skupině osob. Charakter rozhovoru může být rozdělen 

na formální a neformální a většinou se odehrává formou otázek a odpovědí na osobní 

schůzce. Jako výhodu rozhovoru autor uvádí, že tazatel získá požadované informace, které 

mohou být doplněny o osobní reakci tázaného, neverbálním chováním, sdílení postojů  

a pocitů.  

Kvalitativní šetření prostřednictvím rozhovoru prezentuje přirozené popisování určité 

skutečnosti a díky okamžité reakci lze tento způsob považovat jako velmi věrohodný, 

vzhledem k nemožnosti předem připravených odpovědí. Mezi nejčastější formy rozhovoru 

jsou zařazeny rozhovory osobní, dále písemné či telefonické.  

Nejčastěji jsou rozhovory děleny na strukturované, polo-strukturované a nestrukturované. 

V publikaci od autorů Kozel, Mynářová a Svobodová (2011, s. 192) je uvedena následující 

charakteristika: 

o Strukturovaný rozhovor dodržuje přesně stanovené postupy, pořadí a znění otázek. 

o V případě polo-strukturovaného rozhovoru má tazatel k dispozici připravené 

otázky, které musí zaznít, avšak jejich finální znění či jejich doplnění záleží na 

tazateli. 

o Nestrukturovaný rozhovor vychází přirozeně z plynulé komunikace tazatele  

a respondenta. Je zde jasné téma rozhovoru, a může se stát, že respondent ani 

nezaregistruje, že je tazatelem dotazován. 
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Pro účely této diplomové práce byl zvolen polo-strukturovaný rozhovor, který umožní 

hlubší a podrobnější náhled do fungování golfového klubu, ale i do představ průběhu 

golfového turnaje. 

Pro získání potřebných dat k této diplomové práci je nutné definovat základní soubor. Dle 

autora Reichla (2009) je základní soubor definován jako množina jednotek, která ve 

výzkumné situaci představuje roli cílového souboru. Tento souhrn objektů lze vymezit, 

identifikovat, podchytit a následně je z něj proveden výběr. V případě této diplomové práce 

základní soubor tvoří firma Automechanika, a.s. a golfový resort Sokrates Golf & Country 

Club.  

Výběrový soubor vznikne právě výběrem z výše zmíněného základního souboru. 

K zapojení do kvalitativního rozhovoru byli osloveni zástupci firmy Automechanika, a.s. a 

golfového resortu. Jak z golfového resortu, tak z firmy byl vybrán vždy jeden zástupce, což 

je pro naplnění potřeb této práce dostačující. Zástupce firmy Automechanika, a.s. byl zvolen 

záměrně a to proto, že znal veškeré požadavky včetně rozpočtu pro tuto akci.  

4.1.1 Polo-strukturovaný rozhovor 

Tento typ rozhovoru obsahuje předem připravený soubor témat či otázek, ale není zde 

striktně stanoveno jejich pořadí. Tazatel má zde možnost upravování kladených otázek  

a také může své dotazy doplňovat o podotázky k daným tématům.  

Polo-strukturovaný rozhovor je kombinací výhod, které jsou zmíněny níže: 

o přirozenější a uvolněnější kontakt mezi respondentem a tazatelem 

o plynulejší tempo rozhovoru 

Polo-strukturované rozhovory se zástupkyní firmy Automechanika, a.s. i se zástupkyní 

golfového resortu, se uskutečnily pomocí video-hovoru. Záznam celého rozhovoru byl 

proveden na mobilní telefon a následně byly díky záznamu zpracovány otázky do písemné 

podoby. Výhodu shledávám v tom, že rozhovory nebyly narušovány průběžným 

zapisováním odpovědí a probíhal tak naprosto plynule včetně pokládání podotázek. 

Oba rozhovory, které byly provedeny, mi v této diplomové práci pomohly získat zásadní 

informace ze strany firmy, která je zadavatelem turnaje a zároveň klientem golfového 
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resortu. Bylo nezbytné zjistit veškeré požadavky na přípravu a organizaci turnaje. Ze strany 

golfového resortu bylo důležité projednat detaily a uzpůsobit turnajový den přáním klienta. 

Bez rozhovoru by bylo velmi obtížné tuto akci sestavit a naplánovat. Odpovědi 

provedených rozhovorů jsou uvedeny v Příloze.  

K sestavení dotazníku bylo využito operacionalizace, což znamená návrh procesu měření 

jednotlivých teoretických konstruktů (Hendl, 2017), kterou lze dohledat v Příloze 3. 

Otázky pro zástupkyni firmy Automechanika, a.s. byly v následujícím znění: 

1) Dobrý den, děkuji za souhlas s naším rozhovorem. Dovolím si rovnou přejít k věci. 

Mohla byste prosím specifikovat Vaši funkci ve firmě? 

2) Kde vznikla myšlenka pořádání golfového firemního turnaje pro Vaše klienty a přátele? 

3) Máte nějaké preference či představy, jaký golfový resort pro Váš turnaj zvolit? Pokud 

vím, v blízkém okolí Prostějova jsou 4 golfové areály.  

4) Jaké jsou Vaše požadavky na turnajový den? Nějaká konkrétní přání či představy? 

5) To zní jako bohatý program. Máte stanovený rozpočet, nebo je Váš rozpočet 

neomezený? 

6) Předpokládáte nějaký finanční výnos z této akce? 

7) Financovat budete z vlastních zdrojů, nebo jednáte s nějakými sponzory?  

8) Jednání ohledně pronájmu hřiště, cen cateringu, cen ubytování apod. již proběhly?  

9) Kolik máte v plánu pozvat hostů, máte nějakou horní hranici? 

10) Hráči a jejich doprovody budou mít vše zdarma včetně hotelu, nebo si budou nějaké 

náklady hradit sami? 

11) Díky čemu vznikl nápad zařazení testovacích jízd ENYAQ iV do programu sportovní 

akce? 

12) Moc děkuji za Váš čas a přeji zdařilou organizaci golfového turnaje. 

Otázky pro zástupkyni Sokrates Golf & Country Club jsou rozepsány níže: 

1) Dobrý den, děkuji za Váš souhlas k rozhovoru. Prosím, abyste krátce představila sebe  

a golfový resort.  

2) Přibližně kolik turnajů za sezónu je ve vašem resortu pořádáno/odehráno? 

3) V případě klubových i soukromých turnajů je organizace čistě ve Vaší režii? 
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4) S majitelem firmy Automechanika, a.s. se údajně znáte dlouhou dobu a on tvrdí, že 

v klubu panuje rodinná atmosféra a díky vašim dlouholetým  

a blízkým vztahům se rozhodl, uspořádat svůj firemní turnaj právě u Vás. 

5) Jak funguje vedení klubu a jak je vedení vnímáno vašimi členy? 

6) Automechanika a.s. má speciální požadavek a sice to, že zároveň s golfovým turnajem 

chtějí pořádat testovací jízdy nového elektromobilu ENYAQ iV. Už jste se s takovým 

požadavkem setkali? Bude to nějaký problém? 

7) Poskytujete reklamní prostory pro využití na jednodenní akci? 

8) Jaký je standartní průběh soukromého golfového turnaje? 

9) Děkuji za Váš čas a přeji, aby organizace a průběh Automechanika Golf Cup 2021 byl 

úspěšný. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části budou fakta popsané v předchozích kapitolách aplikované na golfový turnaj 

Automechanika Golf Cup 2021. Bude zde představena firma, která turnaj zadala a golfový 

resort, ve kterém bude turnaj probíhat a dále zde budou popsány veškeré nezbytnosti, které 

organizace a plán golfového turnaje zahrnuje. Stěžejní částí této bakalářské práce jsou již 

výše zmíněné polo-strukturované rozhovory, které budou nyní interpretovány. Jejich celé 

znění je uvedeno v příloze. Díky cenný informacím, požadavkům, přáním a možnostem, 

které byly získány v těchto rozhovorech, bylo dále možno postupovat v organizaci tohoto 

golfového turnaje. 

Základním motivem pro uspořádání golfového turnaje Automechanika Golf Cup 2021 je 

utužení již vytvořených vztahují s klienty či navázání nových kontaktů, a to i díky 

uspořádání testovacích jízd modelů ŠKODA přímo v dění turnaje. Zakomponování vozů do 

prostředí golfového areálu a umožnění vyzkoušení si nových vozů pro nové klienty je 

zásadním požadavkem pro tuto akci. Během dne nesmí samozřejmě chybět občerstvení pro 

účastníky jak před hrou, tak na hřišti i po hře. Po skončení akce bude uspořádán večírek pro 

hosty a je tedy samozřejmostí, aby byl catering poskytnutý golfovým areálem Sokrates Golf 

& Country Club kvalitní.  

Představu o rozpočtu pro tuto akci má Automechanika, a.s. stanovenou na částce 200.000 

Kč, ale finální částka může být i lehce vyšší, vše se bude odvíjet od konzumace jídla a pití, 

které představují tu nejpohyblivější položku a společnost Automechanika, a.s. bude o všem 

informována během dne. Plánované pevné náklady zahrnují především pronájem hřiště, 

doprovodný program v podobě živé hudby a tanečního vystoupení, personální zajištění, 

golfovou akademii, ceny pro vítěze do turnaje a prezentační prvky ŠKODA AUTO. Detailní 

rozbor těchto nákladů je uveden v kapitole 5.4.  

Plánované výnosy není možné určit před akcí, jelikož je akce především financována 

z vlastních zdrojů firmy. Předpokládá se určitý počet nově prodaných vozů po skončení této 

akce, hlavně díky představení nejnovějších modelů ve spojitosti s reálnou zkušeností  

s vozem a navázaní vztahů, ze kterých by mohl plynout příjem.  
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Jak již bylo řečeno, akce je hlavně financována z vlastních zdrojů firmy a jedinými výnosy 

jsou příspěvky od sponzorů, které pomohou alespoň lehce snížit výdaje na tuto akci. 

Podrobný rozbor těchto výnosů je opět uveden v kapitole 5.4. 

5.1 Představení Automechanika a.s. a Sokrates Golf & Country Club 

Firma Automechanika, a.s. sídlí ve městě Prostějov, v Olomouckém kraji. V rámci 

koncernu Volkswagen se specializuje na prodej nových a ojetých vozů značky ŠKODA. 

Patří k uznávaným a často vyhledávaným servisům nejen ve městě Prostějov, ale i v celém 

regionu. Jako originální servis ŠKODA firma nabízí i originální náhradní díly  

a příslušenství. Dále firma poskytuje vozy k zapůjčení na libovolný počet dnů, vždy dle 

požadavků zákazníka (Automechanika.cz, online, 2021). Firma na trhu působí již více než 

65 let a je součástí skupiny Mechanika, ve které jsou další tři firmy: 

o Mechanika Prostějov, v.d. (výrobní družstvo) 

o Mechanika, a.s. (stavební systémy) 

o STKm Prostějov, s.r.o. (stanice technické kontroly vozidel) 



 38 

Obrázek 2: Golfový areál 

 

Zdroj: www.korenec-golf.cz 

Golfový areál Sokrates Golf & Country Club leží v malé obci Kořenec, v okrese Blansko 

v Jihomoravském kraji a žije zde 359 obyvatel. Golfový klub byl založen v roce 1998 a od 

dubna 1999 je registrovaný v České golfové federaci a v European Golf Association. Tento 

areál se nachází v nadmořské výšce 720 m.n.m a disponuje tak krásnou přírodou, krajinou 

a dech beroucími výhledy na celou Drahanskou vrchovinu.  
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5.2 Popis akce 

Spousta informací ohledně průběhu dne golfového turnaje především ze strany 

Automechaniky, a.s. vyplývá z rozhovorů přiložených v příloze. Níže jsou rozepsány 

základní údaje a detaily o golfovém turnaji Automechanika Golf Cup 2021.  

5.2.1 Velikost a význam akce 

Golfový turnaj Automechanika Golf Cup 2021 je soukromá neformální akce určená pouze 

pro pozvané hosty. Seznam hráčů a hostů si vytváří firma sama a zajišťuje si také zvací 

proces pomocí e-mailových pozvánek. Turnaj bude probíhat bez diváků. 

Akce se bude účastnit přibližně 80 účastníků, složených z amatérských hráčů golfového 

turnaje a jejich doprovodu, případně z klientů, kteří nehrají golf, ale přijedou si do resortu 

vyzkoušet nový elektromobil ENYAQ iV. Testovací jízdy jsou doplňkem této sportovní 

akce a jsou součástí marketingové kampaně Automechanika, a.s. pro rok 2021. Díky 

testovacím jízdám a propojení s elektro mobilitou je tento golfový turnaj výjimečný  

a atraktivní. 

5.2.2  Cíle akce 

Jak bylo zmíněno v Teoretické části, prvním a tím nejdůležitějším krokem, který musí 

organizátor učinit, je definování smyslu a důvodu pořádání sportovní akce. Automechanika 

Golf Cup 2021 je turnaj, který je pořádán především pro rekreační golfisty a základním 

smyslem je vytvoření takového prostředí a atmosféry, aby se hosté cítili po celou dobu 

turnaje příjemně a v přátelském prostředí.  

Základními cíli této akce je cíl kulturní, sportovní a potažmo ekonomický, a to proto, že 

pořádání testovacích jízd a představení nejnovějšího, plně elektrického modelu ENYAQ iV 

přímo v dění turnaje, může vyústit k uzavření obchodu se stálými či novými zákazníky.  

5.2.3  Informace pro účastníky 

Zvací proces na tento golfový turnaj proběhne pomocí e-mailových pozvánek. Na základě 

potvrzení účasti dostanou pozvaní hosté pomocí e-mailu cca dva týdny před turnajem 

následující informace: 



 40 

o Datum turnaje: 16. července 2021 od 8 hod. 

o Místo konání: Sokrates Golf & Country Club, Kořenec 

o Program dne: golfový turnaj, golfová akademie pro hosty, testovací jízdy ENYAQ 

iV a SUPERB iV, večerní after party  

o Přihlášení do turnaje je možné provést do 2.7.2021 a registraci je nutné poslat na  

e-mail uvedený v pozvánce, viz níže 

Obrázek 3: Pozvánka na golfový turnaj 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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5.3 Finanční zdroje 

Tento golfový turnaj bude převážně financován firmou Automechanika, a.s. z vlastních 

zdrojů. Vzhledem k tomu, že bude turnaj probíhat bez diváků, nebude plynout žádný příjem 

z prodeje vstupenek, ani z prodeje merchandisingu a hráči včetně doprovodu mají vše 

hrazené. Výnosy plynou pouze od sponzorů, se kterými se firma Automechanika, a.s. 

dohodla.  

K představení finanční situace ve firmě byla použita výroční zpráva za rok 2020, která je 

rozepsána v tabulkách níže. Ve výroční zprávě jsou uvedeny údaje za poslední účetní 

období (sledované účetní období) z roku 2020, a z období minulého (rok 2019). Tato data 

byla získána přímo od firmy Automechanika, a.s., jelikož výroční zpráva za rok 2020 ještě 

nebyla oficiálně zveřejněna. V této kapitole je k dispozici určité srovnání finanční situace i 

s předchozím rokem. Zásadním dokumentem ve výkazech účetnictví je rozvaha, ve které 

jsou uvedeny výsledky veškeré činnosti podniku. Veškeré hodnoty v účetních výkazech 

uvedené níže jsou v tisících Kč. 

Tabulka 1: Rozvaha – aktiva 

Rozvaha – aktiva        Účetní období 

        Sledované     Minulé 

Aktiva celkem 201 838 152 887 

Stálá aktiva 19 316 19 345 

Dlouhodobý majetek 19 316 19 345 

Oběžná aktiva 171 205 122 545 

Zásoby 116 443 68 447 

Pohledávky 53 566 44 664 

Peněžní prostředky 1 196 9 434 

Časové rozlišení aktiv 11 317 10 997 

 
 

  

Zdroj: vlastní zpracování ze získaných dat 
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V tabulce 1 je zobrazena zjednodušená rozvaha aktiv. Účetní období neboli hospodářský 

rok, který firma Automechanika, a.s. používá, je kalendářní rok. V této tabulce i každé 

následující je vidět porovnání s účetním obdobím sledovaným (rok 2020) a účetním 

obdobím minulým (rok 2019). 

V roce 2020 je vidět značný nárůst celkových aktiv, a to především díky zvýšení zásob. 

Tento nárůst je zřejmě způsoben pandemií Covid-19, jelikož se firma přes nepříznivou 

situaci zachovala aktivně a zvýšila tak své skladové zásoby téměř na její maximum. Tento 

krok byl pro firmu Automechanika, a.s. krokem příznivým vzhledem k tomu, že 

konkurenční firmy se zachovaly právě naopak a skladové zásoby vůbec nezvyšovala. 

Paradoxně se během pandemie zvýšil zájem o nákup nových vozů a tím pádem byla firma 

Automechanika, a.s. na trhu v jasné výhodě.  

Další zvýšenou položku oproti minulém období, představují pohledávky vůči firmě a lze to 

vysvětlit především zhoršenou schopností dodavatelů splácení svých závazků. Poslední 

výraznou položkou, v tomto případě sníženou, jsou peněžní prostředky. To lze vysvětlit 

zvýšením větší investicí do zásob. 

Tabulka 2: Rozvaha – pasiva 

Rozvaha – pasiva         Účetní období 

      Sledované    Minulé 

Pasiva celkem 201 838 152 887 

Vlastní kapitál 65 883 62 539 

Základní kapitál 22 000 22 000 

Výsledek hospodaření min. let 36 139 26 571 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 7 744 13 968 

Cizí zdroje 135 889 89 830 

Závazky 135 889 89 830 

Dlouhodobé závazky 1 168 1 233 

Krátkodobé závazky 134 721 88 597 

Časové rozlišení pasiv 66 518 

Zdroj: vlastní zpracování ze získaných dat 
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V tabulce 2 je zobrazena zjednodušená rozvaha pasiv za sledovaný rok 2020 a za účetní 

období minulé. Pozitivní informací je růst vlastního kapitálu, ačkoliv není tolik výrazný. 

Příčinou může být kladný výsledek hospodaření minulých let, a je zde vidět růstová 

tendence firmy Automechanika, a.s. Oproti minulému účetnímu období je vidět výraznější 

nárůst cizích zdrojů, který je zapříčiněn nárůstem krátkodobých závazků. Tyto zdroje jsou 

využívány k financování majetku společnosti a opět souvisí s výraznou investicí do zvýšení 

skladových zásob.  

Tabulka 3: Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty            Účetní období 

           Sledované     Minulé 

Tržby 390 408 426 648 
Výkonová spotřeba 757 600 799 098 

Změna stavu zásob 247 -192 

Osobní náklady 23 828 23 080 

Úprava hodnot v provozní oblasti 13 852 12 281 

Ostatní provozní výnosy 59 098 27 870 

Ostatní provozní náklady 29 312 17 190 

Provozní výsledek hospodaření 10 788 18 277 

Nákladové úroky a podobné náklady 2 636 1 878 

Ostatní finanční výnosy 259 16 

Ostatní finanční náklady 76 108 

Finanční výsledek hospodaření -1 135 -936 

Výsledek hospodaření před zdaněním 9 653 17 341 

Daň z příjmu 3 818 6 746 

Výsledek hospodaření po zdanění 7 744 13 968 

ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 420 216 440 094 

Zdroj: vlastní zpracování ze získaných dat 

Pro lepší přehlednost byl účetní výkaz zisku a ztrát upraven v tabulce 3 do zjednodušené 

podoby. Přestože firma Automechanika, a.s. vykázala v roce 2020 pokles tržeb o 36 240, 

stále vykazuje zisk. Tento zisk je ponížen oproti předchozímu období zhruba o 5 %, což 
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není nic závratného, ovšem každému poklesu se chtějí všechny firmy vyhnout. Výše 

zmíněný pokles o 5 % je nejspíše způsoben vládními opatřeními a nemožností plného 

prodeje nových a ojetých vozů, jelikož byl tento prodej pro maloobchod několik měsíců 

uzavřen.  

Tabulka 4: Cash flow z provozní činnosti 

Přehled o peněžních tocích (cash-flow)           Účetní období 
      Sledované   Minulé 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku 
úč. období 

9 434 15 202 

Peněžní toky z provozní činnosti 

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 9 653 17 341 

Úpravy o nepeněžní operace 3 537 2 615 

Odpisy stálých aktiv 4 614 4 100 

Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 10 -19 

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -2 405 -2 310 

Vyúčtované nákladové úroky 1 318 844 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
změnami pracovního kapitálu 

13 190 19 956 

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -10 228 -16 383 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) -8 945 -28 418 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 
(+/-) 

46 713 25 627 

Změna stavu zásob (+/-) -47 996 -13 592 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  2 962 3 573 

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do 
ocenění dlouhodobého majetku 

-1 318 -939 

Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) 0 95 

Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá 
období 

-3 302 -2 941 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti -1 658 -212 

Zdroj: vlastní zpracování ze získaných dat 
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V tabulce 4 je uveden přehled o peněžních tocích z provozní činnosti. Zde je vidět lehký 

pokles peněžního toku z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 

opět díky poklesu prodejů ať už nových či ojetých vozů, tak náhradních dílů a servisních 

služeb. Tento pokles opět není nijak výrazný a lze ho vysvětlit sníženou poptávkou po 

produktech firmy v souvislosti s uzavřením maloobchodních prodejen kvůli vládním 

opatřením a probíhající pandemii. Naopak se snížil stav pohledávek z provozní činnosti 

vůči firmě a zvýšil se stav krátkodobých závazků opět z provozní činnosti. Trend těchto 

dvou položek může být označen jako jasně pozitivní i přes celkové snížení peněžního toku 

z provozní činnosti.  

Tabulka 5: Cash flow z investiční činnosti 

Přehled o peněžních tocích (cash-flow)           Účetní období 

      Sledované   Minulé 

Peněžní toky z investiční činnosti 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -18 380 -13 516 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 16 200 10 160 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -2 180 -3 356 

Zdroj: vlastní zpracování ze získaných dat 

Druhým typem sledovaní peněžních toků ve společnosti je cash flow z investiční činnosti, 

který je zobrazen v tabulce 5. Výše je vidět oproti minulému účetnímu období zvýšený 

příjem z prodeje stálých aktiv spojený s výdaji na nabytí stálých aktiv. Čistý peněžní tok 

vztahující se k investiční činnosti za rok 2020 nepatrně vyšší než v minulém účetním 

období. Tento prodej stálých aktiv je způsobem prodejem dlouhodobého hmotného 

majetku, konkrétně pozemku patřící firmě Automechanika, a.s. 
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Tabulka 6: Cash flow z finanční činnosti 

Přehled o peněžních tocích (cash-flow)          Účetní období 
      Sledované   Minulé 

Peněžní toky z finanční činnosti 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a 
na peněžní ekvivalenty 

-4 400 -2 200 

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům -4 400 -2 200 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -4 400 -2 200 

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -8 238 -5 768 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci období 

1 196 9 434 

Zdroj: vlastní zpracování ze získaných dat 

Pokles peněžních prostředků ve výše uvedené tabulce 6 jsme již viděli a důvodem tohoto 

poklesu jsou již zmíněné investice do zásob. Tato investice ve výkazech přinesla jistý 

pokles a určitou nejistotu či nebezpečí v daný okamžik, nicméně se jako každá investice 

projeví v následujících účetních výkazech, jelikož skladové zásoby nových i ojetých vozů 

Automechanika, a.s. byly téměř vyčerpány. 

Z výše uvedených tabulek a účetních výkazů jasně vyplývá, že ekonomicky je na tom firma 

Automechanika, a.s. velmi dobře i přes pandemii Covid-19, která způsobila ukončení 

činnosti několika firem nejen v České republice. Pořádání golfového turnaje 

Automechanika Golf Cup 2021 a financování z vlastních zdrojů tak pro tuto firmu nebude 

velkou přítěží a firma si tak tuto akci může jednoznačně dovolit.  

5.3.1 Sponzoring 

Z hlediska finanční náročnosti akce bylo přínosné zajistit alespoň nějaké finance z cizích 

zdrojů. Vzhledem k povaze sportovní akce a zakomponování elektrických vozů, bylo 

vhodné sehnat sponzora z automobilové sféry. Jednání probíhaly konkrétně se čtyřmi 

firmami poskytující financování automobilů, pojištění či s leasingovými společnostmi  

a také s partnerem sesterské firmy Mechanika, a.s., viz Příloha 1. 
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Dohoda byla uzavřena s leasingovou společností, které bude poskytnuto reklamní plnění 

v podobě prostoru na cvičných plochách, kam bude umístěn plakát. Další prostor bude při 

večerní after party a vyhlašování cen, kde bude umístěn roll-up a jméno této společnosti tak 

bude zvěčněno na fotografiích. Dále bylo dvěma zástupcům firmy umožněno přímo se 

zúčastnit golfového turnaje a tato možnost byla využita. Zároveň budou mít tito zástupci 

při předávání cen možnost představit firmu všem účastníkům osobně. S leasingovou 

společností byla dohodnuta částka 15.000 Kč.  

Další sponzorská smlouva byla uzavřena s pojišťovnou a podmínky pro reklamní plnění 

jsou shodné jako s předchozím partnerem. Pozvání přijali rovnou čtyři zástupci firmy  

a budou se tak přímo účastnit tohoto turnaje. S tímto partnerem byla dohodnuta částka 

20.000 Kč.  

Poslední sponzorská smlouva byla uzavřena s partnerem sesterské společnosti Mechanika, 

a.s. a rovněž je reklamní plnění shodné s předchozími. Turnaje se budou účastnit dva 

zástupci firmy. Smlouva byla uzavřena a obě strany se shodly na částce 10.000 Kč. 
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5.4 Rozpočet 

Rozpočet akce byl nejdůležitější bod při přípravě akce. Pronájem golfového hřiště včetně 

občerstvení je velice nákladná položka, na kterou se nakonec povedlo vyjednat slevu. 

Zásadním krokem bylo finanční stránku této akce propracovat a nastavit tak, aby byli 

spokojení hlavně hráči a účastníci, ale aby ochota firmy Automechanika, a.s. pořádat tento 

turnaj v dalších letech nevyprchala. Níže jsou v tabulce zobrazeny celkové náklady před  

a po slevě a také výnosy za celý turnaj. Veškeré kalkulace jsou provedeny na počet 80 hráčů 

a uvedené ceny jsou bez DPH. 

Tabulka 7: Náklady – před slevou 

Náklady – před slevou 

Pronájem golfového resortu 80.000,- 

Branding – reklamní plochy 0,- 

Snídaně 12.000,- 

Občerstvení na hřišti 12.000,- 

Menu po hře 12.800,- 

Golfová akademie 3 h 6.000,- 

Večerní catering 45.000,- 

Živá hudba 8.000,- 

Vystoupení Burlesque 5.000,- 

Prezentační prvky ŠKODA 4.000,- 

Personální zajištění 10.000,- 

Ceny pro vítěze + tombola 30.000,- 

Celkem:          224.800,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše zobrazená tabulka ukazuje, jaké by byly kompletní náklady při účasti osmdesáti osob, 

bez sponzorských příspěvků. Na další straně je zobrazena tabulka 8, kde jsou tučně 

zobrazené položky, na kterých byla vyjednána sleva při jednání s golfovým resortem. 
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Tabulka 8: Náklady – po slevě 

Náklady – po slevě 

Pronájem golfového resortu 70.000,- 

Branding – reklamní plochy 0,- 

Snídaně 12.000,- 

Občerstvení na hřišti 12.000,- 

Menu po hře 12.800,- 

Golfová akademie 3 h 4.000,- 

Večerní catering 38.000,- 

Živá hudba 8.000,- 

Vystoupení Burlesque 5.000,- 

Prezentační prvky ŠKODA 4.000,- 

Personální zajištění 10.000,- 

Ceny pro vítěze + tombola 30.000,- 

Celkem:        205.800,-
.800,-  

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 8 je vidět úspora 19.000 Kč a tato úspora vznikla slevou 10.000 Kč na položce 

pronájmu golfového resortu, 2.000 Kč na golfové akademii a 7.000 Kč na večerním 

cateringu. Cena za snídani, občerstvení na hřišti a menu po hře je uvedena včetně teplých  

i studených nápojů a tato položka je konečná. Položka večerního cateringu finální není,  

a to z toho důvodu, že zde položka nealkoholických a alkoholických nápojů bude vypočtena 

dle spotřeby. Částka 38.000 Kč je při kalkulaci 80 osob průměrný odhad konzumace na 

osobu a vychází na 475 Kč. Ostatní položky v tabulce jsou již finální a mohly by se změnit 

v případě, že by se akce účastnilo více než 80 osob, což je firma Automechanika, a.s. 

schopna upřesnit dva týdny před akcí, konkrétně 2.7.2021, kdy se uzavírají přihlášky do 

turnaje.  
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Tabulka 9: Výnosy 

Výnosy 

Sponzoring leasingová společnost 15.000,- 

Sponzoring pojišťovna 20.000,- 

Sponzoring partner Mechanika, a.s. 35  10.000,-00,- 

Celkem: 45.000,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 9 jsou znázorněny výnosy, které plynou pouze od sponzorů a dohromady 

představují částku 45.000 Kč. V další tabulce jsou zobrazené celkové výdaje, ve kterých 

jsou zahrnuté i výnosy od sponzorů. 

Tabulka 10: Celkové výdaje 

Celkové výdaje 

Náklady po slevě 205.800,- 
Příjmy od sponzorů 45.000,- 

Celkem: 160.800,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 10 je zobrazena částka 160.800 Kč, která představuje výši celkových výdajů na 

organizaci Automechanika Golf Cup 2021. Tyto výdaje se mohou ještě změnit vzhledem 

k tomu, že v kalkulacích není zohledněna cena nápojů, které budou vypočítány po turnaji 

dle spotřeby.  

V neposlední řadě je třeba zmínit cenu ubytování, která byla vyjednána s golfovým 

resortem pro účastníky turnaje Automechanika Golf Cup 2021. V tabulce 11 jsou 

znázorněny běžné ceny hotelu a ceny vyjednané s 20 % slevou pro členy golfového klubu, 

a také ceny s 10 % slevou pro nečleny. 
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Pro některé VIP hosty bude firmou Automechanika, a.s. hrazeno i ubytování, avšak přesný 

počet hostů, kteří spadají do této kategorie bude znám pár dní před uzávěrem přihlášek. Tito 

hosté patří mezi největší klienty s velkým odběrem nových či ojetých vozů za rok. 

Tabulka 11: Ceny ubytování 

Ceny ubytování 

Typ pokoje Základní cena (1 
noc)  

10 % sleva pro 
nečleny 

20 % sleva pro 
členy 

Jednolůžkový 1.090,- 981,- 872,- 

Dvoulůžkový 1.690,- 1.521,- 1.352,- 

Dvoulůžkový + 1 
přistýlka 

1.890,- 1.701,- 1.512,- 

Dvoulůžkový + 2 
přistýlky 

1.990,- 1.791,- 1.592,- 

Apartmán pro 4 osoby 4.000,- 3.600,- 3.200,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše celkových výdajů je nižší než původní představa firmy Automechanika, a.s., která 

počítala s částkou okolo 200.000 Kč. Tato informace je pro firmu velmi důležitá a ve finální 

kalkulaci turnaje, která bude vzhledem ke konzumaci nápojů provedena den po turnaji, je 

tedy ještě prostor. Tato kapitola slouží k představě o výši celkových výdajů, které bude 

nezbytné vynaložit na organizaci takového golfového turnaje, jaký si zadavatelská firma 

přeje. V návaznosti na předešlou kapitolu je jasné, že investice do takové sportovní akce si 

firma Automechanika, a.s. může dovolit.  
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6.   DISKUZE 

Finanční plán patří k základním řídícím instrumentům každé firmy a dle Kislingerové 

(2010) by plán měla zpracovávat každá firma, bez ohledu na její velikost a nijak tomu není 

v případě firmy Automechanika, a.s. Díky finančnímu plánu firma získá určitý přehled  

a předpověď efektů finančních i investičních rozhodnutí.  

Náplní této práce bylo zjištění požadavků a rozpočtu pro organizaci golfového turnaje 

Automechanika Golf Cup 2021 ze strany firmy Automechanika, a.s., která je zadavatelem 

tohoto turnaje. Finanční plán je v této práci prováděn na základě rešerší a polo-

strukturovaných rozhovorů, které přinášejí podstatné informace pro uskutečnění této akce.  

Polo-strukturované rozhovory mají výhodu v tom, že tazatel má předem připravené otázky, 

ovšem mohou být doplňovány, případně v průběhu rozhovoru může být pozměněno pořadí. 

Průběh rozhovorů uvedených v této práci měl přirozený a uvolněný průběh, tak jako je 

uvedeno v teoretické části. Pro provedení rozhovoru byli vybráni dva zástupci, jeden ze 

zadavatelské firmy Automechanika, a.s. a druhý z golfového resortu Sokrates Golf & 

Country Club. Otázky byly sestaveny tak, aby zjistily potřebné informace k pořádání takové 

sportovní akce, která je cílená na zákazníky a klienty firmy Automechanika, a.s. Nevýhodu 

ve znění otázek shledávám v nedostatku otázek na finanční stránku golfového turnaje, 

kterých mělo být zahrnuto více nebo měly otázky směřovat více do detailů. Záznam 

rozhovoru byl vytvořen na mobilní telefon a následně byly otázky a odpovědi přepsány do 

písemné formy. 

Sestavení rozpočtu při organizaci sportovní akce je jeden z nejzásadnějších kroků, který 

musí organizátor učinit. Solomon (2002) tvrdí, že dalším z důležitých kroků je neustálá 

kontrola a aktualizace rozpočtu, a proto se předběžný a výsledný rozpočet mohou lišit. Ne 

jinak tomu je při organizaci a náplni rozpočtu tohoto golfového turnaje, kde byl původní 

rozpočet stanoven firmou Automechanika, a.s. na částce 200.000,-. Z propočtů veškerých 

nákladů zahrnující pronájem resortu, catering a doprovodný program vznikla částka 

převyšující původní rozpočet o 5.800,- a musel být tak původní rozpočet zaktualizován. 

Následným příspěvkem peněžních prostředků od sponzorů se výsledná částka celkových 

výdajů dostala na 160.800,- a plán rozpočtu na tuto akci byl naplněn. Dle doporučení 

Novotného (2011) byl rozpočet na golfový turnaj vytvořen tak, aby obsahoval veškeré 

výdaje a musel být odsouhlasen firmou Automechanika, a.s. 
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Kislingerová (2010) ve své publikaci uvádí určitý rámec o čtyř krocích, který rozhoduje  

o míře budoucího úspěchu společnosti. Tento rámec byl představen v teoretické části, avšak 

pro výsledky této práce nebyl kompletně využit. Finanční plán v této práci se netýká přímo 

plánu firmy, ale sportovní události, a tak se i jednotlivé kroky liší. Analýza finančních 

možností, který je prvním krokem tohoto rámce, byla v této práci provedena, a díky tomuto 

kroku je evidentní, že firma je ve svých hospodářských aktivitách velice úspěšná. 

Promítnutí budoucích důsledků současných rozhodnutí se v případě tohoto finančního 

plánu nedá určit, jelikož to není akce zorganizovaná za účelem zisku. Firma je naopak 

založená za účelem zisku, a tak je tento bod pro finanční plán firmy jedním 

z nejdůležitějších. Případný zisk z tohoto golfového turnaje může plynout z prodeje vozů 

klientům, kteří golfový turnaj a testovací jízdy navštívili. Alternativy jsou dalším z kroků, 

který doporučuje Kislingerová (2010) a v případě Automechanika Golf Cup 2021 žádné 

alternativy neexistují. Je pouze možnost tento turnaj zrušit a zorganizovat jej v příštím roce. 

V posledním kroku je důležité měření výsledků finančního plánu, které v případě 

Automechanika Golf Cup 2021 můžeme provést až po uzavření obchodu z prodeje vozu a 

vyhodnocení, že tato koupě proběhla skutečně díky uspořádání tohoto turnaje.  

K nastínění finanční situace ve společnosti Automechanika, a.s. byly využity hlavní 

nástroje finančního plánování, konkrétně rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow. Rozvaha 

je klíčovým nástrojem pro sestavení kvalitního finančního plánu a musí být obsažena 

v účetní závěrce. Rozvaha se dělí na aktiva a pasiva, přičemž aktiva představují určitý 

přínos budoucího ekonomického užitku a pasiva vypovídají o kapitálové struktuře firmy. 

Podle Synka (2011) je v rozvaze zřejmé, jak se finance v podniku vyvíjí ve dvou po sobě 

jdoucích obdobích, tedy v případě této diplomové práce v roce 2019 a 2020.  

Z výkazu zisku a ztrát posuzujeme, jak jsou úspěšné hospodářské aktivity v podniku a je 

zde zřejmé, zda podnik vykazuje zisk nebo ztrátu, což je klíčové pro další finanční 

rozhodnutí či investice. Firma Automechanika, a.s. dle popsaných účetních výkazů 

vykazuje v posledních dvou letech zisk, a to tak dostatečný, že náklady ve výši 160.800,- 

na organizaci golfového turnaje pro ně nebudou žádnou přítěží. Účetní výkazy představené 

v této diplomové práci jsou tedy jakýmsi orientačním bodem, který udává schopnost firmy 

financovat golfový turnaj z vlastních zdrojů, pouze s minimální pomocí od sponzorů.  
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7.  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření finančního plánu na organizaci golfového turnaje 

Automechanika Golf Cup 2021, který se bude konat v golfovém resortu Sokrates Golf  

& Country Club. 

K dosažení výše zmíněného cíle bylo nezbytné zjistit požadavky a přání firmy 

Automechanika, a.s. a zároveň podmínky pro pořádání turnaje ve vybraném resortu. 

K zjištění těchto informací byla zvolena metoda kvalitativního sběru dat, konkrétně  

polo-strukturovaný rozhovor, který byl veden vždy s jedním zástupcem z výše zmíněné 

firmy a resortu. Na základě zjištění plynoucích z provedených rozhovorů mohlo být 

zahájeno jednání ohledně finančních podmínek pro pořádání takového golfového turnaje, 

který si firma Automechanika, a.s. představuje.  

Jednání ohledně ceny pronájmu golfového areálu bylo zahájeno na částce 80.000 Kč pro 

předpokládaných 80 účastníků. Tato cena byla následně snížena na výsledných 70.000 Kč 

a tato položka je ve finančním plánu tou nejnákladnější. Další velice nákladné položky se 

týkají občerstvení, a to bylo rozděleno na tři části: snídaně pro všechny účastníky za cenu 

12.000 Kč, občerstvení na hřišti opět s cenou 12.000 Kč a obědové menu po hře pro hráče 

za 12.800 Kč. Tyto ceny zůstaly na stejné částce i při snaze o snížení. Druhou největší 

položkou ve výdajích je večerní catering, který byl po dohodě stanoven na průměrnou cenu 

475 Kč za osobu. Celkově došlo k úspoře 7.000 Kč pouze na položce večerního cateringu, 

ovšem tato položka ještě není finální. Výsledná cena bude vypočítána po skončení akce  

a to proto, že s předstihem nelze předpokládat kolik nápojů, ať už alkoholických či 

nealkoholických bude zkonzumováno, a tudíž bude tato kalkulace provedena dle spotřeby. 

Třetí nejnákladnější položkou jsou ceny pro vítěze a ceny do tomboly, které jsou velmi 

hodnotné, a proto se částka dostala na 30.000 Kč. Zde je sice prostor pro snížení nákladů, 

ale na úkor kvality cen pro vítěze, a to firma Automechanika, a.s. nechce.  

Doprovody hráčů budou mít k dispozici golfovou akademii s profesionálním trenérem po  

3 hodiny. Původní cena byla stanovena na 6.000 Kč, po finální dohodě i zde byla vytvořena 

úspora a finální cena za golfovou akademii se snížila na 4.000 Kč. Ostatní položky se 

skládají z personálního zajištění, které je nezbytné zajistit nad rámec personálu golfového 

resortu, a to pro testovací jízdy ENYAQ iV. Testovací jízdy budou probíhat zároveň 

s turnajem na základě požadavku firmy Automechanika, a.s.  
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Ostatními položkami ve výdajích na organizaci tohoto turnaje je živá hudba v hodnotě 

8.000 Kč a prezentační prvky ŠKODA AUTO v hodnotě 4.000 Kč, které jsou nezbytné pro 

přípravu a realizaci testovacích jízd. Účastníci tohoto společenského dne, mají golfový 

turnaj, veškeré občerstvení a doprovodný program zdarma. Jediná položka, která bude 

hrazena ze strany některých účastníků, je ubytování, na které byla vyjednána sleva.  

Díky sponzorům se celkové výdaje snížily o 45.000 Kč a představují celkem 160.800 Kč 

(bez konzumace nápojů). Původní plán firmy Automechanika, a.s. bylo, aby náklady 

nepřesáhly 200.000 Kč, což je splněno, a navíc vznikl prostor pro případné dodatečné 

výdaje, které souvisí se spotřebou nápojů. Tento fakt je zcela jistě příjemným a považuji 

jednání ohledně ceny pronájmu hřiště, cateringu a doprovodného programu, za velmi 

pozitivní.  

Jakožto nově vytvořený, atraktivní turnaj se dá předpokládat, že by se tato akce mohla stát 

tradicí a mohla by se opakovat každoročně. Jsem přesvědčena, že díky zajištění občerstvení 

po celý den, pečlivě připravenému a bohatému doprovodnému programu a uvolněné 

atmosféře, včetně večerní after party, bude akce úspěšná a shledá se s pozitivními ohlasy. 

Situace, která by mohla ohrozit konání tohoto turnaje, souvisí s pandemii Covid-19  

a s vládními nařízeními. Doufám, že v letních měsících tyto akce omezovány nebudou  

a situace s pandemii bude pokračovat v pozitivním trendu, aby se Automechanika Golf Cup 

2021 mohl uskutečnit.  

Výsledky této práce budou jistě přínosné pro firmu Automechanika, a.s. jak při letošním 

golfovém turnaji, tak při pořádání jakýchkoliv dalších sportovních událostí. Zároveň může 

být tento plán z hlediska organizace přínosem pro ostatní firmy a společnosti, kteří 

s organizací golfového turnaje nemají zkušenost, a především nemají představu o výši 

nákladů na takovou akci.  
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Příloha 1: Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

 



 62 

 



 63 

Příloha 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, Vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a 
zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 
zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 
2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení 
§ 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 
96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu 
na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem Finanční plán golfového turnaje 
Automechanika Golf Cup 2021 prováděné na adrese firmy Automechanika, a.s., Letecká 2, 
796 07, Prostějov.  

Projekt bude probíhat v období měsíce květen 2021 až červen 2021.  
Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Hlavním cílem tohoto projektu je sestavení finančního plánu, který je vytvořen a 
přizpůsoben požadavkům firmy Automechanika, a.s. Budete se účastnit strukturovaného 
rozhovoru, který bude probíhat na předem dohodnutém místě v předem dohodnutý čas a 
délka rozhovoru nepřekročí jednu hodinu. Z tohoto výzkumu neplynou žádná zdravotní či 
jiná rizika.  

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude bezproblémová organizace a průběh 
golfového turnaje.  

Data budou shromažďována a zpracována v souladu s pravidly a vymezenými nařízeními 
Evropské unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. 
Budou získávány následující osobní údaje: jméno a příjmení, odpovědi na otázky. Tato data 
budou bezpečně uchována na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru a přístup 
k nim bude mít pouze hlavní řešitel tohoto projektu. Uvědomuji si, že text je anonymizován, 
neobsahuje-li jakékoliv informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vest k 
identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli rozpoznatelní 
v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou do 1 
dne po testování anonymizována.  

Získaná data budou zpracována, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobně v 
diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 
konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Během 
výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie, ani videozáznam.  

Během výzkumu budou pořízeny pouze audionahrávky. K neanonymizovaným 
nahrávkám, které budou pořízeny se všemi účastníky tohoto výzkumu, bude mít přístup 
pouze hlavní řešitel tohoto projektu. Rozhovor bude nahrán hlavním řešitelem na mobilní 
telefon, bezprostředně poté bude nahrán do počítače a z mobilního telefonu smazán. Po 
přepsání rozhovoru a anonymizaci osobních dat bude nahrávka smazána, nejpozději do 
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týdne od jejího pořízení. Neanonymizováná nahraná verze rozhovoru bude bezpečně 
uchována pouze u hlavního řešitele na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru a 
nebude nikde zveřejňována. Po přepsání bude účastníkům výzkumu text předložen ke 
schválení. Zveřejněny budou pouze přepsané anonymizované a účastníkem schválené 
rozhovory či jejich části.  

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové 
adrese: katerina.zdrahalova@centrum.cz.  

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 



 65 

Příloha 3: Operacionalizace 
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Příloha 4: Rozhovor se zástupkyní firmy Automechanika, a.s.: 

1. Dobrý den, děkuji za souhlas s naším rozhovorem. Dovolím si rovnou přejít 

k věci. Mohla byste prosím specifikovat Vaši funkci ve firmě? 

Ve firmě Automechanika, a.s. pracuji 3 roky a obstarávám veškerou agendu marketingu 

naší firmy. Specifika práce spočívají v tom, že veškeré marketingové výstupy musí být 

v souladu CI/CD (corporate identity/corporate design) ŠKODA AUTO a komunikace 

s marketingovým oddělením na ředitelství ŠKODA AUTO je nezbytná. Nemám tedy 

úplně volné ruce, co se marketingových kampaní týká, ale naše spolupráce probíhá bez 

problémů. 

2. Kde vznikla myšlenka pořádání golfového firemního turnaje pro Vaše klienty 

a přátele? 

S touto myšlenkou přišel majitel firmy, který je sám vášnivý golfista a spousta našich 

klientů jsou zároveň přáteli pana majitele. Při společenských a sportovních akcích se 

vytváří prostor pro navázání nových kontaktů a spoluprací, nebo se naopak utužují již 

vytvořené vztahy, a proto bychom chtěli uspořádat takovou akci.  

3. Máte nějaké preference či představy, jaký golfový resort pro Váš turnaj zvolit? 

Pokud vím, v blízkém okolí Prostějova jsou 4 golfové areály.  

Preference máme jasné vzhledem k tomu, že pan majitel je členem golfového klubu 

Sokrates Golf & Country Club a osobně se zná s vedením klubu a vlastně se všemi 

zaměstnanci, protože v tomto resortu údajně panuje velmi rodinná atmosféra. Tento 

golfový resort leží v krásné krajině a celé prostředí je velmi atraktivní. Resort disponuje 

i hotelem, tudíž je ideální pro naše zákazníky, kteří nepochází z Prostějova a nocleh 

uvítají.  

Ostatní golfová hřiště v blízkosti, konkrétně jedno v Olomouci a dvě v Brně, jsou v delší 

dojezdové vzdálenosti z Prostějova a nemáme tam žádné kontakty. Obecně jsou tyto 

resorty podstatně dražší a prostředí není tak příjemné a přátelské jako v námi vybraném 

resortu.  
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4. Jaké jsou Vaše požadavky na turnajový den? Nějaká konkrétní přání či 

představy? 

Ano, máme pár konkrétních představ. Tou zásadní je vytvoření prostoru pro testovací 

jízdy ENYAQ iV, což je nový, plně elektrický model, který bude představen v polovině 

května. Na testovacích jízdách chceme mít i další modely, a to konkrétně SUPERB iV 

a Kodiaq. Potřebujeme tedy prostor pro reklamní stan a minimálně tři modely aut, které 

budou k dispozici účastníkům po celý den. Dále chceme pro doprovody účastníků 

připravit golfovou akademii s profesionálním trenérem, který by byl k dispozici, 

zatímco bude probíhat turnaj. Doprovodům se tak zkrátí čas čekání a budou mít 

příležitost vyzkoušet si golfovou hru. Posledním požadavkem je příprava večerního 

programu, včetně cateringu a živé hudby. Spousta účastníků turnaje jistě využijí 

hotelových služeb, proto bychom rádi součástí tohoto dne připravili i večerní zábavu.  

5. To zní jako bohatý program. Máte stanovený rozpočet, nebo je Váš rozpočet 

neomezený? 

Rozpočet samozřejmě máme, ale finální číslo může být lehce upraveno. Představa je, 

aby celý den nepřesáhnul hranici 200.000,- Kč. Vzhledem k dobrým vztahům  

a známostem v klubu budeme doufat, že budeme o ceně jednat tak, aby byla přínosná 

pro obě strany. Pokud se akce vydaří, určitě se nebudeme bránit organizování golfového 

turnaje v dalších letech.  

6. Předpokládáte nějaký finanční výnos z této akce?  

Naše představa, přání je, aby byla akce povedená a aby naši hosté zažili příjemný den. 

Vzhledem k vystaveným modelům a možnosti testovacích jízd odhadujeme, že by díky 

této akci mohlo být prodáno mezi 2-4 kusy nových vozidel, což by byl velký úspěch. 

7. Financovat budete z vlastních zdrojů, nebo jednáte s nějakými sponzory?  

Financování bude primárně z vlastních zdrojů, jelikož se jedná o akci soukromou, 

veřejnosti uzavřenou. Jednání se sponzory probíhají a vypadá to dobře. Závěry jsou 

zatím takové, že s naší partnerskou leasingovou společnosti jsme se dohodli na 

příspěvku 15.000 Kč a s partnerskou pojišťovnou byla dohodnuta částka 20.000 Kč. 

Poslední sponzorský příspěvek plyne od partnera naší sesterské firmy a jednáme  



 68 

o částce 10.000 Kč. Sponzorské smlouvy zatím uzavřeny nebyly, ale podmínky už 

máme projednané. Všichni sponzoři budou mít možnost si turnaj zahrát, případně 

pozvat někoho z firmy. Dále budou vystaveny jejich propagační předměty jak při 

registraci, tak u vyhlášení cen.  

8. Jednání ohledně pronájmu hřiště, cen cateringu, cen ubytování apod. již 

proběhly?  

Ano první jednání již proběhly, ale zatím bez konkrétních cen jednotlivých položek.  

9. Kolik máte v plánu pozvat hostů, máte nějakou horní hranici? 

Kvůli pandemii Covid-19 v České republice je tato otázka zatím neznámá i pro nás. 

Myslíme si, že by se turnaje mohlo účastnit od 60 do 80 osob. Na toto číslo bude 

vypracována i kalkulace pronájmu hřiště a cateringu, samozřejmě budeme připraveni 

číslo i navýšit, ale určitě nepřekročíme hranici 100 osob včetně doprovodu.  

10. Hráči a jejich doprovody budou mít vše zdarma včetně hotelu, nebo si budou 

nějaké náklady hradit sami? 

Hráči budou mít zdarma golfovou hru, catering během turnaje i večerní after party. 

Ubytování v hotelu si budou hradit sami, až na vybrané důležité klienty, kterým budeme 

ubytování hradit my. Doufáme, že bude pro naše hosty vyjednána sleva.  

11. Díky čemu vznikl nápad zařazení testovacích jízd ENYAQ iV do programu 

sportovní akce? 

Testovací jízdy ENYAQ iV jsou součástí naší marketingové kampaně pro rok 2021. 

Uspořádání golfového turnaje byla priorita a nápad na spojení s testovacími jízdami 

přišel později od našich zaměstnanců a moc se nám ten nápad zalíbil. Vzhledem 

k atraktivnímu prostředí golfového resortu a klientele, která bude na turnaji přítomna, 

by toto spojení mohlo být velice efektivní.  

12. Moc děkuji za Váš čas a přeji zdařilou organizaci golfového turnaje. 

Já děkuji Vám. 
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Příloha 5: Rozhovor se zástupkyní golfového resortu Sokrates Golf & Country Club: 

1. Dobrý den, děkuji za Váš souhlas k rozhovoru. Prosím, abyste krátce 

představila sebe a golfový resort.  

Dobrý den, v golfovém resortu pracuji již 7 let. Sokrates Golf & Country Club je 

golfový areál, který byl založen v roce 1998. Leží v okrese Blansko v obci Kořenec  

a v dnešní době máme okolo 400 aktivních členů.  

2. Přibližně kolik turnajů za sezónu je ve vašem resortu pořádáno/odehráno? 

Pokud je sezóna standartní a počasí dovolí, začínáme s turnaji již v dubnu a končíme 

opět podle počasí někdy v říjnu, někdy až v listopadu. Každý týden je u nás turnaj ať už 

klubový, nebo firemní, tedy soukromý. Klubových turnajů se mohou účastnit jak 

členové, tak nečlenové a těch soukromých turnajů se účastní zpravidla pouze pozvaní 

hosté. Klubových turnajů tedy máme cca 25 za sezónu a těch soukromých kolem 20.  

3. V případě klubových i soukromých turnajů je organizace čistě ve Vaší režii? 

Ano přesně tak. Vzhledem k tomu, že máme restauraci, která poskytuje i catering, 

staráme se o naše hosty ve všech směrech. K dispozici máme profesionální trenéry, 

poskytujeme pro účastníky turnajů občerstvení na hřišti a pořádáme i večerní programy 

dle přání klienta. Samozřejmě pokud je potřeba více personálu, máme k dispozici 

brigádníky, kteří nám pomáhají nad rámec našich standartních služeb, ale je možné, že 

si klient zařídí své vlastní pracovní síly.  

4. S majitelem firmy Automechanika, a.s. se údajně znáte dlouhou dobu a on 

tvrdí, že v klubu panuje rodinná atmosféra a díky vašim dlouholetým  

a blízkým vztahům se rozhodl, uspořádat svůj firemní turnaj právě u Vás. 

Tato informace nás velmi těší a jsme rádi, že budeme mít tu příležitost uspořádat turnaj 

pro firmu Automechanika, a.s. S panem majitelem se skutečně známe dlouhá léta, je 

členem v našem klubu více než 20 let a vážíme si jeho názoru, že na Kořenci panuje 

rodinná atmosféra. Na tom si zakládáme od začátku fungování našeho klubu a jsme rádi, 

že i po tolika letech je to našimi členy pozitivně vnímáno.  
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5. Jak funguje vedení klubu a jak je vedení vnímáno vašimi členy? 

V posledních letech ve vedení klubu proběhly určité změny a my se snažíme, aby se 

hráčům v našem resortu líbilo a vraceli se sem, tak jako tomu je už dlouhá léta. 

V posledních letech jsme obdrželi pár stížností na kvalitu hřiště, a dokonce jsme 

zaznamenali odchod členů do jiných klubů, proto je zlepšení hřiště naší prioritou číslo 

jedna. Od loňského roku aktivně pracujeme na zkvalitnění hřiště a jsme rádi, že máme 

v letošní sezóně pozitivní ohlasy. Především si vážíme trpělivosti hráčů, jelikož úpravy 

a změny v loňském roce někdy zasahují do hry, ale bez toho to bohužel nejde. Golfové 

hřiště je v provozu cca 6 měsíců a takové úpravy nejdou dělat v zimě, jsme tedy nuceni 

tyto úpravy provádět za plného provozu.  

6. Automechanika a.s. má speciální požadavek a sice to, že zároveň s golfovým 

turnajem chtějí pořádat testovací jízdy nového elektromobilu ENYAQ iV. Už 

jste se s takovým požadavkem setkali? Bude to nějaký problém? 

Ano, s takovým požadavkem jsme se již setkali a testovací jízdy u nás už jednou 

proběhly. Určitě to není žádný problém, naopak, tyto akce ve spojení s golfovým 

prostředím vypadají velmi hezky. Prostoru je v našem resortu dostatek a okolní krajina 

je jako dělaná pro jízdy autem. Věřím, že se dohodneme na veškerých detailech a celá 

akce se vydaří.  

7. Poskytujete reklamní prostory pro využití na jednodenní akci? 

Ano samozřejmě. V našem areálu je možné využít několik prostorů pro reklamu 

sponzorů. Několik míst máme na cvičných plochách, dále v klubovně a v restauraci  

a neomezený prostor například pro roll-upy je v celém areálu. V případě firmy 

Automechanika bychom veškeré tyto prostory poskytly zdarma v rámci dobrých vztahů 

s panem majitelem.  

8. Jaký je standartní průběh soukromého golfového turnaje? 

Většinou v turnajový den přijíždí hosté kolem 8 h do našeho resortu, je pro ně 

připravená snídaně a v případě postupného startu odchází hrát. Pokud je zvolen cannon 

start, bývá před společným startem zahájení turnaje a poté se všichni rozejdou na hřiště. 

Během turnaje je hráčům k dispozici občerstvení na hřišti a rozsáhlost tohoto 
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občerstvení záleží na domluvě. Většinou je připraven tzv. občerstvovací domeček, 

kolem kterého v rámci hry projdou dvakrát. Dále je možnost tzv. buggy servisu, kdy 

golfové autíčko objíždí postupně všechny hráče přímo na hřišti několikrát po sobě  

a bývá k dispozici jak teplé, studené jídlo tak nápoje, káva a případně něco 

alkoholického, což záleží na přání klienta.  

9. Děkuji za Váš čas a přeji, aby organizace a průběh Automechanika Golf Cup 

2021 byl úspěšný. 

Děkujeme. 

 


